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MuncitorSîmbătă 28 iulie 1962in pas Muncitori calificați 
pentru șantierul 

combinatului 
siderurgic de ia Galațicu secerișul!

Un ajutor Mai multa operativitate

exemplul vecinilor la strîngerea paielor

© Materia primă a schi
ței
— Despre speciile ope

rative ale prozei (III)

© Cum răspîndim car
tea?

© In întrecere cu fru
musețile naturii

© Cei mai buni tineri
— membri ai U.T.M.
(Viața de organizație)

© Deschiderea Festiva
lului de folclor al ță
rilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice

CEL DE-AL VIII-LEA

Plecarea delegației tineretului

DEVA (de la corespondentul nostru). în raionul Alba decalajul dintre seceriș și arături crește pe măsură ce se intensifică ritmul recoltărilor, deși există posibilități ca aceste lucrări să se facă paralel.Tractoarele sînt pregătite, mecanizatorii la fel. Se așteaptă însă eliberarea terenurilor de paie. în gospodăria agricolă colectivă din To- toiu, de exemplu, deși s-a strîns recolta de pe 100 hectare, pe terenul respectiv nu s-a putut intra cu cele două tractoare care erau planificate pentru executarea arăturilor din cauză că terenul era acoperit cu paie.Știind că efectuarea la timp a arăturilor de vară are un rol important în complexul de măsuri pentru recoltelor anului impune urgentarea crări. Organizațiile gospodăriile colective pot aduce o contribuție importantă în această acțiune, mobilizînd tineretul la strîngerea rapidă a paielor de pe miriște. In G.A.C. din Mihalț și altele din raioanele vecine tinerii, alături de colectiviștii vîrstnici, ies la strînsul paielor dis-de- dimineață înainte de începerea secerișului, iar seara în- tîrzie, de asemenea, pe aceste terenuri. Sînt exemple care pot fi urmate și de tinerii colectiviști din raionul Alba, unde tractoarele nu sînt încă folosite din plin la efecutarea arăturilor de vară.

asigurarea viitor, se acestei lu- U.T.M. din

TG. MUREȘ (de 
la corespondentul 
nostru). In aceste 
zile în gospodării
le colective din ra
ionul Tg. Mureș se 
lucrează intens la 
recoltarea păioase- 
lor. Pînă la 25 iu
lie, se strânsese re
colta de păioase de 
pe 4 155 de hectare. 
Din cele 18.926 de 
hectare de griu 
s-au recoltat pînă 
în prezent 2 951 de 
de hectare. Lucră
rile de recoltare 
sînt mai avansate 
în gospodăriile co
lective din Vărgata, 
Mădăraș, Bând, Cră- 
ciunești, Fintinole 
și în altele.

Pe măsura recol
tării păioaselor și a 
eliberării terenuri
lor, în unele gos
podării colective 
mecanizatorii au 
început arăturile 
La G.A.C. Chendu 
Mare s-a terminat

recoltarea celor 91 
de hectare de orz. 
De asemenea, s-au 
recoltat 119 ha din 
cele 397 ha de griu. 
In miriștea elibera
tă la timp de paie, 
mecanizatorii au e- 
xecutat arături pe 
50 de hectare din
tre care 42 de hec
tare au și fost în- 
sămînțate cu po
rumb furajer. Mun
ca este bine organi
zată și la G.A.C. 
Vărgata. Colecti
viștii de aici au re
coltat grîul de pe 
220 de hectare din 
cele 657. Pe măsură 
ce terenul este eli
berat, mecanizatorii 
execută arături. 
Pînă la 25 iulie la 
G.A.C. Vărgata s-au 
făcut arături de 
vară pe 50 de hec
tare dintre care pe 
30 de hectare s-a 
semănat în cultură 
dublă porumb 
rajer.

Totuși, în unele 
gospodării colecti
ve, arăturile nu țin 
pasul cu recolta
rea. Astfel, gospo
dăriile colective din 
comuna Bând, deși 
au recoltat peste 300 
de hectare cu griu, 
încă nu s-au luat 
măsuri pentru înce
perea arăturilor de 
vară. Această lu
crare n-a început 
nici în gospodăriile 
colective 
ciunești, 
Glodeni, 
măsura 
orzului și griului se 
puteau executa și 
arături de vară pe 
suprafețe destul de 
mari. Față de acea
stă situație, este ne
cesar să se ia de ur
gență măsuri pen
tru eliberarea grab
nică a paielor de pe 
miriște pentru a se 
putea începe ime- 
iiat arăturile 
vară.

din Cră- 
Gălesti, 

unde pe 
recoltării

Întreprinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara a trimis 
de curînd pe șantierul mare
lui combinat siderurgic de la 
Calați 30 mecanici de utilaje 
grele, absolvenți ai școlii de 
calificare. De la începutul a- 
nului s-au calificat în cadrul 
acestei întreprinderi 852 de 
muncitori în meseriile de ex- 
cavatoriști, fierari-betoniști, 
zidari, șamotieri, instalatori, 
conducători auto. Aproape o 
treime dintre ei lucrează a- 
cum la construcția combinatu
lui de la Galați.

Alți 1 400 de muncitori ur
mează în prezent la această 
întreprindere cursuri de cali
ficare cu o durată de 6 pînă 
la 10 luni. Pentru a-și însuși 
cit mai bine meseria aleasă, 
ei îmbină cunoștințele teoreti
ce dobîndite în sălile de 
cursuri cu munca practică pe 
șantierele 
derurgice

din R. P. Romînă la Helsinki

noilor agregate sit
ale Hunedoarei.

Elevi în vacanță
La tabăra de la Bucșoaia, ra

ionul Gura Humorului, a sosit cea 
de-a doua serie : peste 900 de 
elevi de la școlile profesionale 
din întreaga țară. Anul acesta a- 
proape 4 000 de elevi își pe- 
îrec vacanța în frumoasa locali
tate din nordul Moldovei. . Serii 
noi de elevi au sosit și în tabe
rele de la Fundu Moldovei, Cîm- 
pulung și Dorna Cîndrenilor.

Pentru cunoașterea frumuseților 
patriei și ale regiunii, anul acesta 
participă la excursii și drumeții 
peste 60 000 de școlari din re
giunea Suceava.

(Agerpres)

intensificat

Ritmul lucrărilor

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). Raionul Sla
tina este printre primele ra
ioane din regiunea Argeș care 
au terminat secerișul. într-un 
termen scurt, colectiviștii din 
acest raion au reușit să re
colteze păioasele de pe întrea
ga suprafață de aproape 
34 000 de hectare. La treieriș 
însă, munca nu se desfășoară 
în același ritm ca la seceriș. 
Pînă acum s-a treierat grîul 
de pe o suprafață de 15 900 
ha. Și aceasta mai mult cu a- 
jutorul combinelor. în unele 
comune ca Valea Mare, Tîm- 
peni, Potcoava și Negreni, 
care au cantități mari de 
treierat nu sînt folosite toate 
atelajele pentru transportatul 
griului de pe cîmp la arii, iar 
batozele nu lucrează din plin, 
în ceea ce privește arăturile 
adinei de vară și însămînța- 
tu( culturilor duble, situația 
este, de asemenea, nesatisfă
cătoare. Ploaia care a căzut 
în ultimul timp a creat con
diții favorabile efectuării a- 
cestor lucrări. în G.A.C. Ci- 
reașov colectiviștii au reușit 
să însămințeze 
toată suprafața 
nificate pentru 
tr-o mai bună 
muncii se poate reduce mult 
decalajul dintre seceriș și ară
turi și se poate urgenta însă- 
mînțatul culturilor furajere.

pînă acum 
de 50 ha pia- 
porumb. Prin- 

organizare a

—•

noi
de încălțăminteîntreprinderile de încălțăminte și marochinărie au pregătit de pe acum pentru sezonul de toamnă noi sortimente și modele. Numai întreprinderile „Bella Breiner“ din Timișoara, „Solidaritatea“ din Oradea și fabrica bucure- șteană „Flacăra Roșie“ au pregătit 60 de noi modele de încălțăminte pentru bărbați, femei și copii, printre care pantofi cu talpă duroflex, ghete căptușite care se vor găsi în curînd în magazine.

(Agerpres)

Imensa șiră de paie crește văzînd cu ochii. Și acesta este un indiciu că la aria colectiviștilor din 
comuna Pueștii de Jos, raionul Rîmnicu Sărat se lucrează din plin

Foto: AGERPRES
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Vineri a plecat spre Hel
sinki delegația tineretului din 
R. P. Romînă, condusă de to
varășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., care 
va participa la cel de al VIII- 
lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru 
pace șl prietenie ce va avea 
loo între 29 iulie și 6 august 
în capitala Finlandei.

Reprezentanții tineretului ro- 
mîn la marea sărbătoare a 
prieteniei, a tinereții și păcii 
au fost conduși la aeroportul 
Băneasa de sute de tineri și 
tinere din întreprinderi șl in
stituții bucureștene.

...„Drum bun — dragi tova
răși ! Drum bun și succes

A fost o despărțire plină de 
voie bună, cu cîntece și flori. 
Tinerii prezenți aici și-au afir
mat încă o dată dorința lor 
de pace.

Cei 350 de membri al dele
gației noastre sînt tineri și ti
nere din toate colțurile țării 
care s-au distins în producție, 
la învățătură și în activitatea 
obștească, din fabrici și uzine, 
de pe ogoare, din școli și fa
cultăți. Din delegație fac par
te formații artistice ale An
samblului Uniunii Tineretului 
Muncitor, soliști vocali și in
strumentiști șl sportivi de 
frunte.

(Agerpres)

Aspect de la plecarea delega

ției tineretului din R.P.R, la 

Helsinki

Foto : AGERPRES

Solii tineretului nostru au sosit
în orașul Festivalului

(Prin
atru ore ne-au 
fost suficiente pe 
șoseaua cerului. 
Dimineața, în 
zori, îmbrățișam 
cu privirea pei
sajul bucureștean 

atît de familiar și de drag, 
pentru ca spre ora primului 
să descoperim prin năframa 
norilor sclipirea Balticii. Re
dusă la dimensiunile unei 
imagini cinematografice, în
tinderea de apă părea încre
menită. In cîteva minute, de
corul auster se schimba cu 
repeziciune pe scena natu
rii. O grămadă de insulițe 
acoperite de păduri dese se 
zbateau în strînsura mă
rii. Copaci înverziți sfidau 
înălțimile. Păduri, apă, stin- 
că. La orizont se iveau și
ruri albe de case. De aci, 
din avion, par niște cuburi 
dintr-un joc. Pe măsură ce 
avionul reducea înălțimea,

telefon de la trimisul „Scinteli tineretului“)
dimensiunile cuburilor creș
teau vertiginos. Începeam să 
descoperim trăsăturile unui 
frumos oraș al Nordului. Am 
aterizat. Iată-ne la Helsinki, 
în orașul gazdă al celui de 
al VlII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților.

Cernea o ploaie măruntă. 
Pe aeroport, delegația tinere
tului din R. P. Romînă era 
așteptată de Ossi Sjoman, se
cretar al Comitetului finlan
dez al festivalului, de Paavo 
Kivikoski secretarul Asocia
ției Finlanda—România, de 
numeroși tineri finlandezi 
precum și de Ionel Cri- 
șan, însărcinatul cu afa
ceri al R.P.R. la Helsinki. 
Cînd delegații au coborît din 
avion li s-au oferit buchete 
de flori. Puțin mai departe, 
în ploaie, o tînără blondă, 
înaltă și o femeie în vîrstă 
probabil mama ei — stăteau 
sfioase. In mîini țineau cîte-

va fire de trandafiri roșii. 
Trandafiri plăpînzi crescuți 
sub soarele puțin generos al 
nordului. Florile acestea le- 
au dăruit câtorva fete înso- 
țindu-le cu o frază rostită în 
finlandeză. Un gest lipsit de 
senzațional dar totuși cu 
semnificație. Florile acelea 
modeste înmînate unor ti
neri veniți de la sute de ki
lometri depărtare, căpătau 
valoarea unui simbol, al unui

mesaj prietenesc exprimat e- 
moționant.

Am pornit către oraș. De 
undeva, dintre nori răzbătea 
soarele, un soare neobișnuit 
de dogoritor pentru aceste 
meleaguri. Un tînăr finlan
dez afirma glumind că l-am

E. OBREAHelsinki, 27 iulie 1962

Crește numărul inovatorilor 
siderurgiști și metalurgiștiInteresul sporit al sîderurgiștilor și constructorilor de mașini față de ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției se oglindește și în numărul sporit de propuse jumătate a anului în curs : peste13 100 față de 11140 în același interval de timp din anul trecut. Din inova-

inovații în prima

țiîle propuse aproape 5 500 au fost a- plicate în producție.Printre inovațiile cu eficacitate economică ridicată a- plicate în producție anul acesta se numără și dispozitivul de îndoire a țevilor la rece, care aduce anual economii de peste 900 000 lei.

Ca urmare a punerii în aplicare a inovațiilor propuse de inginerii cienii din siderurgice structoare șini din țară, s-au în primul al anului post-calculate în valoare de 75 241 000 de lei. (Agerpres)

muncitorii, și tehnl- uzinele și con- de ma« întreaga realizat semestru economii

Constructorii oneșteni

(Continuare în pag. a IV-a)

Sudorul Liviu Stan, de la baza fransporfului auto din Deva, unul 
dintre fruntașii în producție ai unității.

Foto : O. PLECANpot construi mai ieftinn Onești, siluetele zvelte ale noilor blocuri aflate în construcție se încadrează armonios în peisajul arhitectonic al o-rașului.Constructorii caută, și în bună măsură au reușit, să îmbine preocuparea pentru îmbunătățirea aspectului, a calității construcțiilor cu grija pentru mai justa gospodărire a materialelor în , vederea reducerii prețului de cost. Paralel cu perfecționarea metodelor de muncă, pe șantierul nr. 3 al I.S.C.M. Onești se folosesc pe scară tot mai largă metode 'industriale și materiale noi. A fost experimentat cu deplin succes și s-a trecut la construcția de locuințe din panouri mari prefabricate, se clădesc blocuri folosindu-șe metoda de turnare în cofraje glisante.

Pentru asigurarea ritmului necesar turnării fundațiilor și a blocurilor după metoda co- frajelor glisante, de pildă, s-a ales soluția preparării betonului la stația centrală a șantierului. S-au creat astfel condiții pentru mai buna gospodărire a cimentului și pietrișului, ceea ce a dus rea de importanteFierarii-betoniști gada condusă de Bucelea au economisit peste 13 000 kg. fier beton din care se pot confecționa metalice pentru 13 mente.Iată dar fapte care strează că pe șantier la multe locuri de muncă o experiență valoroasă în ceea ce privește reducerea prețului de cost al lucrărilor. Tocmai de aceea, este surprinzător că, totuși, prețul de cost al celor 236 apartamente date

la realîza- economii. din bri- Gheorghe
armături aparta-demon- există

în folosință în primul trimestru al anului a fost depășit.Cum se explică această situație?Unele neajunsuri au cauze obiective (întîrzieri în documentația tehnică, lipsa unor materiale) însă ze privesc direct rea șantierului și U.T.M. care nu au mai eficace măsuri pentru mai buna organizare a muncii pe șantier, pentru educarea tihe- rilor constructori în spirit gospodăresc. La o analiză mai a- tentă se poate constata că o parte din cheltuielile suplimentare făcute pe șantier nu se justifică și că irosirea a- cestor sume putea fi evitată.Să luăm cîteva exemple.:Blocul 3 — Iotul 6 —-a fost predat cu întîrziere beneficiarului și la un preț de cost care depășea pe cel din deviz. De ce ? La acest bloc a fost

alte cau- conduce- comitetul luat cele

necesar să fie refăcute o serie de lucrări de finisaj, apoi cîteva din balcoane să fie refăcute în Aceasta a cîntărit depășirea prețuluiPe șantier n-analat faptul că la unele puncte de lucru grija pentru păstrarea materialelor a fost, în unele cazuri, dată uitării. Pe șantier se pot întîlni aruncate la întîmplare materiale de construcții în cea mai mare parte deteriorate: plăci prefabricate pentru balcoane, cărămidă, plăcuțe de parchete etc. Evaluîndu-se materialele care se află răspîndite în jurul blocului 3, s-a putut constata că a fost irosită astfel o sumă de aproape 5 000 de lei. Se pot da și alte exemple de acest fel. Ele demonstrează că atît conducerea întreprinderii cît și comitetul U.T.M. din șantier nu s-au

a trebuit întregime, mult în de cost.fost sem-
preocupat în suficientă măsură de creșterea calificării profesionale a tinerilor, de dezvoltarea la tinerii muncitori a grijii pentru folosirea și păstrarea materialelor de construcții.Pe șantier lucrează peste 800 de tineri. în majoritate, aceștia fiind calificați la locurile de muncă, au nevoie în permanență să-și îmbogățească cunoștințele profesionale. Aceasta o cer în primul rînd, metodele noi, moderne apărute în construcții, o cere mai buna organizare a locului de muncă, gospodărirea mai judicioasă a materialelor. Or, atît cît s-a făcut pe acest șantier în privința ridicării calificării muncitorilor este prea puțin. La aceasta a contribuit desigur modul greșit cum con-

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

TELEGRAME
Excelenței Sale

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

BucureștiDoresc să exprim Excelenței Voastre cele mai calde mulțumiri pentru felicitările adresate de dv. cu prilejul Zilei Naționale a Irakului.
MOHAMMED NAJIB AL BUBEI 

Președintele Consiliului Suveranității

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURE R 

reședințele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne
BucureștiAm deosebita plăcere să exprim Excelenței Voastre și po. porului romîn sincere mulțumiri și aprecieri pentru călduroasele felicitări trimise cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a nemuritoarei revoluții de la 14 iulie. Privim cu satisfacție și plăcere întărirea relațiilor existente între țările noastre și dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare în interesul popoarelor noastre prietene și al păcii în lume.

ABDUL KERIM KASSEM 
Prim-ministru al Republicii Irak



CUM
RÂSPÎNDIM CARTEA ?
■ (tipurile eroilor din 

multe opere ale li
teraturii noastre și 
ale literaturii sovie
tice au devenit pil
de vii pentru tine
ret, însuflefindu-l în 

muncă, ajutindu-l să-și formeze o 
înaltă conștiință socialistă. Cartea 
a devenit prieten apropiat al ti
nerilor și la închegarea acestei 
prietenii o contribuție importantă 
a adus-o activitatea din cadrul 
concursului ,,lubifi cartea".

Cum este folosit acest concurs 
In munca de educație comunistă 
a tinerilor, cum sînteți ajutați în 
înțelegerea fiecărei cărți citite? — 
iată întrebările raidului-anchetă pe 
care l-am întreprins de curînd in 
rîndui tinerilor de la schela pe
trolieră Băicoi.

Cu frații Cîmpeanu Gheorghe 
și Cîmpeanu Ion am făcut cuno
ștință de două ori. Înfîi cu foto
grafiile lor la panoul de onoare 
al fruntașilor în producție, apoi 
cu ei personal în atelierul meca
nic unde mînuiau două strunguri 
învecinate. Surprinși de asemăna
rea lor i-am întrebat pe amîndoi 
deodată : ce preocupăriu de lec
tură aveți ? Mai mare cu două 
Ore decît fratele său geamăn, 
Cîmpean Gheorghe s-a simțit în
dreptățit să ne răspundă cel 
dinții :

— Am început să citesc pri
mele cărți acum doi ani, cind 
mă pregăteam pentru concursul 
„Iubiți cartea“. Cărțile mi-au sti
mulat gustul pentru lectură, 
mi-au îmbogățit vocabularul. $i 
m-au determinat să-mi continui 
studiile, înscriindu-mă la liceul 
seral.

— Și mie îmi plac cărțile de li
teratură — intervine Ion Cîmpeanu 
De fapt amîndoi am obținut o- 
dată insigna „Prieten al cărții" 
și ne-am înscris la liceul seral. 
Dar. citesc și multă literatură teh
nică de specialitate. Aceasta mă 
ajută în muncă, m-a ajutat să rea
lizez o inovație care aduce 
economii. Afară de cărțile împru
mutate de la biblioteca volantă a 
secției, cumpărăm și eu și fratele 
meu cărțile cele mai noi de la 
ștandul din schelă. Ne-am făcut 
astfel o bibliotecă personală. De 
fapt nu-i personală, ci... colectivă, 
pentru că o folosim amîndoi.

Pe Andrei Dobrescu, responsa
bilul bibliotecii volante de la sec
torul de foraj Liliești l-am găsit 
în plină activitate. Organiza o ex
poziție de cărți cu prilejul unei 
adunări generale U.T.M.

— Consider — ne-a spus el — 
Că munca de difuzor de cărți 
este frumoasă. Pentru a fi bun

popularizator a| cărții, pentru ■ 
stîmi pasiunea tinerilor pentru 
lectură trebuie ca noi să fim buni 
cititori, ca să putem, la rîndui 
nostru, să recomandăm cărți po
trivite fiecărui tînăr după pregă
tirea și preocupările lui. Mulți ti
neri din sectorul nostru și-au alcă
tuit biblioteci personale, ceea ce 
înseamnă că lectura le place.

Trebuie să arăt însă că relativ, 
mulți tineri au încă o anumită 
reținere față de carte. Unora le 
e greu să se apuce de lectura 
unui roman, preferind cind și cind 
lectura unei povestioare, a unei 
cărți științifico-fantastice. Alții iau 
o carte, așa de formă și o aduc 
înapoi tot necitită după multă 
vreme. Cred că pasiunea pentru 
lectură ar fi mult mai mare dacă 
și la noi organizația U.T.M. ar 
folosi bine un mijloc deosebit 
pe care îl are la îndemînă, con. 
cursul „Iubiți cartea”. De această 
eficientă formă educativă însă la 
noj în sector nu se mai vorbește 
de aproape doi ani...

Despre slaba preocupare a co
mitetului U.T.M. al schelei Băicoi, 
în organizarea concursului „Iubiți 
cartea" ne-au vorbit și alji tineri 
ca : Vasile Banu, Ion Capră, Scar- 
lat Gheorghe, Virgil 
După cum ne-a spus 
lescu, secretarul 
U.T.M. din schelă, 
mult timp, comisia 
n-a mai depus nici o acti
vitate, la un moment dat au- 
todizolvîndu-se. Numărul mic de 
42 de purtători ai insignei fată 
de cei peste 800 de tineri care 
lucrează în schelă, este edifica
tor. De-abia luna trecută, în urma 
unei adunări generale U.T.M., s-a 
hofărît reorganizarea comisiei 
concursului, 
înțeleasă de 
organizare ? 
tori pasionați 
sia și ea a primit sarcina să se 
ocupe ca fot mai mulți tineri să 
devină purtători ai insignei „Prie
ten a! cărții''. Dar cum, în ce fel 
să se ocupe de antrenarea lor, ce 
ajutor concret să le dea în par
curgerea lecturii, ce atribuții îi 
revin fiecărui membru a] comi
siei — din toate acestea nu li s-a 
spus nimic. In consecință, comi
sia a „organizat" două discuții 
finale în urma cărora 19 tineri au 
primit insigna. In ce a 
ganizarea? Tinerii au 
bați ce cărți au citit 
ceștia au declarat

Bucăfaru. 
Al. Pîrvu- 
comitetului 
de foarte 
concursului 

i o 
dat

cum aDar
fapt această
Din
s-a format comi-

cîțiva

fost 
re

cit

constat or. 
fost între- 

și dacă a- 
că au citit

două-trei cărți din lista obligato
rie, comisia i-a considerat „bine 
pregătiți“ : La discuția finală, le-a 
cerut să povestească subiectul 
uneia dintre ele și... ie-a acordat 
insigna,

Ața s-a întîmplări eu tinerii 
Bucătarii Virgil, Vasife Banu, D. 
Rădufescu și alții. Tinerii înșiși 
sînt nemulțumiți de acest proce
deu. Ei s-au prezentat la acest 
concurs cu cunoștințele pe care 
le aveau de la școală (toți 19 
sînt în diferite clase ale liceului 
seral sau absolvenți de cîțiva ani 
ai școlilor medii). Au răspuns mai 
mult din amintiri, cum ne-au măr
turisit în discuția avută. Or, nu 
la aceasta se așteptau.

După 
pare și 
nizarea 
dăinuit 
U.T.M. • 
malism

Cit de necesară este organiza
rea concursului „Iubiți cartea", 
desfășurarea unei munci atente, 
dusă cu competență și responsa
bilitate în îndrumarea atentă spre 
lectură a tinerilor o demonstrează 
înșiși problemele pe care le ri
dică mai toți tinerii acestui co. 
lectiv. Sînt uniț care, așa cum 
spunea tovarășul Andrei Dobrescu, 
n-au îndrăgit cartea pentru că 
n-au fost ajutați să-i înțeleagă 
rostul și frumusețea.

Analizînd munca cu 
»cheia Băicoi este clar

o totală lipsă de preocu- 
răspundete față de orga- 
lecturii tinerilor, care a 
multă vreme, comitetul 

dovedește acum un tor
ta fel de dăunător.

cartea în
faptul că 0

nu 
de

singură comisie pe schelă 
poate să cunoască nivelul 
pregătire al cititorilor, pentru a 
interveni cu forme eficiente de 
ajutoare a tinerilor. Crearea în 
fiecare secție a unor comisii for
mată din cei mai buni cititori, ade- 
vărați propagandiști ai cărții, 
putea, după un plan de 
izvorît din cerințele și 
pările tinerilor din fiecare colectiv 
în parte, să contribuie la răspân
direa cărții, la împrietenirea fie
cărui tînăr cu cartea.

Organizarea unor acțiuni mai 
variate ca seri literare, concursuri 
gen „Cine știe, răspunde", ghici
tori literare, montaje literare, seri 
de poezie, seri dedicate unui sin
gur scriitor la care să se facă 
proiecții de aiafilme, întâlniri cu 
Scriitorii, trebuie să stea în aten
ția atît a comisiei concursului cit 
și a bibliotecii clubului, care în 
prezent nu se poate spune că își 
aduce contribuția cerută în munca 
de răspîndire a cărții, de îndru
mare a lecturii tinerilor.

Actuala situație a muncii defec
tuoase de organizare a concursu
lui „Iubiți cartea“ la schela 
Băicoi se cere a fi îndreptată și 
cu ajutorul Comitetului raional 
U.T.M. Cîmpina.

VIORICA GRIGORESCU 
ION TEOHARIDE

ar 
muncă 

preocu-

Mîngîiați de valurile înspuma

te aie mării, copiii

vacanță plină de

petrec o

bucurii.

Un prieten nedespărțit al oțelurilor de la Hunedoara — cartea.
Foto : O PLECAN

--------- ---- «-----Un nou teatru de păpuși
Cind la Casa de cultură din 

Șiinleul SilvaniCi s-a discutat 
despre organizarea unui tea
tru de păpuși, mulți dintre 
activiști se arătaseră sceptici. 
Dar, directorul, tovarășul Tra- 

i ian Albu, nu s-a dat bătut. 
Perseverent și entuziast, a 
știut să insufle pasiune pen
tru această artă. Educatoarele 

I Florkta Suceava, Maria Pricop, 
Ana Nicoară, Viorica Petran 
s-au înscris în echipa de pă
pușari. Ele au urinat cursurile 
speciale organizate lă Casa de 
creație Oradea, unde au în
cepui să învețe frumusețea a- 
cestei meserii.

La montarea primei lor pie
se au venit instructori cultu
rali de la regiunea Oradea 
care le-au împărtășit din ex
periența lor, ajutînd la monta
rea, la alegerea păpușilor șl 
mînuirea lor. Pînă acum s-au 
dat 5 spectacole cu piesele 
„Ursuleții veseli“ și „Moftu- 
rică“. Căldura și aplauzele cu 
care au fost primite de publi
cul spectator au răsplătit pe 
deplin munca noilor artiști 
păpușari. Colectivul pregătește 
acum un nou spectacol cu pie
sa sovietică „Să fim prieteni“, 

i ION ANDREIȚĂ

In întrecere 
cu frumusețile

naturii
IA. xistă o competiție

T la care asistă o-

I g| mul muncii plecat
1 la odihnă pe lito-

11 ral, la fel de pa-
’ I sionantă ca un

meci de fotbal, 
dar mai esențială și mai du
rabilă. E vorba de confrunta
rea dintre frumosul natural și 
frumosul creat, dintre natură fi arta. E greu, cel puțin teo
retic, să dai cîștig unuia sau 
celuilalt (Aristotel, unul din 
primii legiuitori ai frumosului, 
cerea arței să imite natura. 
Era în perioada cind civiliza
ția. greacă împodobea 
rile porturilor eu sta
tui și coloane. Era 
poate întîiul dialog 
exprimat dintre om ți 
mare).

Încă înainte de în
ceputul sezonului de 
vară, cind ultimele 
blocuri erau gata, re
porterul putea să va
dă cu mirare pe litoral 
grupuri răzlețe de 
constructori imbră- 
câți în salopete păta
te cu cele mai fante
ziste culori, fără să-și 
dea seama ce-ar mai 
fi avut de făcut, și, 
cu surprindere să 
afle, mai apoi, că for
mau niște șantiere 
de lucru ciudate. Erau șan
tierele artiștilor plastici, ale 
decoratorilbr litoralului. Vi- 
zitînd un astfel de șantier 
minuscul (și erau cite unul de 
fiecare bloc) reporterul ar fi 
putut să vadă pensula pictoru
lui alături de mistrie, lopăta 
alături de paletă, sacul de Ci
ment alături de tubul de cu
lori, faianța colorată alături de 
marmura sculptată. Era o co
laborare dintre meserii și arte, 
dintre muncitori și artiști. Se 
lucra de dimineața pînă seara 
tirziu. Se decorau fațadele și 
interioarele în mozaic, frescă 
sau sgrafito (tehnică a supra
punerii de Cimenturi colorate, 
desenul fiind zgîriat mai a- 
dînc sau mai puțin adine, sco- 
țînd la iveală diferitele nuan
țe de culori). Se realizau mari 
compoziții simbolizînd viața 
noastră nouă, preocupările oa
menilor muncii, visurile lor. 
Toate față în față cu marea 
și despărțite de ea doar prin 
fîșia galbenă de nisip a plăjii.

țărmu-

Un muzeu permanent, în aer 
liber, poate fi. contemplat a- 
cum, adăugind o dimensiune 
odihnei muncitorilor : mindria 
de a-și vedea. Realizările expri
mate prin limbajul artei.

Bunăoară hotelul „Tomis“ 
finisat în primăvara aceasta, e 
împodobit cu mari compoziții. 
Una din ele, aflată la întîiul 
etaj al clădirii, are tema „Cul
tura de mase” și este reali
zată după proiectul Măriei 
Ioan Plăcintă în colaborare cu 
Ion Sălișteanu. Tehnica între
buințată este aceea a mozai
cului din faianță colorată. 
Compoziția e avîntată și repre
zintă alegoric izbînda culturii 

în țara noastră, dru
mul mereu ascendent 
spre cunoaștere. Cu
lorile întrebuințate 
sînt puternice, expre
sive, izgonind um
bra, avînd ceva din 
acel joc superb de 
nuanțe al unui răsă
rit de soare marin.

Tot la hotelul „To- 
mis“ pictorul Ion Mi- 
noiu a realizat o vas
tă compoziție lucrată 
din plăci mari de fa
ianță și terasit cu 
tema : pescuitul. Lu
crarea se compune 
din 5 panouri (ca
sete) reflectind di
ferite aspecte ale 

muncii pescarilor (femei im. 
plătind plase; marinari și pescari; pescari și pescă- 
rițe cu cortluri ale abun
denței ; pescuitul cu năvodul; 
femei cu năvoade și pești în 
cadrul decorativ al Deltei). De
senul e sobru, bărbătesc, sim
plu, aproape unghiular, creind 
atmosfera de forță șt echili
bru.

Ne oprim numai la aceste 
exemple. Pe litoral, fiece clă
dire mai importantă este în
frumusețată cu astfel de Com
poziții. Camerele spațioase 
sînt împodobite cu tablouri ale 
tinerilor noștri pictori, achizi
ționate din recentele expoziții. 
Peste tot privirea întîlnește o- 
biecte de artă. E greu să te 
decizi între frumosul natural 
și cel artistic. Pe litoralul nos
tru unul se întregește prin ce
lălalt. E un bun mijloc de a 
educa sensibilitatea, gustul 
pentru artă. E un omagiu adus 
oamenilor muncii.

NICHITA STANESCU

' rozele scurte se [Jaf i subintitulează cî- M» teodată , schiță, O cîteodată povesti- re, cîteodată nuni li I velă, cîteodată reportaj. A vedea care sînt trăsăturile definitorii ale fiecăreia din speciile enumerate— în consecință și cerințele ce-i pot fi pretinse — nu este lipsit de interes și pentru critica literară. în tratatele și manualele de teoria literaturii se spune, de obicei, că criteriul de subîmpărțire a genului epic e cel cantitativ. Operele cele mai ample 6Înt romane, cele mai scurte— schițe ; undeva la mijloc se află nuvela și povestirea. Dar redusă la atît, explicația e insuficientă. De ce proza lui Mircea Șerbănescu „Ele, tinerele“, din Scrisul bănățean nr. 1'1962 e „schiță", iar proza lui I.lanole Auneanu „Noapte albă“ din lașul literar nr. 5/1962 e „povestire”, deși prima emai lungă decît a doua? Se pare că în caracterizarea speciilor prozei trebuie ținut seama și de criteriul calitativ. Cara- giale își numea schițele „momente“ ceea ce ne obligă la anumite deducții. Nu întîmplă- tor atîtea din schițele lui Ca- ragiale pot fi ușor transformate în mici scenete. Dacă în povestiri elementul narativ e predominant, în schiță e indispensabil Și cel dramatic. Schița e un instantaneu in proză, e relatarea unui episod ce se petrece parcă sub ochii noștri. Degresiunile, descripțiile, retrospectivele, comentariile într-o schiță sînt corpuri străine. O povestire e dimpotrivă întotdeauna o reconstituire, care pretinde autorului 

Dimineața în Bucegi pe Valea lalomicioarel Foto: M. CARANFIL

referiri variate, necesare pentru motivarea unor acțiuni și reacțiuni. Iată de ce destui de lunga introducere peisagistică în „Ele, tinerele“ e inutilă. dacă proza respectivă e schiță, după cum nu cadrează cu specia nici portretele amănunțite și nici epilogul care încheie de obicei o narațiune cu fapte multe. Dimpotrivă, proza citată a lui Manole Auneanu pare a fi mai curînd o schiță ; ritmul e dinamic, relatarea zgîrcită, amănuntele descriptive și retrospectivele lipsesc, acțiunea se consumă într-o noapte.Delimitările de mai sus ar părea inutile dacă nu ne-ar ajuta și la precizarea unor criterii în vederea elaborării unor judecăți de valoare. Dacă, intr-adevăr, schița e o specie de proză care se învecinează cu dramaturgia, a- tunci schița trăiește prin conflictul care se dezvăluie din faptul (episodul) relatat. Conflictul dinamizează schița, ridică dintr-o dată instantaneul surprins la nivelul unei întîmplări cu semnificație tipică. Afirmația nu trebuie înțeleasă în mod simplist: departe de noi gîndul de a cere fiecărei schițe să conțină ciocniri spectaculoase între caractere. Schița însă e de neconceput fără mișcare, iar mișcarea este întotdeauna rod al unei contradicții.Din acest punct de vedere, ne-a părut interesantă schița „Onomatica unui adolescent“ de Sorin Titel (Luceafărul nr. 14 din 15 iulie a.c.). întor- cîndu-se acasă-, în locuința sa într-un bloc nou, un tînăr constată surprins că în odaia lui singuratică e lumină și-l așteaptă o fată. întîmplarea neprevăzută îl tulbură, însă 

nu-și permite să intre înăuntru pînă nu se bărbierește și nu-și schimbă cămașa. A- poi, într-un mod cu totul previzibil, întoreîndu-se își găsește locuința întunecată și încuiată. Nici o urmă de vreo fată. De fapt, fata a existat probabil doar în închipuirea adolescentului... în ciuda caracterului său prin excelență liric, schița reflectă o contradicție interesantă pen-
Despre speciile operative ale prozei (!!!)

MATERIA PRIMA
A SCHIȚEI

de MIHAI NOVICOVtru epoca noastră. Casele noi. cu zidurile albe, coridoarele lungi, șiruri de uși uniforme, cu ștergătoare la fiecare ușă și rulouri la ferestre nu suportă neglijențe în viață, admisibile, firești, pînă mai ieri cind omul simplu nici nu putea visa la o existență cit de cît ordonată. Acum ținuta nouă a orașelor ne obligă la respectarea unei certe estetici, Ia o demnitate care presupune și o anumită ținută... vestimentară. Subiectul e e- vident simbolic, d-ar prin intermediul lui autorul ne ajută să descoperim un adevăr nou al vieții. . . _.

Așadar, conflictul nu e totul, mai e nevoie ca a- cesta să fie simptomatic, interesant, revelatoriu pentru ceva nou din viață. în schița „Prînz la cîmp“ de Constantin Pascu („Luceafărul“ nr. 13 din iulie a.c.) ni se relatează nu doar un conflict, ci chiar o întîmplare, ce se vrea hazoa- să cu bătăi și sudalme, dar oricum ar fi schița, numai interesantă nu e. într-adevăr, 

oare cu ce ni se îmbogățește experiența de viață dacă aflăm cum o femeie l-a obligat pe bărbatul ei să-i de- stăinuiască unde ține ascunși banii, profitînd de situația umilitoare a acestuia, care a băgat capul printre uluci și nu-1 mai poate scoate afară. Schița e de fapt un fel de snoavă, dar tare prăfuită. Autorul face eforturi vizibile ca să-1 imite pe Marin Preda, uitînd că pastișa e întotdeauna searbădă, oricît de strălucit e modelul. La Marin 

Preda amănuntele de atmosferă sînt întotdeauna active, contribuie la reliefarea conținutului. în timp ce in schița citată decorul (prînzul la cîmp, în cadrul căruia unul din comeseni relatează înlîm- plarea) e și disgrațios și împovărător în raport cu subiectul. îndreptarea autorului către fapte nesemnificative e 

surprinzătoare, dacă ne gîn- dim că același Constantin Pascu, în alte schițe, a dovedit că știe să surprindă și să redea concentrat ciocniri caracteristice epocii de ofensivă a socialismului, cum o face de pildă în „Noapte albă“ (Scrisul bănățean nr. 5/1962). Confirmînd că știe să stăpînească excelent mijloacele de expresie, relatînd concis doar cîteva scurte confruntări, autorul evidențiază cită influență exercită asupra oamenilor atitudinea acelora dintre tovarășii lor care sînt stăpîniți, literalmente stăpî- niți, aproape obsedați, de dorința de a găsi într-o problemă soluția cea mai corespunzătoare intereselor obștești.E îmbucurător faptul că la majoritatea autorilor de schițe poate fi observată aceeași tendință de a releva aspectele noi ale vieții apărute ca rezultate ale „ofensivei neîntrerupte a socialismului“. în „Caravana” de Eugen Teo- 

doru (Luceafărul nr. 13 din 1 iulie a.c.) un conflict de familie (vechi în laturile lui exterioare: fiul nu vrea să-1 urmeze pe tată în meserie) capătă dimensiuni noi: mama, care ține partea băiatului, se simte sprijinită de colectiv (care înainte, dacă nu ținea parte celui mai tare, era deo- bicei indiferent). în „Mica poveste neterminată” (Luceafărul, același număr) George

Canpat ne Introduce cu discreție în problemele educației copiilor. O femeie rămasă singură își poate totuși crește copilul, pentru că niciun om al muncii nu mai este singur în Romînia socialistă. în „Ion îndrăgostitul” (Gazeta literară“ nr. 436 din 19 iulie a.c.). Florența Albu aduce omagiu sentimentelor omului care trăiește prin realizările colectivului. O problemă analoagă a pasiunii în exercitarea meseriei o tratează Fiorin Mugur („Pasiunea”, Gazeta literară nr. 27 din 9 iulie 1962). Pline de incandescența entuziasmului socialist sînt și schițele lui S teii an Baboi din „lașul literar’’ nr. 3/1962 („Fericirea nu-i simplă“, „Bărcile“ „începutul e greu”). Am putea da și alte exemple. Toate dovedesc cît de mult se îmbogățește literatura de pe urma contactului nemijlocit dintre societate și viața poporului. înflorirea schiței este un rezultat direct al cunoa

șterii mai adincite, mai substanțiale de către scriitori a realităților socialiste.Dar tocmai pentru că în cele mai dese cazuri autorii de schițe se inspiră din imediata realitate, ei ar trebui să fie preveniți împotriva u- nei posibile facilități in înfățișarea ei. Există pericolul unui anumit idilism care se strecoară în creația literară* ori de cite ori autorul neglijează să reflecte lupta pentru obținerea realizărilor, și se mărginește să etaleze rezultatele obținute ca și cum ele ar fi căzut de undeva din cer. în ofensiva neîntreruptă a socialismului, noul triumfă întotdeauna în lupta cu vechiul. De aceea, înfățișarea vieții la modul paradisiac, în scene în care realizările defilează ca la paradă, e derutantă. Un rezultat obținut cu eforturi minime nu poate servi ca un exemplu care să contamineze. Lucrările literare în care nu se vede și care a fost prețul succesului nu pot fi eficiente din punct de vedere al contribuției pe care literatura e datoare s-o aducă în opera de educație socialistă a oamenilor muncii.Schița „Fericirea nu-i simplă” a lui Stelian Baboi e o schiță realizată. Impresionează plăcut concentrarea acțiunii, dinamismul, iscusința cu care autorul redă febrilitatea căutărilor, neastâmpărul celor doi muncitori care nu se pot liniști pînă nu desăvîr- șesc o experiență (o inovație) care nu le-a reușit cu cîteva zile în urmă. Succesul se obține totuși prea u- șor. Discuția de la început e cam didactică, iar concluzia pe care o extrage cititorul e simplistă : n-ai reușit odată ? — te apuci din nou și, dacă nu dormi o noapte, reușești. Eroii nici nu analizează temeinic cauza eșecului inițial. în viață victoriile se obțin de obicei cu mult mai multă trudă și mai multe sacrificii. în schimb, pline de tâlc și realmente exemplificatoare pentru posibilită

țile speciei e schița „Bărcile’’. în două pagini e concentrată o ciocnire puternică între două mentalități, iar individualismul e condamnat fără apel în numele unei morale superioare, socialiste. Deduci o problemă tipică pentru zilele noastre și din schița citată a lui Mircea Șerbănescu („Ele, tinerele“). L-am sfătui totuși pe autor să renunțe definitiv la înclinația spre diac- ticism dulceag, care mai raz- bate pe alocuri prin țesătura realistă a prozei sale. Realismul socialist e o artă cu tendință prin excelență. Dar e organic ostil oricărui tezism, oricăror sublinieri artificiale.Așadar, referirea doar la cîteva schițe apărute în ultimele luni în periodicele noastre literare ne-a întărit în concluzia că epoca noastră — datorită masivei descătușări a forțelor creatoare ale omului în construcția socialismului — e favorabilă unei dezvoltări impetuoase a schiței, ca una din speciile operative ale prozei. Materia primă a schiței sînt episoadele scăpărătoare care luminează dintr-o dată prin relatarea concentrată a unei singure întîmplări, a aspectelor tipice ale vieții. Această materie primă se găsește în abundență în realitatea înconjurătoare, pentru că viața noastră socialistă e ofensiva neîntrecută a noului împotriva vechiului. Ofensiva e rapidă, năvalnică, copleșitoare. De aceea, ori de cite ori forțele noului în înaintarea lor se ciocnesc de împotrivirea vechiului, ciocnirea e puternică tot așa cum un șuvoi de munte lovește puternic obstacolele pe care le întîlnește în cale. Și orice ciocnire puternică produce seîntei. Scriitorilor le revine datoria de a capta lumina Scînteilor ce se produc peste tot în ofensiva noului și să le transforme în faruri capabile să lumineze oamenilor drumul spre noi înfăptuiri.

I menii, tnoncii veniți la odihnă și tra-
I t 1 tment în «taținne» balneară Amara 

«Sat înconjurați cu grijă de persona
lul stațiunii. Cuvinte de laudă ți mulțumire, 
adresate acestuia, poate citi oricine în „Ca
ietul vilei".

„Am fost ți anul trecut în această stați
une. Motivul pentru care am venit și anul 
acesta, în afară de acela de a-mi reface să
nătatea, este că m am simțit ca într-o fa
milie mare, primitoare, compusă din oameni 
conștiincioși, pricepuți, respectuoși, foarte bi- 

i nevoitori" — acrie B. Istrate din Suceava.
Au fost rile în care nu știam unde să 

l merg : la elub. la biblioteca dotată cu 4 000

de volume, pe terenul de volei, sau la pista 
de popice, la cinematograf sau la televizor ?

în același timp sînt organizate diverse 
activități. La club : concursuri de șah, șu- 
bah, audiții de radio. La bibliotecă; citi
rea presei, seri literare, concursuri „Cine 
știe, răspunde”, conferințe pe diferite teme 
politice, științifice, culturale. Pe scena sta
țiunii : film sau spectacol artistic, dat de 
artiști profesioniști sau amatori.

Am avut prilejul «ă asist la spectacolele 
„Tache, Janche și Cadîr”, în interpretarea 
unui colectiv al Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landrs” ți „Băieții veseli”, în interpretarea 
unui colectiv al Teatrului „Constantin Not-

tara*’ ți la alte spectacole îp interpretarea 
unor colective de artiști cu care au fost 
încheiate din timp contracte în acest sens. 

înti-una din duminici mi-a fost iarăși 
greu să mă hotărăsc : aveam de ales între 
excursie (pentru fiecare scrie se organi
zează o excursie pe litoralul Mării Negre) 
sau să rămîn în stațiune unde prin grija 
U.C.F.S. raional, se disputa cupa „23 Au
gust” la popice și volei, pentru care s-au 
întrecut echipe din raionul Slobozia.

Multe am de povestit tovarășilor mei des
pre felul în care mi-am petrecut rele 21 
rle zile la Amara.

GHEORGHE MARIN 
ajutor mașinist „Casa Scînțeii"



membri ai U. T. M.
Cei mai buni tineri

VIATA DE ORGANIZAȚIE
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In cadrul Complexului de industrializare a lemnului din Rm. Vîlcea s-au inregistrat în cursul primului • semestru al acestui an 48 propuneri de inovații, ceea ce reprezintă o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Pînă în prezent, au fost aplicate 20,

restul fiind în tare.Dintre inovațiile aplicate în producție merită citate: „Stanță manuală pentru tăiat cuțite trasoare la așchietoarele Krenzler și Bczner” și „Dispozitiv pentru ascuțirea cuțitelor la așchietoarele Krenz-

Zi de neuitat

aplauzele 
contopit 

ale troni-

A cum olteva duminici, în 
fata sediului Comitetu
lui raional U.T.M. Vi

țeii, regiunea Maramureș, era 
mare animație.

Fete și băieți din întreprin
derile ți instituțiile orașului 
Vițeu discutau cu însuflețire 
cu tinerii din comunele Moi- 
sei și Vișeul de Jos, veniți în 
frumoasele lor costume națio
nale, despre evenimentul de 
neuitat care urma să aibă loc.

Comitetul raional U.T.M. Vi
țeu le pregătise o frumoasă 
amintire.

...In sala pavoazată festiv, 
zecile de tineri așteptau cu e- 
moție momentul solemn.

După ce primul secretar al 
comitetului raional U.T.M., to
varășul Ioan Bondrea, a des
chis adunarea, în sală a fost 
adus drapelul organizației ra
ionale U.T.M. Iu acel moment, 
cintecul „Sub steagul partidu
lui" a izbucnit puternic, cîntat 
de toți tinerii participanți la 
adunare.

Cei 37 de tineri au ascultat 
eu atenție expunerea făcută de 
tovarășul Ioau Bondrea despre 
„Carnetul roșu al U.T.M. r— 
părticică din steagul de luptă 
al elasei muncitoare".

După expunere, 
celor prezenți s-au 
cu sunetele voioase
petelor și tobelor pionierești. 
O delegație de pionieri venise 
»ă-i salute și să-i felicite cu 
acest prilej.

Rînd pe rînd, au trecut prin 
fața drapelului roșu tinerii 
Gheorghe Vlasiu, Florea Năsui, 
Angela Enescu, Ioana Notin- 
ger și alții, cărora li B-a înmî- 
nat carnetul de membru al 
U.T.M.

Gîndurilor eare-i animau pe 
toți cei prezenți le-au dat glas 
tinerii Floarea Năsui, Gheorghe 
Vlasiu și alții, care au mulțu
mit din inimii partidului pen
tru tinerețea fericită pe care 
o trăiesc, angajîndu-se să nu 
precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini trasate de partid.

Inițiativa Comitetului raio
nal U.T.M. Vișeu de a organi
za înmînarea festivă a carne
tului de membru al U.T.M. a 
fost preluată de majoritatea 
comitetelor raionale din regiu
nea Maramureș.

Iată cum se va desfășura la 
Sighet, de pildă, un aseme
nea eveniment. După aduna
rea la care un secretar al co
mitetului raional de partid va 
vorbi tinerilor despre „Condu
cerea de către partid a U.T.M. 
— chezășia tuturor victoriilor 
organizației noastre“, aceștia 
vor vizita orașul, muzeul ra
ional, vor face o excursie, iar 
după-amiază vor participa la 
o reuniune, tovărășească orga
nizată cu concursul tinerilor 
artiști amatori din centrul de 
raion.

Sentimentele prilejuite de 
înmînarea carnetului U.T.M. 
rămîn în amintirea tinerilor o 
viață întreagă. De aceea, acti
vitatea comitetelor raionale 
U.T.M. din regiunea Maramu
reș îndreptată spre organizarea 
cît mai educativă a acestei ac
țiuni este deosebit de pre
țioasă.

MIHAIL RUJE

Deschiderea Festivalului

de folclor al țărilor balcanice

și din zona Mării Adriatice

Tinărul muncitor Ion Voicu de la întreprinderea ..Combustibilul'' 
din Galați va decupa desigur din ziar această fotografie și o va 
păstra ca o amintire dintre cele mai dragi. Ea înfățișează un mo
ment deosebit de însemnat din v iața lui : primirea carnalului roșu 

de utemist

Cînd muncești cu toți tinerii
Primirea în rin- 

durile U.T.M. a ce
lor mai harnici ti
neri colectiviști pre
ocupă îndeaproape 
organizațiile 
bază U.T.M, 
cele două gospodă
rii colective din co
muna Independența, 
raionul Galați.

Sub conducerea 
organizației de par
tid, comitetele or
ganizațiilor de bază 
U.T.M., birourile 
U.T.M. pe brigăzi 
au antrenat la ac
țiunile întreprinse 
de organizație pe 
toți tinerii colecti
viști. Un rol impor
tant in 
viitorilor 
au avut 
generale 
tît la G.A.C. „Par
tizanul roșu", cit și 
la G.A.C. „Zorile 
socialismului“, tine
rilor li s-a vorbit 
despre politica parti
dului de desăvîr- 
șire a construcției

in patria 
despre 

drepturile

de 
din

pregătirea 
utemiști 

adunările 
U.T.M. A-

socialiste 
noastră, 
U.T.M., 
și îndatoririle ute- 
miștilor, despre sar
cinile care stau în 
fața tinerilor colec
tiviști pentru con
tinua întărire și dez
voltare a G.A.C. Lu
crurile nu s-au o- 
prit însă aici. Ală
turi de utemiști, toți 
ceilalți tineri colec
tiviști au fost antre
nați la o seamă de 
acțiuni concrete, u- 
tile gospodăriei. Ast
fel, prin muncă pa
triotică, tinerii co
lectiviști de la 
„Partizanul roșu“ 
au transportat pe 
cîmp, peste 1400 
tone gunoi de grajd, 
iar cei de la „Zo
rile socialismului“ 
au confecționat vo
luntar peste 10 001) 
de chirpici pentru 
construirea unui 
grajd, au colectat și 
predat peste 8 500 
kg fier vechi.

Aceste acțiuni și 
altele au făcut ca 
un număr mare de 
tineri să se apropie 
tot mai mult de or
ganizație și să cea
ră să fie primiți in 
U.T.M. In luna iu
nie, de pildă, orga
nizațiile U.T.M. de 
brigadă de la G.A.C. 
„Zorile socialismu
lui“ au primit in 
U.T.M. 21 de tineri, 
în majoritate fete, 
iar cele de la ,,Par
tizanul roșu", 8 ti
neri. Toți aceștia 
se numără astăzi 
printre colectiviștii 
fruntași in munca 
de recoltare a pă- 
ioaselor, de întreți
nere a culturilor 
prășitoare și, in ge
neral, în munca de 
întărire economico- 
organizatorică a gos
podăriilor colective 
din care fac parte.

ÏONEL BARAC
corespondent

Constructorii oneșteni
pot construi mai ieftin
(Urmare din pag. I)ducerea șantierului a înțeles problema pregătirii cadrelor. Numai prin organizarea unor cursuri de calificare unde sînt pregătiți 120 de muncitori, problema nu este rezolvată, în această privință, nici comitetul U.T.M. (secretar Leon Lircă), deși cunoștea cît de necesară este pentru tinerii de pe șantier organizarea unor cursuri de ridicare a calificării, nu a intervenit pe lingă conducerea întreprinderii și comitetul sindicatului să se organizeze astfel de cursuri.De asemenea, considerăm că organizațiile de bază U.T.M. de la loturile 2 și 3 unde s-au înregistrat depășirile cele mai mari la prețul de cost aveau obligația să ia legătură cu conducerea loturilor, conducerea șantierului și împreună să stabilească măsurile corespunzătoare care să ducă la mobilizarea și mai activă a tinerilor la lupta pentru reducerea prețului de cost. Să fi fost puse în discuția tinerilor din aceste organizații problemele legate de buna organizare a locului de muncă, de folosirea și păstrarea cu grijă a materiei prime.Contribuind activ la mobilizarea largă a tinerilor muncitori, maiștri și ingineri la obținerea de economii în fiecare punct de lucru, corni-

tetul U.T.M., organizațiile U.T.M. vor trebui să ajute conducerile loturilor la mai buna organizare a lucrului, la dezvoltarea spiritului de gospodar al fiecărui tînăr, la generalizarea experienței bune, a metodelor înaintate de muncă. Sarcina reducerii prețului de cost, alături de îmbunătățirea continuă a calității construcțiilor, a finisajului acestora, trebuje să stea în permanență în atenția tuturor tinerilor de pe acest șantier.

-* *r imic nu poate fi mai plă- 
cut ca, după o săptă
mână de lucru, să pe

treci, împreună cu tovarășii 
de muncă, o zi de odihnă in 
mijlocul naturii, cutreierind 
crestele înverzite ale munți
lor, respirînd cu nesaț aerul 
înmiresmat al pădurilor!

Iată de ce, atunci cînd 
anunțat organizarea unei 
cursii prin împrejurimile
torești ale Reșiței, cei aproa
pe 100 de tineri muncitori — 
oțelari, laminoriști, șamotori 
etc. — n-au stat pe gînduri. 
Duminică dimineața, cu mult 
înainte de ora fixată, ei s-au 
adunat in fața comitetului o- 
rășenesc U.T.M. și au pornit 
la drum.

La 30 de km — primul 
popas: lacul Bohui de Ungă 
Anina. După o gustare, mem
brii brigăzii artistice de agi
tație de la utilajul mecanic 
au interpretat un frumos pro
gram în căra artiștii amatori 
Gheorghe Lupu, Ion Radu, 
Ion Soreanu și Aurel 
ghină ău Cules Aplauze 
scenă deschisă”.

...Din nou la. drum. Popasul 
următor are loc după 20 km

drum pe malul „mării” de 
poalele Semenicului: 
acumulare al 
Văliug.

Apoi, mașinile 
spre Reșița. Pe 
făcut încă o oprire 
iana de la „Riul alb”. Orga
nizatorii au oferit 
excursioniștilor o 
plăcută: un concurs 
„Cine știe, cîștigă“ dotat 
premii.

Organizată din timp și 
grijă de comitetul U.T.M. 
Combinatului metalurgic 
Reșița, cu sprijinul 
tului sindicatului, excursia a 
oferit tinerilor muncitori cli
pe plăcute de recreare.

cu 
al 

din 
comite-

GH. 3IȚA
controlor de calitate

La muncă 
patrioticăDe la începutul anului, ti

nerii de la schela de extrac
ție Băbeni au strîns și expe
diat oțelăriilor peste 20 000 kg 
fier vechi.

S-au evidențiat în această 
acțiune tinerii: Neagu Ion, 
Angheloiu NiColae, Olteanu 
Ion, Novăceanu Nicolae, Ivan 
Ion, Călinescu Iosif, Marines
cu Emil, Dragomir Ion, Jianu 
Marin, Dobrhscu Ențil și alții.

FLOREA TISTULEASA 
mecanic

Centru 
de radioficare

r»«fiofic«re 
ar« o artivitate

Ier și Beziter în vederea prelungirii perioadei de funcționare". Aceste inovații aduc e- conomii anuale de peste 55 000 Iei. iar autorul lor este tov. Ioan C. Gogin.O altă inovație de eficacitate economică și. anume, „Recuperarea aburului condensat“ aparține colectivului format din inginerul Octa- vian Fota, maistrul Gh. Bar- bu și sudorul Gheorghe Toam. Ea aduce economii anuale de peste 94 000 Iei.Inovatorii, dintre care mulți sînt tineri muncitori, au fost stimulați cu importante premii, au primit certificate și insigne.O contribuție importantă la creșterea numerică și calitativă a inovațiilor au adus conferințele organizate de cabinetul tehnic, popularizarea planurilor tematice de inovații necesare fiecărei secții, munca atentă pe care o desfășoară colectivul de inovații din întreprindere,

din
a-
de 
din

■ ■ ■ ',
IOAN N. DUȚĂ

tehnician

In sala Teatrului C.C.S. 
Capitală a avut loc vineri la 
miază deschiderea Festivalului 
folclor al țărilor balcanice și 
zona Mării Adriatice.

La festivitatea de deschidere 
au participat D. Popescu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Al. Euican, 
vicepreședinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile culiurale cu 
străinătatea, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
altor instituții centrale și organi
zații obștești, membri ai Consiliu
lui internațional de muzică popu
lară (C.I.M.P.) care ne vizitează 
țara, folcloriști romîni și străini, 
precum și formațiile folclorice 
participante la festival din R.P. 
Romînă, R.P. Bulgaria, R.P. Alba
nia, grupul Uniunea 
folcloriștilor din R.P.F. Iugoslavia, 
Asociația de cîntece și dansuri 
populare „Panegyris“ din Grecia, 
formația folclorică EDON din Ci
pru, grupurile „Scurtă înfățișare 
a mișcării muncitorești din Italia 
în perioada 1900—1962" 
terini romagnoli“ din 
Romagna (Italia).

Au luat parte șefi ai 
siuni diplomatice 
R.P. “ 
corpului diplomatic.

Ședința inaugurală a fost des
chisă de prof. Mihai Pop, director 
adjunct al Institutului de folclor 
din R.P. Romînă.

Victor Constanfinescu, vice
președinte al Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular al Capita-

asociafiilor

și „Can- 
Lugo di

unor 
acreditați 

Romină și alți membri

mi- 
în 
ai

timpul defilării 
participante la 
de folclor de-a

.4 m rrBti (5

aeară. voce» crai-

Centrul «ie 
orașul Onești 
bogată.

In fifccărh
nicului este auzită în peste 1 200 
de difuzoare. In multe emisiuni 
se transmit programe muzicale 
și distractive la cererea ascul
tătorilor. Centrul dispune, prin
tre altele, de instalații modèr
ne. Centrul de radioficare din 
Onești are și un număr mare 
de colaboratori și corespondenți, 
care contribuie la desfășurarea 
zilnică a emisiunilor.

TOMA CONSTANTIN
mecanic

• Echipa R. P. Romine a obținut cea de-a treia victorie consecutivă 
din cadrul Balcaniadei de tenis, învingind ieri ca 3—0 reprezentativa 
Greciei. Noul succes al tenismanilor tomfni le asigură totodată locul 
întîi în această competiție.

de-a 15-a ediție a tradiționalei competiții cicliste „Ciusa Scla
va desfășura anul acesta Intre 15—19 august pe un traseu de

® Cea 
teii" se 
aproximativ 900 km, in 5 etape. Capete de etapă vor ti orașele Galați, 
Bacău, Brașov, București. Cea mai lungă etapă a cursei: București—Bu
zău—Galați (230 km) va ti Împărțită în două semietape.

La ediția a 
lecție pentru 
alergători.

15-a a „Cursei Scinteti", care este si un criteriu dc se- 
campionatele mondiale de ciclism, vor participa 60 de

------------•

de loc un spori ce sezon, lată de ce ș> aici.
snieri de la Turla, jocul de șah și-a adunat prietenii 

Intr-o dispută
Foto : GR. PREPELIȚĂ

jucate în cea de-a patra rundă a turneului internațional 
Sofia s-au Încheiat cu următoarele rezultate : Ciocîltea— 
i Tringov—Lilienthal 0—1 ; Golz—Popov 1—0 t Kluger—

• Partidele 
de șah de la 
Mikenas 0—1
Pidevski 0—1. Două partide s-au Întrerupt. In clasament conduce șa- 
histul bulgar Pidevski cu 3 puncte, urmat de Lilienthal (U.R.S.S.) 2,5 
puncte, Damianovici {Iugoslavia) 2 punct» (1), Ciociltrța ți Kluger cite 
două puncte.

La Timișoara I Este

de îndrumare a
Cursurile de pregătire • viitorilor studenți, precum și activitatea centrelor de îndrumare a absolvenților școlilor medii constituie o problemă care, începînd cu doua jumătate a trebuie să stea în turor instituțiilor mînt superior. Conducerile institutelor timișorene au stabilit numărul de ore de pregătire, precum și planificarea nominală a cadrelor didactice angajate în susținerea orelor la diferite obiecte. Astfel, la Institutul pedagogic de 3 ani, la Institutul politehnic și la Institutul agronomic din Timișoara s-au luat din timp toate aceste măsuri. Cursurile

importantă, cea de a lunii iulie, atenția tu- de învăță-

de pregătire funcționează in bune condiții, iar participarea celor înscriși la aceste ore de pregătire este satisfăcătoare.Comitetul U.T.M. al centrului universitar — și Consiliul U.A.S. și-au redus activitatea la a sprijini organizarea cursurilor de pregătire. De ce, de pildă, nu s-au ocupat de înființarea centrelor de îndrumare a absolvenților, dacă nu la fiecare institut în parte, cel puțin unul sigur pe întreg centrul universitar?Lipsa unei îndrumări temeinice a candidațîlor Ia studenție a făcut ca la unele secții și facultății, numărul candidațîlor să fie încă mic, iar la altele, prea mara.

„Progres extraordinar 
în toate domeniile“
Impresiile unor reprezentanți ai mișcării 

pentru pace din Grecia despre țara noastră

Reprezentanți ai mișcării pentru 
pace din Grecia, care au luat 
parte la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace 
de la Moscova, au vizitat zilele 
acestea țara noastră, la invitația 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romină. îna
inte de a părăsi țara, oaspeții 
greci, au avut o întrevedere cu 
reprezentanți ai presei și Radio, 
televiziunii, cărora le-au împartă, 
fit impresii din vizita Jăculă.

Dl. Pericles Argyropoulos, fost 
ministru, vicepreședinte al Comi
tetului elen pentru înțelegere bal
canică, amintind că începînd din 
1920 a vizitat țara noastră în mai 
multe rînduri, a arătat că după 
ultimul război mondial și in spe
cial în ultimii ani, a remarcat aici 
progrese continue. Nu numai 
Bucureștiuț a devenit un oraș nou 
— a spus el — dar și alte regiuni 
ale țării oglindesc un progres 
extraordinar în toate domeniile.

Cunosc lupta hofărîfă pentru 
pace a poporului romîn, a conți, 
nuat dl. P. Argyropoulos, și subli
niez ca un merii deosebit faptul 
că în ultimii ani din Romînia a 
pornit acea importantă inițiativă 
a creării unei zone a păcii și în. 
țelegerii în Balcani. M-a bucurat 
foarte mult că la Congresul de la 
Moscova am colaborat strîns cu 
delegația țării dv. și trebuie să 
relev că eforturile noastre de a 
realiza o zonă a păcii în această 
parte a lumii, chiar înainte de a 
se fi ajuns la o reglementare 
generală pe plan mondial, au fost

apreciate favorabil de toți parti- 
cipanții la Congres, ca o contri
buție importantă pe care noi o 
aducem la cauza păcii generale. 
In încheiere oaspetele a mulțu
mit pentru primirea caldă făcută 
reprezentanților mișcării pentru 
pace din Grecia în țara noastră.

Dl. Tasos Engolfopoulos, avocat, 
secretar general al Asociației ju
riștilor democrați din Grecia, a 
împărtășit impresia puternică pe 
care i-a tăcut-o vizitarea unei 
gospodării colective. Țăranii ro- 
mîni care duceau în trecut o 
viață foarte grea — a spus e| — 
beneficiază astăzi larg de cuce. 
ririle civilizației.

Dr. Demosten Dimitriadis, din 
Atena, a subliniat că ospitalitatea 
cu care au fost primiți în Romî
nia se înscrie pe linia relațiilor 
tradiționale de prietenie dintre 
popoarele romîn și grec. D-sa a 
subliniat că inițiativa guvernului 
romîn de a se crea o zonă a păcii 
și înțelegerii reciproce în Balcani 
a fost primită cu însuflețire de 
toate popoarele balcanice.

Un alt oaspete, d-na Maria Ri- 
gopoulos, membră a Consiliului 
municipal din Pireu, a vorbit
despre irfipresia profundă pe care 
i-a făcut.o opera de construcție 

: ce se înfăptuiește în Romînia. 
M-au impresionat — a spus ea — 
condițiile de viață și de muncă 
asigurate femeilor, ca și numeroa
sele instituții menite să asigura 
sănătatea și educarea tinerei ge
nerații.

necesar un centru
Viitorilor studentiLa Institutul politehnic, de pildă, aproximativ 400 candidați participă acum la cursurile de pregătire, ceea ce este puțin față de numărul locurilor. Un centru de îndrumare ar fi ajutat absolvenților să se orienteze mai bine în alegerea profesiei.Lăudabile sînt inițiativele privind activitatea de viitor. Numirea cîte unui responsabil profesional, dintre activiștii organizației U.T.M-, care să îndrume și să se intereseze de mersul pregătirii viitorilor studenți, este o inițiativă interesantă, care trebuie să se concretizeze cit mai curînd V1 fapte. De asemenea, tovarășii

din biroul U-T.M. universitar și-au pînă la exaniene, cu fiecare candidat în parte, să-l ajute, să-l îndrume acolo unde este cazul. Trebuie însă mai multă rapiditate in realizarea tuturor acestor măsuri. Și, mai ales, trebuie luată inițiativa organizării centrului de îndrumare, care Să funcționeze, eventual, la Casa de cultură a studenților. Tinerii absolvenți — viitori studenți — au, în această perioadă, cea mai mare nevoie de sprijin, de îndrumări. A- cest sprijin trebuie să-1 primească zl de irf.

pe centrul propus ca să discute

MARIANA FILIMON

Aspect din 
formațiilor 
Festivalul 
lungul B-dului 6 Martie.

Foto: N. STELORIAN

în seara zilei de ieri au avut 
loc, simultan pe trei scene în aer 
liber din Capitală, primele spec
tacole din cadrul festivalului.

Pentru astă-seară, începînd de 
la ora 20 sînt programate : la 
teatrul în aer liber din parcul He
răstrău — ansamblul italian Can
terini Romagnoli ; la grădina Boe
ma — formația de dansatori 
EDON din Cipru și Ansamblul 
folcloric din R.P. Albania.

Iei, « adresat un salut prietenesc 
de bun venit participanților ia 
Festival.

După ce a mulțumit pentru pri
mirea ospitalieră și prietenească, 
prof. dr. A. E. Cherbuliez, vice
președinte al Comitetului Execu
tiv al C.I.M.P., a spus :

Condițiile pentru un desăvîrșjt 
succes al acestui festival și al tu
turor manifestărilor lui : parăzi, 
dansuri, cîntece, excursii, vizite 
la institute și muzee, etc., îmi pw 
a fi aici, în această frumoasă țară 
și în această frumoasă capitală, 
deosebit de favorabile. In primul 
rînd dv. aveți un folclor viu, ori
ginal, susținut de o tradiție deo
sebit de puternică, continuînd să 
se dezvolte conform condițiilor 
sociale, vitalității spirituala, inte
resului pasionat pentru acest do
meniu al vieții culturale și națio
nale care sînt proprii atît timpu
rilor moderne cît și dezvoltării 
actuale a țării dv. In al doilea 
rînd ați avut excelenta idee de 
a face aici pentru prima dată 
o prezentare sinoptică, vizuală J» 
sonoră, prezentare care eonstituia 
o vedere de ansamblu asupra 
dansului, cîntecelor, costumului 
național din regiunea Balcanilor 
și Mării Adriatice. Arta populară 
.— a continuat vorbitorul — este 
mijlocul cel mai bun și cel mai 
direct pentru o înțelegere mu
tuală, adică pentru o pace spre 
care aspiră toți oamenii de bună 
credință.

în numele Comitetului național 
romîn pentru C.I.M.P. a luat cu- 
vintul maestrul emerit al artei 
Ion Dumifrescu, prim secretar ai 
Uniunii compozitorilor din R.P. 
Romînă, care a spus printre alte
le : Această manifestare cu nobil 
caracter cultural-artistic și științi
fic, urmărind cunoașterea recipro» 
că și i 
doric 
pante i 
tătorii 
maforii 
lej bine venit pentru a-și îmbo
găți cunoștințele și a-și umple 
inimile cu frumuseți inedite. Ne 
exprimăm convingerea că, paralel 
cu importanța artistică pe care o 
reprezintă, prezentul festival con
tribuie la ■ întărirea relațiilor de 
prietenie și bună vecinătate din’ 
tre popoarele Peninsulei Balcanice 
și din zona Mării Adriatice, ta a- 
dincirea colaborării lor multiple 
și permanente.

In încheiere vorbitorul a decla
rat deschis festivalul și a urat 
succes deplin tufuror participări’ 
ților la această manifestare.

★
Vineri după-amiază, prin feța a 

numeroși bucureșteni, membrii 
formațiilor participante la Festiva
lul de folclor al țărilor balcanice 
și din zona Mării Adriatice au 
defilat de-a lungul B-dului 6 Mar
tie. în primele rînduri pășea un 
grup purfînd insigna festivalului, 
urmat de tineri și tinere ce flutu
rau steagurile țărilor cate teu 
parte la această manifestare. Im- 
brăc’ați în pitorești costume 
ționale, membrii formațiilor 
dorice, acompaniați 
na le instrumente populare, 
cîntat și au dansat, 
pote de aplauze.

cercetarea fenomenului fol— 
autentic din țările pârtiei’ 
constituie atît pentru cerce- 
specialiști cit și pentru «• 

i de artă populară un pri-

na* fol» de fradlțio- . ' , «uculegînd ro*
Comitetul național 

tru C.I.M.P. s oferit 
la restaurantul „Bănoase", o masă 
în cinstea conducătorilor forma
țiilor folclorice participante la 
Festivalul de folclor al țărilor 
balcanice și din zona Mării A- 
driatice.

romtn pea- 
vineri seara,

(Agerprw)

(Agerpres)

Săptămîna viitoare pe ecranele Capitalei :Un pumn de note

O producție a studiourilor,,Defa“-Berlin.O inspirată comedie muzicală. Umor fin, muzică de bună calitate.
Sentința se va da joi

O producție a studiourilor poloneze. în regia lui Jerxy Passendorfer. Impresionanta dramă a unui copil.In complectare : Documentarul romînesc de scurt metraj 
„HÎRTIA SE NAȘTE DIN APE".
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gata pentru 
marea sărbătoare

1 La Moscova a apărut 
culegerea :

„Sărbătoarea

Tratativele pentru dezarmare
prieteniei“

Pe străzile și piețele capi
talei finlandeze se simte tot 
mal mult apropierea sărbătorii 
mondiale a tineretului Locui
torilor din Helsinki le este 
deja oît se poate de familiară 
emblema festivalului — o floa
re cu cinci petale care simbo
lizează unitatea tineretului 
din cele cinci continente. A- 
oeastă emblemă poate fi vă
zută pe panourile de afișaj, 
in gările de cale ferată, pe 
fațadele clădirilor publice.

De-a lungul străzilor princi
pale, pe care în ziua deschi
derii festivalului vor trece 
spre stadionul olimpio coloa
nele participanților, au fost 
ridicate catarge înalte pe care 
vor fi arborate drapelele na
ționale ale țărilor participante 
la festival.

In diferite cartiere ale o- 
rașului au fost amenajate 
chioșcuri în care oricine poate 
consulta programul festivalu
lui. Pe zidurile caselor se văd 
pancarte și afișe viu colorate 
care prezintă principalele eve
nimente ale forumului mon
dial al tineretului. Actualmen. 
te aproape toate ziarele din 
capitala finlandeză publică 
știri în legătură cu festivalul.

Pe străzile și în parcurile 
orașului pot fi auzite conver
sații în numeroase limbi. 
Costumele neobișnuite ale de
legațiilor străine rețin atenția.

Delegații la festival conti
nuă să sosească de șase zile. 
Primii au sosit la Helsinki re
prezentanții tineretului din 
R. P. D. Coreeană. La 26 iu
lie locuitorii litoralului sudic 
al Finlandei au salutat cu căl
dură delegațiile a 15 țări din 
America Latină, printre care 
un mare grup de reprezen
tanți ai tineretului cuban.

Vineri dimineața, cu moto
nava „Fliekerfreundschaft“ a 
sosit delegația R. D. Germane. 
Ceva mai tîrziu, gazdele festi
valului au întîmpinat peste 
900 de tineri și tinere din Ita
lia. Delegația tineretului ita
lian este una dintre cele mai 
reprezentative. Seara a sosit 
motonava „Gruzia", la bordul 
căreia se aflau solii tineretu
lui sovietic. Se așteaptă sosi
rea motonavei „Mazowsze“ și 
a iahturilor 
se îndreaptă 
prezentanțil 
Polonia. La 
Helsinki vor 
peste 12 000

la bordul cărora 
spre Helsinki re- 

tineretului din 
festivalul de la 

participa în total 
de delegați.

« ;

î ; ■

fineretului din R. P. Romînă pe aeroportul din Helsinki.
Telefoto : AGERPRES

au
(Urmare

de la Geneva
Cuvîntul reprezentantului R P. Romîne

Solii 
sosit

din pag. I)

tineretului nostru 
în orașul Festivalului

GENEVA 27 (Agerpres). —• în ședința plenară din 27 iulie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de reprezentantul R. P. Romîne, George Macovescu, conducătorii delegațiilor S.U.A., Angliei și Italiei și-au continuat atacurile împotriva măsurilor prevăzute de proiectul sovietic de tratat pentru prima etapă a programului dezarmării. Pretextul obiecțiunilor lor este că în urma înfăptuirii a- cestor măsuri echilibrul militar va fi rupt în favoarea U.R.S.S. Ei au susținut că programul sovietic al primei etape a dezarmării ar fi în contradicție cu punctul 5 al principiilor adoptate de comun acord pentru lucrările comitetului, potrivit căruia toate măsurile pentru dezarmarea generală și totală trebuie să fie echilibrate în așa fel îneît în nici una din etapele înfăptuirii tratatului nici un stat sau grup de state să nu poată obține vreun avantaj militar.Reprezentanții Angliei și S.U.A. — J. Godber și A. Dean

malul Dunăriiadus de pe 
în bagajele noastre...

Am străbătut un labirint 
restrîns. Clădiri masive, cu 
o înfățișare sobră, mașini ce 
se întreceau într-o neîntre
ruptă cursă a vitezei și oa
meni destul de puțini la a- 
ceastă oră. Un oraș necunos
cut, căruia încercam în fuga 
autobuzului să-i descifrăm 
semnalmentele.

La cantonamentul delega
ției romîne — o școală cu 
linii arhitectonice moderne 
— ne aștepta un grup de 
finlandezi. Aici a avut loc 
un dialog... muzical. Drept 
cuvînt de bun sosit, a răsu
nat un cîntec popular fin
landez, unduios, pătrunzător, 
despre țara celor 1 000 de 
lacuri, despre frumusețile ei, 
despre sufletul oamenilor ce 
trăiesc pe aceste meleaguri. 
Delegații noștri au răspuns 
spontan. în dimineața acea
sta, la sute de kilometri de
părtare de pămîntul patriei 
s-a făcut auzit un cîntec plin 
de optimism născut la poa
lele Carpaților noștri, din 
inima și mintea unui popor 
constructor al socialismului. 
Iar apoi, ca un omagiu adus 
gazdelor, tinerii noștri

Interpretat un cîntec finlan
dez despre bucuria anilor 
tinereții, despre farmecul 
vieții.

Tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., conducătorul delega
ției tineretului din Republi
ca Populară Romînă la festi
val, a rostit cîteva cuvinte. 
El a arătat că solii generației 
tinere ai Romîniei noi au so
sit la Helsinki animați de 
cele mai frumoase sentimen-

te față de poporul finlandez, 
dornici să întărească priete
nia cu tineretul Finlandei, 
să se întîlnească cu tinerii 
veniți din lumea întreagă la 
ace,astă manifestare a păcii și prieteniei. Au răsunat 
aplauze puternice.

Cîteva ore de odihnă și ti
nerii noștri au pornit într-o 
vizită pe străzile orașului 
Helsinki. Era prima cuno
ștință cu orașul celui de al 
VHI-lea Festival.

o declarați©

au

Delegatii tineretului italian

În drum spre HelsinkiDelegația Greciei la Festi
valul Mondial al Tine
retului și Studenților de 

la Helsinki, din care fac parte 
60 de persoane, în frunte cu 
deputatul Kotris, fost mi
nistru, este alcătuită din re
prezentanți ai tineretului, 
fruntași ai vieții publice, oa
meni de cultură, două grupuri 
de dansuri populare, muzi
cieni. Delegația se află deja 
in drum spre Helsinki.

In declarația Comitetului 
grec de pregătire pentru fes. 
tival, dată publicității la 27

iulie, se subliniază că dorința 
arzătoare a tineretului grec 
de a participa Ia festival a 
învins toate barierele ridicate 
de autorități și campania duș
mănoasă a presei de dreapta. 
Totodată, din cauza interdic
țiilor, la festival nu vor pu
tea participa sportivi, un an
samblu de tragedie greacă și 
alții.

Mari organizații ale tinere
tului din Grecia au dat publi
cității declarații în care arată 
că sprijină festivalul și îi 
urează succes.

Ce crede știința despre 
viața omului în secolul 

XX" — este titlul rapor
tului pe care îl va prezenta cu

noscutul om de știință italian 
Daniele Petrucci la seminarul 
pentru problemele biologice 
ce va avea Ioc în cadrul celui 
de-al VIH-lea Festival mon
dial al tineretului și studen
ților. După cum se știe, Da
niele Petrucci și-a cucerit o 
faimă mondială datorită expe
riențelor sale în domeniul bio
logiei.

El a plecat Ia Festivalul de 
Ia Helsinki în cadrul dele
gației italiene ai cărei mem
bri intenționează să participe 
activ la majoritatea seminarii- 
lor pentru problemele științei 
și culturii. Reprezentanți ai 
tineretului italian —- soliști,

membrl al formațiilor artis. 
tice, interpreți ai muzicii de 
estradă — vor lua, de aseme
nea, parte la numeroase con
cursuri ce vor fi organizate 
în cadrul festivalului.

Valentino Bucchi, compozi
tor șl director al Conservato
rului din Peruggia, și Giorda- 
no Pirandello, colaborator al 
secției muzică a radiodifuziu
nii italiene, au acceptat să 
facă parte din juriile interna
ționale de la festival.

Soliști și colective de muzică 
vor participa la concursul de 
muzică de jazz. Tineretul ita
lian a trimis la festival pe 
cîntăreții de estradă Jo Sen
tier! și Nuociu Bongiovanni 
care vor fi acompaniați de 
orchestra condusă de Giun- 
tinL

PEKIN 27 
China sprijină 
centa declarație a guvernului 
sovietic privind efectuarea de 
experiențe cu cele mai noi ti
puri de arme nucleare sovie
tice, a declarat Si Cijun-siun, 
locțiitor al premierului Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
la recepția oferită la 26 iulie 
de ambasadorul Cubei.

în ultimele luni, a spus Si 
Cijun-siun, guvernul Kennedy, 
ignorînd protestul vehement 
al popoarelor din întreaga lu
me și condamnarea unanimă 
de către opinia publică mon
dială, a efectuat explozii nu
cleare, pregătind activ un 
război nuclear.

Ca răspuns la provocările 
militare ale imperialismului, 
guvernul sovietic a declarat 
nu de mult că a hotărît să 
efectueze experiențe cu cele 
mai noi tipuri de arme nu
cleare sovietice.

„Vom fi și în viitor alături 
de Uniunea Sovietică, de ce
lelalte țări socialiste, de toate 
țările și popoarele iubitoare 
de pace din Asia, Africa, A- 
merica Latină și din întreaga 
lume pentru a lupta cu hotă
rîre pentru menținerea păcii 
în întreaga lume, împotriva 
politicii agresive a imperialis
mului american*,

(Agerpres). — 
cu. hotărîre re-

peruvieni împotriva9

Consiliului de Securitate

Circa 500 de stude'nfi s-au întru
nit în cadrul unui miting strigînd : 
„Jos dictatura 1“. Polița a interve
nit împrăștiind pe manifestanti.

LIMA’ 27 (Agerpres). — Agen
ția Associafed Preș relatează că, 
la 25 iulie, la Lima a avut loc o 
nouă manitestafie de protest 
împotriva loviturii militare de stat.

Imaginea aceasta vorbește despre represiunile la care sînt supuși 
peruvienii care se ridică împotriva dictaturii juntei militare.

NEW YORK 27 (Agerpres). La 26 iulie, Consiliul de Securitate a "gatului Ruanda rea lor nizațieiLuînd cuvîntul P. D. Moro- zov, delegatul Uniunii Sovietice, a sprijinit propunerea cu privire la primirea noilor state africane ca membre ale O.N.U., subliniind că în prezent principala condiție pentru asigurarea unei adevărate independențe a statelor Bu- rundi și Ruanda constă în îndeplinirea la timp de către Belgia a hotărîrilor Adunării Generale cu privire la evacuarea trupelor străine de pe teritoriile acestor țări pînă la 1 august. Delegatul sovietic a cerut Belgiei să îndeplinească hotărîrile Adunării Generale, arătînd că rămînerea în continuare a trupelor belgiene în Burundi și Ruanda prezintă

examinat cererile Re- Burundi și Republicii cu privire la primi- ca membre ale Orga- Națiunilor Unite.

I

Situația
din Algeria

Co-

acestor

un pericol serios pentru pacea continentului african.Reprezentanții R.A.U. și Ghanei au exprimat neliniștea popoarelor lor în legătură cu faptul că Belgia ignorează hotărîrile Adunării Generale.Reprezentantul R. P. Romîne, M. Hașeganu, a subliniat că Republica Populară Romînă s-a găsit întotdeauna de partea popoarelor coloniale și oprimate și a sprijinit cu consecvență dreptul lor la autodeterminare și independență.Primirea a două noi state africane în O.N.U. va întări, fără îndoială, capacitatea a- cestei organizații și, în primul rînd, forțele care luptă pentru eliberarea popoarelor coloniale oprimate.în același timp, delegația romînă consideră că nu trebuie să trecem cu vederea greutățile pe care cele două popoare le mai au de înfruntat pentru consolidarea din punct de vedere economic a statelor lor. Pe teritoriul acestor state se află încă trupe colonialiste a căror prezență, după cum a arătat istoria, contravine intereselor unei depline suve- fanități naționale.Salutînd și felicitînd încă dată popoarele și guvernele

Ç1

PARIS 27 (Agerpres). — 
respondentul agenției France 
Presse relatează din Alger că 
Ren Khedda, președintele 
G.P.R.A., și alți cîțiva lideri al
gerieni „manifestă optimism." în 
legătură cu evoluția evenimente
lor din Algeria în ultimele 24 
de ore. Ministrul armatei Abdel- 
hafid Boussouf, înapoiat la 26 
iulie în Alger după o scurtă vi
zită la Tizi Ouzou, și-a exprimat 
speranța că „pericolul războiului 
civil" va scădea și că în cele din 
urmă „totul va fi bine”. Co
respondentul relatează că la 26 
iulie au sosit în Alger de la 
Constantine, Bitat, unul din a- 
depții lui Ben Bella și Ben Tob- 
bal, miniștri fără portofoliu.

După cum relatează corespon
dentul agenției Reuter, la 26 
iulie a sosit la Oran, Ben Bella 
și unii membri ai Biroului Poli
tic. Cercurile apropiate de Ben 
Bella au relatat la 26 iulie că 
în principiu a fost adoptată ho
tărîrea ca Biroul Politic să fie 
mutat la Alger, însă data precisă 
a mutării nu a fost încă stabi
lită. Reprezentanții 
cercuri . au relatat că Ben Bella 
și Biroul Politic vor 
Oran timp de cîteva zile.

ramine la

ti

Ruandei și Burundi cu ocazia proclamării independenței lor, ne exprimăm speranța că eforturile comune ale celor două popoare, toate popoarele pace, vor duce rea deplină a lor politice și progresul lor material și spiritual, ceea ce va corespunde intereselor generale ale păcii și colaborării internaționale.Este semnificativ că reprezentantul belgian, care a prezentat în culori roze „binefacerile1* aduse de colonialiști în fostele teritorii, de. sub tutelă, nu a făcut nici un fel de aluzie la hotărîrea Adunării Generale cu privire la e- vacuarea trupelor străine din aceste țări. Această poziție a delegației belgiene a provocat surprindere și neliniște în rîn- durile delegaților țărilor afro- asiatice care consideră atitudinea Belgiei ca o nouă încercare de a-și permanentiza cu ajutorul baionetelor dominația colonială în Burundi și Ruanda.Consiliul de Securitate a adoptat în unanimitate hotărîrea de a recomanda Adunării Generale ca Burundi și Ruanda să fie primite membre ale O.N.U.

sprijinite de iubitoare de la consolida- independenței economice, la

— și-au asumat sarcina de a demonstra care va fi raportul de forțe dintre Vest și Est după prima etapă a dezarmării, dacă ea ar fi înfăptuită potrivit proiectului sovietic.Din spusele lui Dean și Godber reiese cidentale se dezarmate în fața U.R.S.S. și a celorlalte țări participante la Tratatul de la Varșovia.Luînd cuvîntul, reprezentantul R. P. Romîne, George Macovescu, ocupîndu-se de divergențele apărute în cursul primei părți a conferinței în legătură cu modul de a concepe dezarmarea și cu măsurile care trebuie luate pentru a ajunge la dezarmare, a arătat că un pas important pe calea înlăturării acestor divergențe îl constituie documentul de lucru prezentat de delegația R. P. Bulgaria în vederea redactării articolului 4 al tratatului de dezarmare generală și totală. Acest document ține seama de toate propunerile considerate acceptabile pentru a crea condiții mai bune în vederea realizării unui acord.Delegatul niat că textul largi posibilități za un acord la vind reducerea forțelor armate și ale armamentului convențional ; la crearea încă de la începutul intrării în vigoare a tratatului a organizației internaționale de dezarmare ; la prevederile în legătură cu reducerea riscului de război; la acelea menite să contribuie la asigurarea menținerii păcii și securității internaționale.George Macovescu a combătut cu argumente temeinice concluziile trase în cuvîntă- rile lor de către reprezentanții Statelor Unite și Angliei că dacă se vor distruge toate vehicolele armelor nucleare, se vor lichida toate bazele militare de pe teritoriile străine și se va reduce armamentul

că puterile oc- vor pomeni

romîn a subli- bulgar oferă de a se reali- punctele pri-

clasic cu 30 la sută, atunci puterile occidentale ar rămîne în inferioritate militară.Delegația romînă, a spus George Macovescu, insistă ca imediat după terminarea discuțiilor, cei doi copreședinți să ia în considerație prevederile respective din proiectul de tratat sovietic, din schița de tratat american, precum și documentul de lucru bulgar pentru a trece la redactarea articolului 4.V. A. Zorin, conducătorul delegației U.R.S.S., a făcut o analiză amănunțită, obiectivă a tuturor afirmațiilor delega- ților occidentali și a demonstrat că ei prezintă o situație falsă, cu totul denaturată. Totodată, în ce privește actualul raport dintre armamente și forțe armate, V. A. Zorin s-a referit la datele publicate chiar în țările occidentale, inclusiv de Institutul britanic pentru cercetări strategice, reieșit temei prima făptuite, potrivit sovietic, U.R.S.S. ar* căpăta a- numite avantaje militare. Mai degrabă invers : într-o anumită măsură echilibrul ar fi rupt în dauna U.R.S.S.O dată cu lichidarea mijloacelor de transportare a armei nucleare, a bazelor militare pe teritorii străine și cu evacuarea de pe aceste teritorii a trupelor străine ar fi înlăturată complet posibilitatea unui atac nuclear și s-ar reduce într-o măsură considerabilă posibilitatea unui atac în care ar fi folosite numai tele clasice.După cuvîntarea Zorin, Comitetul a însărcineze pe cei doi președinți să coordoneze textul articolului introductiv ce stabilește sarcinile primei etape a dezarmării și care a fost 'discutat în ultimele ședințe plenare.

Din această analiză a că nu există nici un să se afirme că după etapă a dezarmării în- proiectului

Despre vizita 
în R. P. Romînă 

delegației de partid 
și guvernamentale 

sovietice
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: In Editura de 
6tat pentru literatură politică 
& apărut culegerea intitulată 
„Sărbătoarea prieteniei“, con. 
ținind materiale despre vizita 
în R. P. Romînă a delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice în frunte cu N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Materialele publicate rela
tează despre vizitele delega
ției în țară, despre numeroa
sele întîlniri cordiale cu oa
menii muncii din Romînia 
frățească. Culegerea cuprinde 
textele cuvîntărilor rostite de 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. 
și de conducătorii de partid 
și de stat romîni.

Culegerea cuprinde Comu
nicatul comun sovieto-romîn, 
textul cuvîntăril tovarășului 
N. S. Hrușciov Ia posturile 
de radio și televiziune la 2 
iulie 1962 „Despre vizita dele. 
gației de partid și guverna
mentale sovietice în Republica 
Populară Romînă** și alte ma
teriale.

a

armamen-lui V. A. hotărît să

Congresul 
internațional 
de oncologieMOSCOVA 27 — La 26 iulie VlII-lea Congres internațional de oncologie nuat lucrările în secții, unde au fost discutate probleme ale oncologiei experimentale și clinice.Prof. George Thomas Pack (S.U.A.) a luat cuvîntul la o conferință de presă. El a relevat nivelul înalt al cercetărilor în domeniul cancerului gastric atins de oamenii de știință din țările socialiste. După cum a subliniat chirurgul american, în U.R.S.S. se utilizează cel mai perfecționat apartaj pentru aplicarea suturilor, care permite să se accelereze mersul operațiilor.

(Agerpres). cel de-alși-a conti-

Mase largi alo tineretului 
din R.F.G. se pronunță împo
triva politicii războinice a mi- 
litariștilor de la Bonn, pentru 
dezarmare generală și pace, 
lată un aspect de la o de
monstrație pentru pace a tine
rilor, muncitori din Hamburg.

ßlto Winzer despre problema
Berlinului occidental

BERLIN r ; 
Agenjia A.D.N. a 
viul acordat da 
prim-locfiifor al 
cerilor externe al

Referindu-se la 
Home cu privire 
rezolvării problemei 
occidental după exemplul regle
mentării problemei laojiene, O. 
Winzer a spus că unele prevederi 
ale acordului cu privire la Laos 
sînt pe deplin acceptabile pentru 
normalizarea situației din Berlinul 
occidental. Potrivit prevederilor 
acordului, Laosul nu trebuie să 
facă parte din blocul militar im
perialist S.E.A.T.O. Tot așa, Ber
linul occidental nu trebuie să facă 
parte din blocul agresiv N.A.T.O. 
Declarafia guvernului laofian cu 
privire la neutralitate exclude po
sibilitatea ca pe teritoriul țării

27 (Agerpres). *—i
transmis inter- 
Ofto Winzer, 
ministrului afa- 
R.D.G. 
declarafia 
la posibilitatea 

Berlinului

lui

să existe baze militare străine și 
să sta(ioneze trupe străine. Apli
cat la Berlinul occidental acest 
lucru înseamnă că orașul nu tre
buie să mai fie o bază militară 
a puterilor occidentale. Ele trebuie 
să pună capăt regimului de ocu
pație și să-și retragă de acolo 
trupele. Securitatea orașului liber 
și neutru Berlinul occidental ar 
putea fi garantată sub steagul 
O.N.U. de forje polifienești ale 
statelor neutre sau ale firilor par
ticipante la cele două grupări eu
ropene.

In încheiere, O. Winzer a su
bliniat necesitatea imperioasă ca 
în interesul asigurării păcii să se 
pună capăt provocărilor din Ber
linul occidental împotriva R.D.G., 
să se încheie tratatul de pace 
german și să se normalizeze 
tuața în Berlinul occidental,

26 iulie
la Havana

si

aSM PE SCURT
DEHRA-DUN 27 (Agerpres). 

în localitatea Dehra-Dun a 
luat sfîrșit cea de-a doua con
ferință tehnică a petroliștilor 
indieni, la lucrările căreia au 
participat specialiști sovietici 
și romîni. Delegații la confe
rință au ascultat și au discu
tat aproximativ 20 de referate 
în diferite probleme ale ex
plorării și exploatării zăcă
mintelor petroliere.

27 (Agerpres).CAIRO
TASS transmite : în seara zilei 
do 26 iulie, pe stadionul din Ale
xandria a avut loo un miting de 
masă consacrat sărbătoririi celei 
de-a 10-a aniversări 
din 1952 din Egipt 
rii a șase ani do la 
rea canalului Suez.

La miting a rostit 
președintele R.A.U., 
porul arab, a declarat vorbitorul,

a revoluției 
și împlini- 
naționaliza-

o cuvîntare 
Nasser. Po-

a luptat întotdeauna cu hotărîr« 
împotriva dominației străine.

Președintele R.A.U. a anunțat 
că începînd din anul viitor în 
țară va fi introdus învățămîntul 
gratuit în școli și universități.

Amintind că țările socialisto 
acordă ajutor republicii la rezol
varea sarcinilor ei, Nasser s-a 
oprit îndeosebi Ia importanța 
uriașă a construcției hidrotehni
ce cu participarea Uniunii So
vietice.

WASHINGTON. — La 26 
iulie a sosit la Washington în- 
tr-o vizită oficială de cinci 
zile șeful guvernului de coa
liție națională al Laosului, 
prințul Suvanna Fumma.

Pe aerodrom prințul Suvan
na Fumma și secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, 
care l-a întîmpinat, au rostit 
cuvîntări.

In timpul vizitei, Suvanna 
Fumma va 
președintele 
cretarul de 
cum și cu 
organizații guvernamentale din 
S.U.A.

duce tratative cu 
Kennedy, cu se- 

stat, Rusk, pre- 
conducătorii unor

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Criminalitatea în Anglia conti
nuă să crească — este concluzia 
la care se ajunge în raportul mi
nistrului afacerilor interne al 
Angliei prezentat în parlament fi publicat sub forma de Carte 
Albă. Din datele statistice cu 
privire la delictele penale din 
Anglia (fără Scoția și Irlanda de 
nord) citate în Cartea Albă re
iese că în 1961 s-au înregistrat cu 8,5 la sută mai multe infracți
uni decît în 1960. Numărul de- 
licvenților a crescut în această 
perioadă cu 11,5 la sută.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic s,Casa Scînteij“,

26WASHINGTON. — La 
iulie Camera reprezentanților 
a Congresului american a a- 
probat proiectul de lege prin 
care se alocă suma de 
48136 247 000 dolari pentru bu
getul de război al Statelor 
Unite pe exercițiul fiscal, care 
a început la 1 iulie. Noul bu
get militar, pe care agen
ția U.P.I. îl denumește „un 
buget record pentru timp de 
pace", prevede fonduri mai 
mari chiar decît cele cerute 
de președintele Kennedy.

NEW YORK. — Potrivit a- 
gențiilor de presă, în după- 
amiaza zilei de 26 iulie Ia po
ligonul de la Cap Canaveral 
al S.U.A. s-a încercat lansarea 
unei rachete de tip „Polaris1*. 
Racheta a fost, însă, distrusă 
în zbor întrucît, pornise pe o 
traiectorie greșită \

HAVANA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 iulie În
tregul popor cuban a sărbătorit 
într-un cadru festiv cea de-a 
9-a aniversare a asaltului fortăre- 
jei militare Moncada din orașul 
Santiago de Cuba, eveniment 
care a constituit începutul luptei 
armate a poporului cuban împo
triva odioasei dictaturi a lui 
Batista. La mitingul în cinstea a- 
cestei aniversări au participat 
peste 500 000 de cubani, venifi 
din toate coifurile țării.

Asistenfa a întîmpinat cu a- 
plauze furtunoase, prelungi a- 
parifia la tribună a lui Fidel 
Castro, a lui Osvaldo Dorficos, 
președintele republicii, a membri
lor guvernului.

Referindu-se lâ sarcinile care 
stau în fa}a poporului cuban, Fi
del Castro a spus ■ că imperialis
mul american nu a renunfat la in
tenția de a distruge revoluția 
noastră și de aceea trebuie să fim 
întotdeauna vigilenfi pentru a pu
tea da în orice clipă o ripostă 
agresorilor.

Noi construim socialismul, iar ță
rile socialiste vor pace, luptă pen
tru pace, a subliniat Fidel Castro. 
Noi nu vrem război, ci vrem pace 
și prietenie cu toate popoarele. 
Pe aceasta se bazează politica 
noastră externă. Dar sîntem silifi 
să ne întărim capacitatea de a- 
părare. Și o facem. Agresorii nu 
ne vor lua niciodată prin surprin
dere. Cuba este invincibilă deoa
rece poporul ei este invincibil.

Noi sîntem marxiști-leninișfi, a 
spus în încheiere Fidel Castro, și 
marxism-leninismul este steaua 
noastră călăuzitoare spre un vii
tor mai bun.


