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Construiesc silozuri

desehiderea noului an
1

porumb.
(Agerpres)-- •

noi

Pregătim eu grijă
Piața s-a transformat înfr-o mare estradă. Jocurile populare romineșfi incintă „populația Helsinki-ulul.

i

cintela 
tineretului

de invățămînt politie U.I.M.
în perioada actuală, în toa

te organizațiile de bază U.T.M. 
din regiunea noastră se des
fășoară o intensă muncă de 
pregătire în vederea deschi
derii noului an de învățămînt 
politic U.T.M.

Experiența anilor trecuti 
ne-a dovedit că de seriozita
tea și grija cu care se 
recrutează și se pregătesc pro
pagandiștii, se înscriu cursan- 
ții la cercuri depinde în cea 
mai mare măsură buna des
fășurare a întregului an de 
învățămînt politic U.T.M.

în regiunea noastră, numă
rul cercurilor de învătămînt 
a crescut. Pe baza propuneri
lor făcute de organizațiile 
U.T.M., în întreaga regiune vor 
funcționa aproximativ 1200 
de cercuri de studiere a Statu
tului U.T.M. și tot atîtea 
cercuri „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă“.

în buna desfășurare a învă
țământului politic U.T.M., pri
mul ajutor de nădejde al co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. este propagandistul, 
împreună cu comitetul orga
nizației de bază U.T.M. el este 
chemat să asigure înarmarea 
tinerilor cu politica partidu
lui nostru, cu învățătura 
marxist-leninistă. De pregăti
rea și priceperea lui depinde 
nivelul la care se vor desfă-

șura lecțiile și convorbirile 
din cercuri, temeinicia cunoș
tințelor acumulate de cursanți. 
Iată de ce, comitetul regional 
U.T.M. — sub directa condu
cere și îndrumare a comite
tului regional de partid — a 
acordat și acordă o atenție 
deosebită recrutării și pregă
tirii temeinice a propagandiș
tilor U.T.M.

Cu ajutorul organizațiilor 
de partid s-a asigurat ca pînă 
în momentul de față să fie 
recrutat aproape întreg numă
rul necesar de propagandiști 
pentru toate formele de în
vățămînt politic U.T.M. Majo
ritatea acestora sînt membri 
și candidați de partid. Toți au 
fost recrutați din rîndul ti
nerilor cu o bună pregă
tire politică și culturală, 
capabili să asigure învăță- 
mîntului politic U.T.M. un 
bogat conținut, o strînsă legă
tură cu viața, cu problemele 
concrete ale muncii și activi
tății tineretului. Un sprijin 
prețios în această privință 
l-am primit din partea comi
tetului regional de partid. Ac
tiviști ai cabinetului regional 
de partid, ai comitetului re
gional U.T.M. s-au deplasat 
în raioane ca Tr. Măgurele, 
Oltenița, Urziceni, Fetești, A- 
lexandria și altele și au discu
tat individual cu fiecare pro
pagandist în parte. S-a asigurat

astfel ca în acest an, în con
ducerea cercurilor politice 
U.T.M. să fie în general to
varăși care au calitățile ne
cesare pentru a asigura o 
bună desfășurare a acestora.

Un loc important în munca 
ce se desfășoară în vederea 
deschiderii noului an de în- 
vățămînt politic U.T.M. îl o- 
cupă pregătirea propagan
diștilor. în această privință 
de un real folos ne este ex
periența acumulată din anii 
trecuti. Așa de pildă, s-a do
vedit util accentul pe care 
l-am pus în cursul cu durata 
de 10 zile organizat anul tre
cut pe pregătirea metodologi
că a propagandiștilor. A dat 
bune rezultate procedeul ca 
propagandiștii cu vechime și 
experiență în această muncă 
să tină expuneri în fata ce
lorlalți, să explice amănunțit 
cum pregătesc și prezintă ex
punerile, cum organizează dez
baterile în cerc și asigură o 
strînsă legătură între cele stu
diate și munca tinerilor din 
întreprinderea, instituția, școa
la sau gospodăria respectivă.

Metoda aceasta a fost con
tinuată și în cursul anului de 
învătămînt. în majoritatea ra
ioanelor, cu prilejul seminarii- 
lor organizate cu propagan
diștii la cabinetul de partid, 
au avut loc interesante și efi
cace schimburi de experiență. 
Pregătirea model organizată în

Gospodăriile agricole colective 
din regiunea Banat fac intense 
pregătiri pentru însilozarea po
rumbului. In diferite gospodării 
din raioanele Sînnicolau Mare, 
Deta, Lugoj, Arad, Timișoara și 
Lipova se construiesc, cu mate
riale din resurse locale, 43 de 
silozuri cu o capacitate totală 
de 1 360 vagoane. Concomitent 
cu aceste lucrări se revizuiesc și 
se repară utilajele care vor fi 
folosite la recoltarea și însilo
zarea furajelor.

Stațiunile de mașini și trac
toare din regiune pun la dispo, 
ziția gospodăriilor colective com
bine, tocători mecanice, precum 
și un mare număr de batoze 
transformate în tocători de fu
raje. Datorită măsurilor luate, 
gospodăriile colective din aceas
tă parte a țării și-au propus să 
însilozeze aproape 500 000 tone 
de

In noul an școlar pe mulți 
copii din regiunea Iași îi aș
teaptă surprize plăcute, 
mai în orașul Iași au 
terminate recent două 
noi cu cîte 24 săli de 
fiecare, laboratoare înzestrate 
cu materialul didactic nece
sar procesului de învățămînt. 
Alte 30 de școli noi își vor 
deschide porțile în anul nou 
școlar în satele regiunii.

în ultimul deceniu în satele 
și comunele acestei regiuni 
au fost construite circa 450 de 
școli noi, moderne, iar numă
rul elevilor a crescut cu 58 000.

(Agerpres)

Nu- 
fost 

școli 
clasă

CONSTANTIN BUZĂ 
secretar al Comitetului 

regional U.T.M.-București

(Continuar» tn pag. a lll-a)
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La Uzinele 

Grlvlța roșie

296 propuneri 
de inovații

Tinerii Maree! Hașu și Alexandru Crîșmaru de la secția sculerie a. 
Fabricii „Balanța“ din Sibiu sînt inovatori fruntași, lafă-i la cabi
netul tehnic documentîndu-se asupra unei inovații la care lucrează 

împreună.

Mișcarea de inovații cunoaște 
o amplă dezvoltare la Uzinele 
„Grivița roșie“ din București. 
Astfel, de la începutul anului și 
pînă acum au fost înregistrate la 
cabinetul tehnic 296 de propu
neri. Dintre acestea 139 au fost 
deja aplicate în procesul de pro
ducție, aducînd economii anuale 
anteczlculafe tn valoare 
973 075 lei.

Preocuparea inovatorilor 
uzina bucureșteană este îndrep
tată spre introducerea tehnicii 
noi în procesul de producție în 
vederea creșterii calității produ
selor, a măririi productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost.

Printre inovatorii uzinei sînt și 
mulți tineri. Amintim, spre 
exemplu, pe utemisful Vasile Jezn 
de la secția a ll-a vagoane care 
a făcut în acest an șapte propu
neri de inovații, multe din ele 
îplicate deja, pe Gheorghe Ghi- 
nea și Constzntin Neagu care au 
împreună 13 inovații.

Fofo : O. PLECAN

belul la care a anco
rat „Gruzia" 
departe 
orașului, 
carul de 
oameni
vasul se profilează 

la orizont. Plouă mărunt, o ploaie 
cotidiană, cu care Helsinkiul ne-a 
obișnuit. De pe hotelul plutitor își 
ia zborul un cînfec vesel, optimist. 
E primul salut cu care tinerii so
vietici își înfîmpină oaspeții ro- 
mini. Flori, aplauze, îmbrățișări... 
Aci, în acest frumos port nordic, 
tinerii romîni s-au întîlnit cu solii 
marelui popor sovietic. O întîlni- 
re sinceră, între prieteni buni și 
apropiafi. Am discutat, am cîntat, 
am băut un pahar de vin ucrai
nean, închinînd pentru prietenia 
popoarelor noastre, pentru visurile 
comune ale tineretului nostru, perf-

nu-1 
de centrul 
Prin furni- 
mașini și 

ai portului,

fru izbînzile ce ne vor încununa 
și pe viitor munca.

Serghei Pavlov, prim secretar 
al C.C. al U.T.C.L., salutînd căl
duros delegația tineretului din Re
publica Populară Romînă, arată că 
asemenea întîlniri sînt plăcute, că 
ele consolidează frățeasca priete
nie romîno-sovietică. Dacă vrem

a arătat că Festivalul reprezintă un 
mare succes al forfelor iubitoare 
de pace ale generației tinere a 
lumii. De pe acum se poate afir
ma că dușmanii Festivalului au su
ferit un răsunător eșec. Serghei 
Pavlov își încheie cuvînful cu o 
urare închinată prieteniei romîno- 
sovietice, rostită în romîneșfe.

Corespondență telefonică din Helsinki
să vorbim despre această priete
nie — a spus Serghei Pavlov — 
sînt insuficiente frazele obișnuite, 
pentru că ele sînt prea sărace 
spre a o reflecta, și ar trebui să 
facem apel la fraze înaripate, la 
măiestria poetului ca să dea glas 
timțămintelor noastre, .Vorbitorul

O imagine obișnuită în orașul Festivalului. Un grup ds tineri tn pitoreșfile costume naționale romî- 
nești.

Fotografiile de la trimisul nostru special I. CUCU

Luînd cuvîntul, tovarășul Virgil 
Trofin, prim secretar al C. C. al 
U.T.M. exprimă dragostea profun
dă a tinerelului romîn față de glo
rioșii constructori ai comunismu-. 
lui, față de ComsomoluJ leninist. 
Vorbitorul arată că prietenia po
poarelor, romîn și sovietic este 
trainică, 'da nezdruncinat. Popoa
rele noastre pășesc umăr la umăr 
sub steagul invincibil al marxism- 
leninismului. Succesele noastre co
mune contribuie la întărirea păcii 
în lumea întreagă, la triumful 
Ideilor coexistenței pașnice.

O armonică face să răsune o 
melodie populară romînească. 
Gazdele acompaniază. Apoi, ră
sună un cîntec romînesc.

La mese se încheagă convorbiri 
pe lingă care reporterul nu poate 
trece insensibil. Nikolai Sannov, 
secretar al organizației de Kom
somol din Celiabinsk, Își aminteș
te că tn vremea studenției la 
Sverdlovsk a avut mulți colegi ro- 
mini, „Băieți minunați I" — na 
spune el. ȘI redobîndin'd farme-«

cui studentului tnflacărat, 'poves
tește întîmplări din nopțile da în
vățătură, din emoția zilelor de 
examene și din ceasurile petre
cute împreună la balurile studen
țești. La o altă masă se află di
rijorul romîn Marin Constantin și 
conducătorul corului studențesc din 
Riga, lanis Dumiș. Tînărul so. 
viefic își amintește că în 1957 a 
ascultat la Moscova corul ansam
blului U.T.M. „Păcat că de astă 
dată, la Helsinki, n-a existat un 
concurs coral — spune el. In mod 
cert medalia de aur s-ar fi aflat 
în mîinile voastre..."-

Coriștii din Riga cîntă pentru 
prietenii lor din București, iar a- 
ceștia nu așteaptă o invitație spe
cială spre a oferi cîteva piese ale
se din repertoriul lor.

Dar... o surpriză. Pe la mese, 
se împart note transcrise în gra-, 
bă pe portativa și după o lecfu-' 
ră fugară a textelor muzicale, co
rurile se unesc la semnalul unei 
baghete invizibile. Cîteva Indica
ții sumare, în surdină, o repeti
ție (cu public) și... concertul în
cepe. Un concert al prieteniei, în
delung aplaudat.

Orele au trecut pe nesimțite. 
Am coborît pe chei, însoțiți de 
tălăzuirea aplauzelor. Ploua cu 
stropi mari. Gazdele și oaspeții, 
Ignorînd rafalele ploii, s-au des
părțit scandînd în romîneșfe și ru
sește t „Trăiască: prietenia romîno- 
sovietică I"

EUGENIU OBREA

Helsinki, 3 august 1962,

Cififi în pag, a IV-a;
RELATĂRI DESPRE ALTE MANIFESTĂRI

DIN CADRUL FESTIVALULUI

O nouă promoție 
de mecanici agricoli

AL. ILOVAN

In Editura politică a apărut:

„Sub semnul unității și prieteniei“
Volumul este consacrat vizitei făcute în R. P. Romînă, 

în perioada 18-25 iunie 1962. de către delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovietice. în frunte cu to
varășul N. S. Hrușciov. El cuprinde cuvîntările rostite de 
conducătorii de partid și de stat romîni și sovietici, co
municatul comun și o relatare a manifestărilor prilejuite 
de această vizită. Lucrarea este ilustrată cu numeroase 
imagini.

La revedere, fabără dragă I 
Ne vom reînfî'ni în vera vii

toare.

De curind, școala 
profesională de me
canici agricoli din 
Biled a dat cea 
de-a 6-a promoție 
de mecanizatori: 62 
de absolvenți.

In prezent, meca
nicii agricoli au 
plecat la unitățile

de producție unde 
au fost repartizați, 

Un număr mare 
de elevi, printre 
care Gheorghe Pe
trescu, Ervin Au- 
herman, Vasile Do- 
hanici, Ioan Trif și 
alții au absolvit 
școala cu media 10, 
dovedind o bună

pregătire atît teore
tică, cit și practică.

De asemenea, cei 
22 de absolvenți 
care au depășit vir
ata de 18 ani s-au 
prezentat bine pre
gătiți și la exame
nul de rutieriști.
PETRE MITROI 

inginer.

ÎNSEMNĂRI DIN VALEA OLTULUI (II)

CETĂȚILE NOULUI EV
V

căpat din încleșta
rea albă a stîncilor, 
din cea verde a 
codrilor — depășind 
Rîmnicu-Vîlcii, cu 
surîsul grădinilor, 
împovărate de floa

re — Oltul curge printre cîmpii 
domoale, peste cere orele abia 
își rotesc — lent, nesimțit — ma
rile compasuri de umbre.

Totul, pe-atci, a fost dintot- 
deauna un șes. Chiar localitățile 
și satele înșirate pe țărm păreau 
a se confunde cu cîmpia, nesu- 
portînd perspectiva aeriană ci nu
mai uitătura piezișă, de Jos în 
sus, dintre ierburi. Văzută din 
avion, priveliștea nu oferea nici un 
reper, singurele ' 1
vindu-se în „înălțimea“ 
copac sau în turlele micilor 
serici de lemn de prin Sete, 
a fost întotdeauna, pe toată

Noul ți se relevă brusc, prin 
explozie. La cîțiva kilometri de 
Rîmnic, în marginea stațiunii Go
vora, spărgînd dintr-odată ori
zontul de calmă reverie a cîmpu- 
|ui, arbori uriași și geometrici tîș- 
nesc de-a dreptul din sol. în- 
treage priveliște s-a ridicat din- 
tr-o dată pa verticala marilor

peste cer un alt cer, cu stele mai 
orbitoare, mai înspicete, mai 
mari...). O cetate cu sute de în
căperi, ce ascund, fiecare, alte 
și alte priveliști, care mai de care 
mai pasionante, mai vii, alte in- 
fîmplări pe firul complicat al 
prefacerii sării și calcarului în 
sodă caustică... Spațiul nu va în-

verticale ispră- 
vreunui 

bi- 
Așa 

„ ______ ________ r gi
gantica dimensiune a istoriei Ol
tului, și nimeni, nici rîul, nici^ oa
menii de pe țărmuri, n-au bănuit 
vreodată că s-ar putea mfîmpla 
și altfel.

tului, și nimeni, nici rîul, nici

construcții ale epocii noastre : 
sîntem înfr-o altă Govoră — ce
tate a chimiei moderne I

O cetate a cărei simplă des
cripție ar ocupa pagini întregi... 
(Căutînd repere comparative în 
limbajul mai vechi, pur rural al 
ținutului, vom aminti doar atît : 
că uzina se întinde pe suprafața 
unei întinse moșii și că arhitectu
ra luminilor, noaptea, așează

gădui această călătorie. Ne vom 
opri la un singur aspect, strîns 
legat de călătoria ce-o întreprin
dem, practic, pe Olt : locul uzinei 
în viața ținutului, transformările 
pe care le-ai atras după sine.

★
încă din 1954, cînd s-a deschis 

șantierul, „uzina“ (simplă mapă 
de planuri) se impusese definitiv 
în conștiința ținutului, ca o reaii- (Continuat» in pag. a Iîl-a)

de
Pe

au in- 
locuri, 
de e- 
cîmpia 
noapte

ILIE PURCARU

late dintre cele mai vii. Sute 
oameni se prezentau zilnic 
șantier. Sute de oameni ai locu
lui — ciobani, tăietori de pădure, 
meșteri cioplitori în lemn sau în 
piatră — învățau meseria grea, de 
complexă calificare, a constructo
rului care ridică uzine. O abdicare 
totală de la patriarhalele meserii

strămoșești s-a iscat mai ales 
printre tineri. (Mulți dintre ei au 
devenit apoi constructori cu fai
mă, șefi de sectoare pe alte mari 
șantiere ale chimiei din țară. Para
lel cu construirea uzinei 
cepuf, într-o seamă de 
transformări a căror sursă 
nergie se afla tot aici, în 
Govoret, devenită peste
un gigantic centru motor al unor

ample modificări pe Harfa ținutu
lui. Primele transformări : (Donița 
și Bistrița — o salină și o carieră 
de piatră... Nume familiare — ca 
și numele Govorei, dar, cei și Go
vora, cunoscute pînă atunci sub 
un singur aspect : un pitoresc 
ostenit prin vechime, cu culori 
neschimbate. Faima Ocniței era 
cuprinsă între apele clorosodice 
(ale micii stațiuni balneare în
jghebate aici) și străvechea sali
nă, splendidă catedrală subpămân
teană, cu pereții împodobiți de 
sculpturi fanteziste. Iar Bistrița — 
cu mica ei carieră de calcar — 
avea drept culori rîul Bistrița, 
rivalul oltean al voevodului apelor 
din Țara Moldovei, și sus,' 
muntele ce-o veghează ca 
scut argintiu, mînăsfirea Arnota,



O duminică de odihnă colectivă la Cervenia, raionul Zimnicea.
Foto : N. STELORIAN

VIATA 
tUlTUPĂU

'im

■
k eea ce trebuie re

marcat în primul 
rînd în activitatea 
bibliotecarei Ana 
Malciu, din Sarmise- 
getuza, raionul Ha

țeg,' este orientarea ei 
atentă și continuă către cele mai 
importante probleme ale vieții 
satului. Bibliotecara se află de 
puțină vreme în aceste locuri. 

Este din Oltenia. A terminat anul 
trecut școala medie la Caracal și 
din ianuarie lucrează aici. A tre
cut munții la rude, i-au plăcut 
oamenii și locurile și a rămas 
între ei. A preluat o bibliotecă 
despre a cărei activitate sătenii 
nu prea aveau cuvinte de laudă. 
Ana Malciu era însă hotărîtă să 
muncească. Și, zi de zi, săptămî
nă, de săptămînă, cunoștințele ei 
in sat și mai ales despre sat se 
înmulțeau, numărul prietenilor 
cărții creștea, iar cele 11.000 de 
volume ale bibliotecii au început 
să se răspîndească fot mai muit 
printre sarmisegetuzeni.

Adesea, cu cărțile într-o saco
șă și cu un elev sau utemist drept 
călăuză, Ana AAalciu batea la 
porțile de piatră ale celor neîn- 
vățați încă cu drumul spre biblio
tecă. Le lăsa două, trei cărți și 
peste o săptămînă, două, oamenii 
veneau și cereau altele. Pînă s-au 
obișnuit. De la o vreme a început 
să se teamă să nu recomande 
cuiva o, carte ce ar putea să nu-l 
intereseze foarte. îndeaproape și 
să-și piardă încrederea cîșfigată. 
Și a trebuit astfel să devină ea 
cel mai bun cititor al bibliotecii 
pe care o conduce. Lecturile de 
dinainte și cele învățate la școa-

SEARA TEMATICA
Printre activitățile culturale

mult îndrăgite de tinerii de la 
Uzinele „Republica“ din Capita
lă, se numără și serile tematice. 
Fie să subiectul serii îl formea
ză o problemă de economie in
dustrială, strîns legată de acti
vitatea din uzină, fie că se dis
cută despre noutăți tehnico-ști- 
ințifice, sau se dezbat probleme 
de artă și cultură, de fiecare 
dată modernul club al uzinei 
este neîncăpător la astfel de 
manifestări. Serile tematice și-au 
cîștigat prețuirea prin bogatul 
conținut de idei pe care-l trans
mit in forme diverse și intere
sante.

Iată prin ce a atras și a plă
cut o astfel de seară tematică 
ținută de curînd. Subiectul: din 
realizările regimului democrat- 
popular. încă de la organizarea 
acestei seri s-a ținut seama ca 
între acțiunile ce urmau să aibă 
loc — expuneri, jurnal-vorbit, 
prezentări de filme, program ar
tistic și concurs „cine știe, răs
punde“ — să existe o strînsă 
legătură. In colaborare cu co
mitetul U.T.M., comitelui sindi
catului și colectivul clubului au 
alcătuit colective de lucru, cu 
sarcini precise. Unii au sondat 
părerile muncitorilor din uzină 
pentru a ști ce lucruri noi vor să 
cunoască; alții s-au ocupat de 
organizarea a două expoziții — 
una de fotografii: „Trăim feri
ciți sub soarele luminos al so
cialismului“, o a doua de cărți 
cu titlul „Spre noi victorii“ ; n-a 
fost neglijat nici aportul echipe
lor artistice a căror repertoriu 
in spectacol trebuia adecvat te
mei, nici pregătirea temeinică a 
concursului.

Cu mult înainte de începerea 
serii tematice în sala mare a 
clubului, cu greu de mai puteai 
găsi vreun loc. Afișat din vre
me, popularizat și prin stația de 
amplificare, programul trezise 
interes. Atît expunerea („Poli
tica partidului nostru — po
litică a bunăstării și fericirii oa
menilor muncii”) cît și jur
nalul vorbit cu titlul „Am 
văzut“ (trei prezentări: „Orașul 
nou muncitoresc al Hunedoarei” 
de către Gh. Pietroiu, director 
general al Uzinelor „Republica”, 
„Regiunea Bacău — puternică 
regiune industrială a țării” de 
către Ervin Rînea, inginer șef 
al uzinei, „Perlele Mării Negre 

,— Mamaia, Eforie, Mangalia” — 
de către Nicolae Eftimie, de la 
secția plan) au fost ascultate cu 
deosebită atenție. Li se vorbea 
despre lucruri scumpe fiecăruia : 
despre minunatele realizări obți-

la nu-i mai erau de-ajuns. Apoi, 
oamenii cer cărți din cele mai 
diferite domenii, cu deosebire 
dintre cele referitoare la proble
me de agricultură. Gospodăria 
colectivă este încă tînără și oa
menii vor ca ea să se întărească 
mereu. Iar Cartea e unul dintre 
mijloacele prin care pot alia cum 
sa și-o dezvolte. Ana Malciu nu 
prea citise cărți agricole. Acum, 
însă, a îndrăgit într-alît cartea a- 
grico'ă și agricultura incit vrea 

Bibliotecara 
satului

ca pînă la urmă să se înscrie la 
un institut agronomic. ,.Vreau — 
își motivează tînăra bibliotecară 
dorința — ca fot ce voi citi atunci 
să pot aplica fără greș, împreună 
cu cititorii mei, în practică. Voi 
fi altfel de bibliotecară chiar 
dacă neîncadrată pe un asemenea 
post".

Dar pînă a ajunge altfel de 
bibliotecară, utemista Ana Malciu 
muncește cu elan pentru a face 
din bibliotecă un focar de cultu
ră a satului. Și-a format un co
lectiv de muncă în care intră cei 
mai buni cititori ai bibliotecii, de 
la pionierul Dan Rădoi, utemiștii

nute sub conducerea înțeleaptă
a partidului.

Apoi artiștii amatori ai uzinei 
au rostit versuri înaripate, cîn- 
tece entuziaste închinate patriei 
și partidului drag.

După prezentarea unui pro
gram de filme documentare des
pre frumusețile patriei și reali
zările obținute în anii noștri, 
cei peste 500 participanți la sea
ra tematică și-au verificat cuno
ștințele în concursul intitulat 
„Uzina noastră ieri și azi”. Bine 
înțeles, numărul concurenților a 
fost limitat ca de altfel și nu
mărul membrilor juriului. Dar 
fiecare din cei prezenți a fost 
în același timp și concurent și 
examinator.

Muncitori de douăzeci de ani 
în uzină sau numai de doi (ca 
lăcătușul Pavel Bartmut, cîști- 
gătorul concursului) cu toții erau 
dornici să spună ce știu, să în
vețe unii de la alții, să cunoas
că trecutul pentru a prețui mai 
mult condițiile de muncă și via
ță care le au în moderna lor u- 
zină de astăzi,

A fost o seară tematică instruc
tivă, de la care, ca și în alte 
dăți, tinerii au plecat cu noi 
cunoștințe și învățăminte.

GH. TAMAȘ

■
 e un panou aflat

la clubul Uzinei 
„Poiana Cîmpina” 
stau și acum la loc 
de cinste cîteva 
diplome. Deși în
gălbenite de vre

me. ele confirmă existența (în 
urmă cu 2-3 ani) a unor re
zultate frumoase obținute în ac
tivitatea artistică a uzinei. Ast
fel, echipa de dansuri, formația 
de teatru, corul au obținut la 
mai multe concursuri primele 
locuri pe oraș și raion. Atenția 
este reținută iji special de cele 
două diplome prin care brigăzii 
artistice de agitație i se decerne 
premiul I pe raion și premiul 
II pe regiune la cel de al V-lea 
Concurs al formațiilor artistice 
de amatori.

Creată în 1954 dintr-un grup 
de entuziaști artiști amatori, bri
gada a trăit intens, împrumutînd 
parcă ritmul muncii harnicilor 
metalurgiști. De la un program 
Ia altul, brigada s-a orientat tot 
mai mult și mai bine spre pro
blemele importante ale produc
ției, evidențiind fruntașii și fap
tele pozitive, criticind lipsurile. 

Ion Bogdan, Doina Farcaș, 5ime- 
dron Enășuc, învățătorii Maria 
Hangan, Aurica Tolfiș, Gheorghe 
Huștea și Gheorghe Bogza și pînă 
la vîrstincii Moise Obrejan și 
Costea Dălinescu. Aceștia răspîn- 
desc cartea, atît prin cele patru 
biblioteci filiale și 15 cercuri de 
citit, cit și individual, de la om 
la om. Convorbirile și schimbu
rile de experiență cu aceștia, în
drumările primite din partea co
mitetului comunal de partid și 

conlucrarea strînsă cu organiza
țiile U.T.M. și de pionieri, cu 
conducerea gospodăriei colective 
și cu cea a căminului cultural a- 
sigură o continuă îmbunătățire a 
activității bibliotecii. O mare 
bucurie încearcă bibliotecara cînd, 
la diferite consfătuiri de produc
ție ale gospodăriei, sînt pomenile 
de către fruntași, între altele, și 
cărțile citite, din care au învățat 
cum să muncească.

Sigur că dacă sub raportul nu
mărului de cititori și al volumelor 
citite situația a ajuns aici mulțu
mitoare, în ce privește intensitatea 
lecturii (numărul cărților pe citi
tor) ar mai fi încă multe de făcut 
și bibliotecara e conștientă de a- 
cest lucru. Așa, bunăoară, deși la 
Concursul „Iubiți cartes'“ s-au 
prezentat anul acesta 40 de ti
neri, iar pînă la 23 August numă
rul purtătorilor insignei „Prie
ten al cărții“ va mai crește cu

Și mai ales brigada a fost ope
rativă. intervenind oportun, cu 
bune rezultate, în numeroase ca
zuri. Nu este de mirare că bri
gada a cîștigat simpatia munci* 
torilor care au sprijinit-o cu se
sizări, cu teme pentru viitoarele 
programe. A fost cu adevărat 

DOAR PENTRU 
CONCURS?

ceea ce se numește o brigadă 
bună.

Dar de ce vorbim numai la 
trecut ? Pentru că în prezent 
brigada nu mai există. S-a „auto
dizolvat”. (Cu concursul celor 
care răspund de activitatea cul
turală în uzină). Motivul ?

— Unii tineri caro făceau

„ȘTAFETA
EXPERIENȚEI
ÎNAINTATE"

Ca immunte

Versuri: ION BRAD

Muzica : CORNEL ȚARANU

I
ntr-o convorbire 
cu metodistul Ca
sei de cultură din 
Hîrșova — tovară
șul Constantin Ma- 
nolescu — acesta 
ne-a relatat des
pre o Interesantă inițiativă : 

„Ștafeta experienței înainta
te“. Ea s-a născut în scopul 
intensificării muncii culturale 
de masă, și pentru legarea a- 
cesteia mai strîns de proble
mele concrete de producție 
ale G.A.C.

Despre ce este vorba ? Șta
feta experienței înaintate, 
spre deosebire de obișnuita 
ștafetă culturală, antrenează 
căminele culturale în organi
zarea unor manifestări cultu
rale zilnice, cu tematici dife
rite. Recent s.a încheiat șta
feta experienței înaintate pe 
tema „5 000 kg. porumb boabe 
la hectar în teren neirigat“. 
Pentru experimentarea aces-

încă 60, se impune, însă o și 
mai serioasă pregătire a concu- 
renților și mai multă exigență la 
examenul pe care-l dau. Atrăgîn- 
du-i pe cititori la serile literare, 
recenziile, prezentările de cărți 
și informările politice pe care le 
organizează într-un ritm remarca
bil, programînd lecturi colective 
cu ei, bibliotecara adîncește în
tr-o măsură cunoștințele căpătate 
de aceștia și-i atrage pe tot 
mai mulți cetățeni în jurul biblio
tecii. Mai multă atenție ar trebui 
acordată, de asemenea, și com
plexității lecturilor fiecărui cititor. 
Sînt unii care citesc numai roma
ne sau numai literatură populară 
ori științifico-fantastică. Alții ci
tesc numai broșuri agricole. Un 
echilibru între toate aceste sec
toare, o mai uniformă răspîndire 
a cărții agricole legată de speci
ficul locului și o urmărire a pre
ferințelor și pregătirii fiecărui ci
titor al bibliotecii, în urma nive
lului de popularizare a cărții, deja 
atins, ar li necesară.

Două lucruri vrea să realizeze 
bibliotecara Ana Malciu. Mai în- 
tîi ca fiecare sarmisegetuzean să 
devină cititor permanent al bi
bliotecii și un propagandist entu
ziast al cărții. Apoi, să contribuie 
prin munca ei la întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriei 
colective, la bunăstarea și ridi
carea conștiinței socialiste a mem
brilor ei. Cu hărnicia, entuziasmul 
și pregătirea pe care și-o sporește 
mereu, bibliotecara utemistă Ana 
Malciu își va realiza în timp ace
ste dorințe, integrîndu-se astlel 
tot mai mult colectivității în ca
drul căreia muncește și pe care 
o stimează pentru încrederea ce 
i-o acordă, pentru consecvența 
cu care traduce planurile de 
transformare socialistă a satului 
în fapt.

GEORGE MUNTEAN

parte din brigadă au plecat Ia 
diferite școli, în armată, răspun
de liniștit secretarul comitetului 
U.T.M., tovarășul Dumitrașcu.

— Și decît să ne prezentăm cu 
programe slabe... completează 
Cristian Nicolae — responsabil 
cultural în comitetul sindical, 

mai bine nu ne prezentăm 
deloc

Deși s-a știut din timp că 
unii membri ai brigăzii vor ple
ca, nu s-an luat măsuri pentru 
atragerea altora care să învețe 
de la cei vechi (în uzină lu
crează peste 400 de tineri).

Există insă și un alt aspect al 

tei acțiuni au fost alese o se
rie de comune ca Ciobanu, 
Gîrliciu, Dăeni etc., care au 
planificate suprafețe mai mari 
de 200 ha pentru „porumb 
5 000“. Pe parcursul unei săp- 
tămîni, de pildă, în comuna 
Ciobanu, consiliul de condu
cere al căminului cultural, 
sprijinit de conducerea gos
podăriei colective, de organi
zația U.T.M., sub îndrumarea 
comitetului de partid, a inițiat 
variate manifestări culturale 
ca : ore • de întrebări și răs
punsuri, seri tematice, jurnale 
vorbite etc. în cadrul unei ast
fel de manifestări, la „Sfatul 
agronomului“ ing. Gh. Pintili- 
ciuc a vorbit despre felul cum 
trebuie pregătit solul pentru 
o producție de cel puțin 5 000 
kg porumb boabe la hectar în 
condițiile de climă și sol lo
cale. De obicei, asemenea ma
nifestări — la care sînt antre
nați specialiști, oameni com- 
petenți — sînt precedate de 
lectura în grup, pe echipe, a 
unor cărți agrotehnice, legate 
de tema în discuție. Toate ac
țiunile întreprinse au menirea 
de a-i înarma pe colectiviști 
cu cunoștințe înaintate agro
tehnice. De mult interes s-a 
bucurat și seara de calcul or
ganizată cu același scop. Ma
nifestările pe tema respecti
vă au fost îmbogățite cu pre
zentări de filme sau diafilme, 
spectacole (de exemplu a fost 
vizionat diafilmul „Cultura 
porumbului“ și programul 
brigăzii artistice de agitație 
intitulat „Pe drumul belșugu
lui").

Acțiunile mari întreprinse 
în cadrul Ștafetei experienței 
înaintate s-au încheiat cu o 
interesantă consfătuire de pro
ducție în problema culturii 
porumbului, cu care prilej șta
feta a fost înmînată căminu
lui cultural de la Gîrliciu. Re
prezentanții comunei Gîrliciu, 
•în frunte cu președintele gos
podăriei colective, au preluat 
de la cei din comuna Ciobanu 
nu numai drapelul ștafetei, ci 
și o bogată experiență con
semnată în albumul care con
cretiza atît manifestări cultu
rale organizate Ia căminul 
cultural, cît și concluziile des
prinse din discuțiile colecti
viștilor, ale brigadierilor și șe
filor de echipă.

în raionul Hîrșova, pe baza 
frumoaselor rezultate înregis
trate de acțiunea precedentă, 
se desfășoară cu succes o altă 
ediție a Ștafetei experienței 
înaintate, de astă dată în pro
blemele multiple ale zooteh
niei.

Ștafeta experienței înaintate 
inițiată de casa de cultură 
stimulează activitatea cămine
lor culturale de la sate și con
stituie un bun mijloc de răs
pîndire a celor mai înaintate 
metode în practica agricolă, 
pentru întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C.

Ș. RADULESCU

Certea este un bun prieten al 
tinerilor de la exploatarea mi

nieră Rovinari.

Foto : O. PLECAN

discontinuității fn munca artis
tică din uzină. Formațiile ar
tistice se pregătesc numai pentru 
concursuri. Iată, de pildă, echi
pa de teatru. După ce în anul 
1960 cu piesa „Partea leului“ 
ohține locul I pe raion și locul 
III pe regiune, a intrat într-un 
concediu pe timp nelimitat, care 

a luat sfîrșit abia la începutul 
acestui an cînd, alcătuită în gra
bă, o altă formație a început 
repetițiile la piesa „Oameni care 
tac" pentru a fi prezentată în 
cadrul bienalei de teatru „I. L. 
Caragiale“.

Desigur, festivalurile artistice 
constituie un bun prilej pentru
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Ca un
Strajă
Mult mai tînăr ca-n ziua dinții, 
înflorit ca în mal o grădină

Refren:

munte m soare rămli 
vremii chemate să vină,

Partid, sub flamurile tale 
Pămîntul țării a-nflorit 
Cu sonde 
Cu lan de

noi și cu furnale 
holde înfrățit,

Numai tu
Biruință în luptă, deplină — 
Socialismul, ca luna Iui mal, 
Să-nflorească în țara-grădină

Numai tu ne aduni și veghezi 
Să nu deie omida haină
Peste limpedea floare-n livezi 
Peste lumea ca-n mai, o grădină.
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Breșterea simțitoare a activității 
artistice, pentru ca aceasta să 
cuprindă și mai mult masele, 
cu o participare numeroasă a ti
neretului. Dar tovarășii care 
răspund de activitatea culturală 
de la Uzina „Poiana Cîmpina” 
au pierdut din vedere necesita
tea de a asigura o continuitate 
muncii artistice de amatori. Pre
gătind in grabă formațiile pen
tru concurs — și exclusiv pentru 
concura — munca artistică din 
uzină a căpătat un caracter for
mal. Succesele obținute la con
cursuri ar fi trebuit să oblige 
formațiile artistice să-și conti- 
nuie activitatea cu și mai mare 
intensitate, în așa fel îneît ex
periența lor să devină un bun 
comun al formațiilor artistice 
din oraș și raion.

Comitetul U.T.M. pe uzină 
(responsabil cultural tovarășul 
Nicolae Ene) și comitetul sindi
catului vor trebui să ia de îndată 
măsuri pentru ca aceste forma
ții să-și reînceapă activitatea, 
asigurînd continuitatea progra
melor artistice.

V. GRIGORESCU

,ăiiv 
VIATA NIIIM 

ce ó ciimr

I
n scopul dezvoltării conti
nue a activității artistice 
de amatori de la orașe și 

sate cît și pentru atragerea unui 
număr tot mai mare de muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali în 
formațiile artistice, Sfatul popular 
regional Brașov, comitetul regio
nal U.T.M. și casa regională de 
creajie au inițiat concursul „Cîn- 
tăm viaja nouă ce o clădim“.

Comisia de organizare a popu
larizat concursul la stațiile de 
radioamplificare, prin afișe, în 
discuții cu tinerii etc. De mențio
nat este faptul că numărul for
mațiilor ce au prezentat progra
me în prima și cea de a doua fază 
a concursului s-a ridicat la pesfe 
130, iar numărul participa nfilor 
în formațiuni la aproximativ 2 000, 
dintre care majorifatea tineri co
lectiviști.

Printre brigăzile fruntașe la 
acest concurs se numără și cea 
a tinerilor colectiviști din comuna 
Moșna.

în cele pesfe 50 de spectacole 
ale brigăzii artistice din Moșna 
s-a militat pentru aplicarea agro
tehnicii înaintate în scopul spori
rii producției la hectar, pentru 
forme rea și dezvoltarea conștiin
țe! înaintate, socialiste.

Membrii brigăzii artistice de a- 
gitație n-au fost îndrăgiți de co
lectiviști numai pentru activitatea 
cultural-artistică ce o desfășoară, 
ci și pentru exemplul lor în mun
ca de zi cu zi pe ogoarele gos
podăriei. Tineri romîni și germani 
ca Bretz Friedrich, Urdea Maria, 
Cristea Maria, Hening Maria sînt 
numai cîțiva dintre cei care obțin 
rezultate deosebite.

Munca însuflețită a brigăzii din 
Moșna (instructor — profesor Va- 
silescu Dumitru) a fost pe merit 
răsplătită și la concursul „Cîntăm 
viața nouă ce o clădim“, clasifi- 
cîndu-se pe locul I.

Alături de brigada artistică din 
Moșna s-au clasat pe locuri frun
tașe brigăzile din comuna Blăjel 
și cea din comuna Boarfa (briga
dă creată în prima fază a con
cursului).

IOAN IGNAT 
MARCEL GRIGORIU 

corespondenți voluntari

Artiști 

amatori 
în turnau

Duminică a fost o zi deo
sebit de plăcută pentru 
tinerii artiști amatori de 

la întreprinderea forestieră 
din Agăș, raionul Moinești. 
Cei 22 de tineri din formația 
de dansuri și orchestra de mu
zică populară au mers la tabă
ra regională de pionieri și 
școlari din Valea Uzului unde 
au prezentat un frumos pro. 
gram artistic.

Cei 260 de pionieri și școlari 
din regiunea Iași precum și 
cadrele ce muncesc in tabără 
In această perioadă au mulțu
mit tinerilor muncitori pentru 
frumosul program prezentat 
și au urat acestora noi succe. 
se în producție și în munca 
culturală, invitîndu-i să -mai 
vină in mijlocul lor.

De o deosebită apreciere 
s-au bucurat tinerii Leu Si. 
mion, Bucur Sanda, Paraschiv 
Nicolae, Lăcătușu Constantin, 
Păduraru Anica precum și 
Demeter Ștefan și Sirea Si. 
mion.

VASILE GRADINARU 
activist al Comitetului re. 

gional U.T.M. Bacău

In timpul liber, tinerii munci
tori din diferite întreprinderi 
și instituții din orașul Craiova 
vin să-și petreacă plăcut și 
educativ cîteva ceasuri la 
casa de cultură a sindicatelor, 
lată un grup de tineri din 

cercul de artă plastică.

Foto : P. OVIDIU
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FESTIVALUL DE FOLCLOR AL ȚĂRILOR RALCANICE
ȘI DIN ZONA MĂRII ADRIATICE
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mnml

orb cu nesaț, seară 
de seară, spectaco
lele ambasadorilor 
artei populare din 
cadrul Festivalului 
folclorio al țărilor 
balcanice 

Adriatice,
pentru cîțeva 
nostru într-o

Tiberiu Brediceanu
Artist al Poporului

ți
care

Fofo : O. PLECAN

Studenți la practică Ic' Uzinele 
„7 Noiembrie“ din Craiova.

din Uniunea Sovietică
Vineri la amiază I. I. Palețkis, 

vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Lituanie
ne, A. V. AnKudinov, deputat în 
Sovietul Suprem și R. V. Naza- 
rovici, care își petrec concediul 
în țara noastră, au făcut o vizi
tă la Comitetul de conducere al 
Grupului național romîn al U- 
niunii interparlamentare.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că au fost de față 
Ion Pas, 
Ionașcu, 
ceanu și

rîndul țărilor invitate, că echipe 
folclorice de prim ordin își do
vedesc măiestria pe scenele 
Bucureștiului.

Organizat conform rezoluției 
adoptate anul trecut de către 
cea de a 14-a conferință inter
națională de muzică populară de 
la Quebec, obținînd statut de 
manifestație sub egida Consiliu
lui internațional de muzică 
populară, Festivalul bucureștean 
a facilitat cunoașterea reciprocă 
a fenomenului folcloric, a oferit 
specialiștilor posibilitatea de a 
studia comparativ producția fol
clorică din aceste țări.

Plin de semnificație este de 
asemenea, faptul că reuniunea 
de la București s-a bucurat de 
o largă popularitate nu numai 
în țările din zona balcano-adria- 
tică, ci și în multe alte țări ale 
lumii, folcloriști de reputație in
ternațională participînd activ în 
cadrul suitei de manifestări pe 
care le-a prilejuit Festivalul.

Amplitudinea cu totul remar
cabilă a manifestărilor Festiva
lului ne permite să conchidem 
că reuniunea folcloriștilor de la 
București se înscrie în rîndul 
marilor sărbători internaționale 
ale artei populare, în rîndul 
marilor acțiuni artistice ce re
prezintă o contribuție de preț 
la cauza păcii lumii.

Tot ceea ce s-a făcut în anii 
din urmă în țara noastră pen
tru folclor, pentru cultivarea co
morilor culturii populare romî- 
nești, întrece oricare dintre visu
rile, dintre idealurile înaintașilor 
noștri.

P întreagă rețea de instituții, 
grupate fie în sistemul Acade
miei R.P.R., fie în cel al Co
mitetului de Stat pentru cultură 
și artă se 
cetarea și

' rului.
Zeci de echipe artistice difu

zează în masă bogățiile artei 
noastre populare.

Dimensiuni cu totul noi a că
pătat învățămîntul folcloric și 
etnografic în vederea formării 
de cadre necesare instituțiilor ce 
se ocupă de cercetarea și valori
ficarea culturii populare româ
nești.

Cu deosebită satisfacție, noi 
folcloriștii din vechea generație 
urmărim noul cîntec popular ro
mînesc — operă a poporului eli
berat, care cîntă bucuria vieții 
noi ce a înflorit pe meleagurile 
patriei noastre.

Sîntem mîndri că Festivalul 
de folclor al țărilor balcanice și 
din zona Mării Adriatice s-a bu
curat de o deosebită atenție

deputății :
Barbu Solomon, Traian 
C. Paraschivescu-Bălă- 
Stanciu Stoian.

(Agerpres)

din
> au 

zile 
reală

zona Mării 
transformat 
Bucureștiul 
capitală a muzicii populare eu
ropene.

Mă întîlnesc deseori, în zilele 
acestea, cu folcloriști tineri sau 
vîrstnici sosiți în mijlocul nos
tru cu prilejul acestei sărbători 
a artei populare. Ei îmi vorbesc 
cu entuziasm nu numai despre 
neasemuita frumusețe a folclo
rului romînesc, ci îmi dovedeso 
mereu cu fapte, cifre, exemple, 
cum țara noastră s-a impus în 
ultimii ani, pe plan mondial, ca 
una din țările în care atît de 
multilateralul fenomen folcloric 
romînesc se bucură de atenție 
deosebită, este cercetat, dezvol
tat, sprijinit, sub toate aspec
tele.

îu aceste zile, cînd străzile 
Capitalei strălucesc în lumina 
multicolorelor costume naționale, 
cînd peste tot este vizibilă gri
ja deosebită cu care puterea 
populară înconjoară marile ac
țiuni menite să exploreze a- 
dîncurile comorilor populare și 
să Ie facă cunoscute lumii con
temporane, gîndurile mele se în-

fi recunoscut printre 
marea frumusețe a 
popular romînesc, și 
străduit a-i lămuri te-

dreaptă spre pionierii artei ro- 
mînești care de-a lungul ulti
mului veac au avut marele me
rit de a 
cei dinții 
cîntecului 
de a se fi
meinic însușirile tipice.

Lung este șirul acestor deschi
zători de drumuri care în condi
ții de opresiune, de vitregie so
cială au deschis drumurile spre 
frumusețile cîntecului popular 
romînesc. Mi-1 amintesc de pildă 
pe dascălul meu Iacob Mureșia- 
nu, care și-a închinat o viață 
întreagă tot talentul și toată 
capacitatea sa artei populare ro- 
mînești. Chemarea sa... „cer de 
la tot insul, care s-a devotat cu 
seriozitate științei armoniei, să-și 
țină de sfînta datorie a culege 
cîntecele populare, a le armo
niza... și a le răspîndi cît mai 
mult ; căci numai astfel vor pu
tea conlucra la ridicarea po- 
lyhimniei romîne, la înaintarea 
muzicii romîne“ a sădit în sufle
tele noastre, ale elevilor, ale 
generațiilor care l-au urmat, 
dragostea pentru nestematele fol. 
clorului romînesc, dorința de a 
ne consacra culegerii, analizării, 
armonizării, răspîndirii 
populare.

artei

ocupă astăzi de cer* 
răspîndirea folclo-

Ferm de cîmp

în

I

Expoziție
La Casa de cultură a sindicate

lor din Baia Mare s-a deschis vi
neri după-amiază o expoziție de 
artă plastică. Cele aproape 60 de 
lucrări de pictură și gratică, ex
puse aici, aparțin artiștilor plastici 
amatori din uzinele, întreprinderi
le și instituțiile din localitate. Ar
tiștii plastici înlăfișează In lucră
rile lor noul peisaj industrial al 
orașului, construcțiile social-cultu
rale ridicate aici în anii puterii 
populare, figuri de muncitori și 
intelectuali.

i (Agerpres)

Festivitatea Je încniJere Vizită Ea Comitetul
de stat pentru

In sala Palatului R. R. Romîne 
a evut loc vineri seara festivifatea 
de închidere a Festivalului de fol
clor al țărilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice.

La festivitate au participat 
Constanța Crăciun, președintele 
Comitetului de stat pentru cultură 
și arfă, Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Al. Buican și O. Livezeanu, vice
președinți ai Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea1, conducători ai aitor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, alți membri ci corpu
lui diplomatic ca și numeroși fol
cloriști străini aflați în țara noas- 
stră cu acest prilej.

In prezidiu au luat loc membri 
ai Comitetului executiv al Consi
liului internațional de muzică 
populară, conducătorii formațiilor 
folclorice participante la festival, 
alți oameni de artă și cultură.

Festivitatea a fost deschisă de 
acad. lorgu Iordan, președintele 
Comitetului național romîn pentru 
Consiliul internațional de muzică 
populară.

Luînd cuvîntul, președintele Co
mitetului executiv al C.I.M.P., prof. 
Willard Rhodes de la Universi
tatea „Columbia“ din New York a 
spus printre altele, că festivalul 
este un eveniment de mare im
portanță, deoarece a reunit repre
zentanți ai popoarelor din aceste 
țări în strădania lor artistică. In
tr-o epocă în care neînțelegerea 
mii dăinuie încă în problemele 
mondiale — a spus vorbitorul ■ 
este încurajator să-ți redescoperi 
rudenia 
tău prin 
dansului 
care să exprime atît de direct și 
spontan sufletul și spiritul unui 
popor, cum sînt muzica și dansul.

Minunatele și multele repre
zentații la care am fost martori 
în timpul . acestui festival ne-au 
condus la înțelegerea faptului că 
țările din Balcani și zona Mării 
Adriatice sînt unite printr-o cul
tură comună, care depășește dife
rențele de limbă și naționalitate.

Vreau să exprim profunda mea 
recunoștință pentru privilegiul de 
a fi participat la acest festival ; 
a fost o experiență bogată și plină 
de satisfacții.

Conducătorul Ansamblului fol- 
doric din R. P. Albania, Selman 
Kasapi, a- arătat că desfășurarea a- 
cestui festival are o deosebită im
portanță internațională pentru 
faptul că a creat posibilitatea să 
se cunoască îndeaprospe valorile 
artistice ale creației populare ale 
popoarelor din țările participante, 
să se schimbe păreri în ce pri
vește studierea științifică a folclo
rului, să servească lî' întărirea 
prieteniei tradiționale între po
poarele țărilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice. Ne simțim 
fericiți — a adăugat vorbitorul — 
că în aceste zile am putut cunoaște 
îndeaproape tezaurul spiritual și 
material "al popoarelor partici
pante la acest festival exprimate 
prin folclor ; el este mărturia cea 
mai concretă a culturii seculare a 
popoarelor noastre, a vieții, obi
ceiurilor și strădaniilor popoarelor 
din această parte a lumii pentru 
libertate și independență, pentru 
relații de prietenie și înfrățire în
tre popoare.

Din ceea ce am văzut și învă
țat la Institutul de folclor și la 
frumoasele spectacole ale delega
ției romîne — a spus Ghianka 
Ivanova Peeva, conducătoarea an
samblului folcloric din R. P. Bul
garia — ne-am convins de grija 
mare și susținută pentru ocrotirea1 
folclorului în Romînia. Ne-am con
vins de asemenea că poporul ro
mîn nu numai că păstrează și dez
voltă tradițiile creației populare, 
dar — dăruit muncii pașnice și 
creatoare — construiește însufle
țit noua lui viață. Exprimîndu-mi 
satisfacția profundă pentru felul 
cum s-a desfășurat festivalul, tre
buie să subliniez că el c1 oferit 
specialiștilor largi posibilități de a 
cunoaște și de a aprecia bogăția 
și varietatea excepțională a fol
clorului țărilor L.._ 
zona Mării Adriatice. 
speranța că, avînd 
concursul C.I.M.P., 
festivaluri vor deveni în viitor o 
frumoasă I 
faptul că vor

omenească cu semenul 
intermediul muzicii și 
popular. Nu există arte

bclcanice și din 
Imi exprim 
sprijinul și 
asemenea

tradi|ie care pe lîngă 
r oferi posibilitatea 

studierii folclorului, vor contribui 
la o mai bună înțelegere recipro
că, la întărirea prieteniei între 
popoarele acestor fări.

A fost o admirabilă inijiativă a

pentruGomifetului național romîn 
C.I.M.P., .aceec' de a organiza a- 
cest festival care ne-a cucerit pe 
toți cei care am lirat parte la ma
nifestările sale — a spus condu
cătorul formației folclorice E.D.O.N. 
din Cipru — Nikos Chrisfodouicu. 
Fără îndoit lă că acest festival a 
adeverit încă o dată existența 
trăsăturilor comune dintre popoa
rele balcanice atît în domeniul 
muzicii și dansului, cît și în cel al 
costumelor. In manifestările care 
s-au desfășurat în cedrul festiva
lului, fiecare țară a prezentat as
pecte din cultura sa populară. A- 
ceastă cultură este o mărturie a 
tezaurului fiecărei țări. El va trebui 
păstrat ca lumina ochilor și se va 
păstra prin lupta popoarelor țări
lor balcanice și din zona Mării A- 
driatice pentru menținerea 
în Balcani și în întreaga lume.

După ce a

păcii

După ce a subliniat interesul 
pe care l-a stîrnit manifestarea de 
la București, Dora Stratou, pre
ședinta fondatoare e Asociației 
de cîntece și dansuri populare 
„Panegyris“ din Grecia, a spus : 
Sîntem cu toții entuziasmați da 
excelenta organizare, de ospitali
tatea călduroasă, precum și de 
grija arătată atîL.din partea orga
nizatorilor, cît și din partea tutu
ror celor care îi sprijină. Sîntem 
recunoscători pentru simpatia și 
dragostea pe care ne-au arătat-o 
bucureșfenii.

Cred că acest festival — a con
tinuat vorbitoarea — are și o im
portanță deosebită pentru viitorul 
folclorului. Subliniind importanța 
păstrării autenticității populare, 
prospețimii, frumuseților dansuri
lor și muzicii populare, ea a spus: 
Dacă s-ar pierde toate acestea, 
cred că ar dispare și poezia și 
dragostea din creațiile populare, 
adică tocmai mijlocul de înțele
gere între oameni, precum și iz
vorul de inspirație pentru artiști și 
creatori.

A luat apoi cuvîntul Orlando 
Savioli, conducătorul grupului 
„Canterini Romagnoli“ din Italia, 
care a spus printre altele :

M-au impresionat în mod deo
sebit pasiunea și entuziasmul cu 
care publicul romîn a întîmpinat 
prin aplauze în fiecare seară pe 
participanții la festival. în fiecare 
moment al vizitei noastre aici, 
înainte, în timpul și după ce 
grupul nostru a prezentat specta
cole, am simțit mereu poporul 
romîn aproape de inima noastră, 
în magazine, săli de spectacole, 
luîrrd contact cu poporul nu ne-am 
simțit în nici un moment străini, 
am avut impresia că ne aflăm a- 
casă. Vreau să amintesc și de a- 
ceastă minunată capitală care 
ne-a găzduit, oraș a| parcurilor, 
lacurilor și nenumăratelor frumu
seți cu care natura și mina omu
lui l-au împodobit. No| conside
răm Bucureștiul demn de a sta 
alături de marile orașe ale lumii; 
construcții numeroase, vechi și 
mai ales noi, străzi largi și mo
derne, ordine și curățenie. De a- 
semenea ne-au emoționat dorin
ța și efortul depus pentru a se 
realiza un progres cît mai rapid 
pentru ca viața să devină fericită 
și prosperă pentru toți.

Sîntem reprezentanții unui grup 
numeros de intelectuali italieni de 
diferite Orientări și diverse profe
sii — a arătat în cuvîntul său Ser- 
gio Liberovici, conducătorul grupu
lui „Scurtă înfățișare a mișcării 
muncitorești din Italia în perioada 
1900—1962". Pentru prima oară, 
aici la București, am prezentat ă- 
cesfe lucrări ale noastre. Sîntem 
fericiți să știm că opera noastră a 
interesat nu numai pe specialiștii 
în folclor din multe țări din lume 
care s-au reunit aici, dar și publi
cul bucureștean alcătuit din mun
citori și intelectuali. Aceasta este 
fără îndoială răsplata cea mai 
mare pentru activitatea noastră cit 
și îndemnul cel mai bun de a 
continua pe aceeași cale

Salutînd ideea organizării festi
valului, conducătoarea grupului 
Uniunea asociațiilor folcloriștilor 
din R.P.F. Iugoslavia, Elena Do.

Coc
Ivan Spasov, 
afaceri ad-in- 

Bulgaria în 
a oferit un

Vineri seara, 
însărcinatul cu 
ferim al R. P. 
R. P. Romînă, 
cocteil în cinstea participan-
ților bulgari la Festivalul de 
folclor al țărilor balcanice și 
din zona Mării Adriatice. Au 
participat reprezentanți ai 
Comitetului de stat pentru 
cultură și artă, ai Ministeru-

că ■
a-

pugea a spus: Considerăm 
succesul festivalului constă în 
ceea că a contribuit atît la cunoaș
terea artei populare a popoarelor 
balcanice și din zona Marii Adria
tice, cît și Ia cunoașterea și 
propierea oamenilor, iar prin 
ceasta, la.ideea păcii în lume.

Organizarea festivalului — 
arătat vorbitoarea 
toate punctele de vedere la înăl
țime. Programul unor formații 
participante și îndeosebi prezen
tarea valorosului izvor al folclo
rului au arătat că toate aceste po
poare dispun în acest sens de o 
mare bogăție. Am fost impresio
nați — a continuat ea — de sin
ceritatea locuitorilor Bucureștiului 
și de frumusețea acestui oraș.

In continuare a luat cuvîntul 
acad, loigu Iordan. Acum, la în
cheierea Festivalului — a spus el 
— după terminarea spectacolelor, 
vizitelor, înfîlnirilor prietenești, 
excursiilor și discuțiilor, la capă
tul celor 10 zile de activitate bo
gată, putem încerca a face un 
succint bilanț. Festivalul a consti
tuit o manifestare impresionantă a 
artei populare din țările balcani
ce și din zona Mării Adriatice, atît 
prin numărul mare al participanți- 
lor, cît și prin bogăția și valoarea 
manifestărilor care au avut loc. 
Cei peste 600 de artiști ai forma
țiilor folclorice din Albania, Bul
garia, Cipru, Grecia, Italia, Iugo
slavia și R. P. Romînă au fost la 
București solii muzicii și dansului 
popular ai țărilor lor. Peste 50 de 
specialiști și cercetători ai folclo
rului din alte 15 țări din Europa, 
Africa și America au întregit, prin 
participarea lor, caracterul variat 
al manifestărilor ocazionate de a- 
cest festival. Alt rezultat de seamă 
al festivalului este faptul că el a 
oferit condiții și posibilități priel
nice pentru obținerea unui bogaf 
material științific, privind cerceta
rea comparativă a similitudinilor 
existente în folclorul țărilor din 
Balcani și din zona Mării Adriati
ce. Manifestările artistice ale fes
tivalului nostru au captaf nu nu
mai atenția amatorilor de folclor, 
ele au devenit o frumoasă serbare 
internațională a artei populare, 
care a trezit un deosebit interes 
în rîndul publicului spectator 
bucureștean ce a participat în nu
măr mare la toate spectacolele, 
răsplătind cu aplauze entuziaste 
măiestria interpreților tuturor, for
mațiilor prezente.

Sîntem convinși, dragi prieteni, 
că participanții la această frumoa
să manifestare artistică, vor fi 
mesageri ai spiritului de colabo
rare și înțelegere reciprocă, cari 
a animat festivalul nostru, își vor 
aduce aportul și pe viitor la e- 
forturile de a pune arta în slujba 
cauzei păcii și prieteniei între 
popoare.

In continuare, acad, lorgu Ior
dan a înmînat formațiilor partici
pante la festival, precum și celor 
mai tineri participanți Ana Țopa 
și Vasile Bura, din R. P. Ro
mînă, și celui mai în vîrstă parti
cipant — Eugenio Bartolotti din 
Italia, daruri din partea Comitetu
lui național romîn pentru C.I.M.P., 
Sfatului Popular al Capitalei, In
stitutului de folclor, Radiotelevi- 
ziunii Romîne, Casei centrale a 
creației populare, Muzeului de.artă 
populară și a altor instituții, în 
semn de mulțumire pentru prezen
ța la festival, de p.rețuire a stră
daniilor lor.

Mulțumind Consiliului interna
țional de muzică populară, Comi
tetului său executiv și celorlalți 
membri ai săi, care au venit Ici 
București, tuturor celor care și-au 
adus contribuția la reușita ma
nifestărilor, acad, lorgu Iordan a 
declarat închis primul festival de 
folclor al țărilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice.

A urmat apoi un spectacol alcă
tuit din selecțiuni din programele 
prezentate în cadrul festivalului.

In aplauzele îndelungate ale 
asistenței, 
cheiat cu 
formațiile

cultură și artă

a- 
a-

a
a fost din

spectacolul s-a 
o horă executată 

artistice reunife.

în
de

(Agerpres)

t e i 1
lui Afacerilor Externe, mem
bri ai Comitetului național 
romîn pentru Consiliul inter
național de muzică populară, 
oameni de artă și cultură, 
precum și conducători ai for
mațiilor artistice participante 
la Festivalul de 
rilor balcanice 
Mării Adriatice.

folclor al ță- 
și din zona

(Agerpres)

Membri ai Comitetului exe
cutiv al Consiliului internațio
nal de muzică populară, con
ducătorii formațiilor folclorice 
participante la Festivalul de 
folclor al țărilor balcanice și 
din zona Mării Adriatice au 
făcut vineri dimineață o vizi- 

; tă la Comitetul de stat pentru 
cultură și artă, unde au fost 
primiți de tovarășa Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului. Oaspeții și-au împărtă
șit, cu acest prilej, impresiile 
lor în legătură cu organizarea 

desfășurarea festivalului,
viața culturală a Capitalei, 
întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă 
prietenie.

O In semifinalele campionatelor 
internaționale de tenis de cîmp 
ale R. P. Romîne, care se desfă
șoară pe terenurile clubului Pro
gresul a fost înregistrată o surpri
ză. După 4 ore de joc reprezen
tantul nostru G. Bösch a reușit 
să-l învingă cu 1—6 ; 6—3 ; 3—6 ; 
6—2 ; 6—2 pe campionul polonez 
Gasiorek. Țiriac care va juca în 
finală cu Bosch l-a învins cu 7—5; 
6—1 ; 6—2 pe iugoslavul Joksici. 
In semifinalele probei de simplu 
femei au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Namiăn (R.P.R.) 
—Horșia (R.P.R.) 7—5 ; 6—1 ; Jcd- 
rejovrska (R. P. Polonă)—Roșianu 
(R.P.R.) 6—4 ; 6—1. Campionatele 
continuă astăzi și iriine.

Suediei. După prima zi scorul este 
de 105—100 puncte în favoarea 
atieților finlandezi. Iată cîteva re
zultate : 100 m : Johnsson (Sue
dia) 10"6/10; 800 m: Salonen (Fin
landa) l'48"7f'10; 400 m: Rintamaki 
(Finlanda) 47"8/10; 5 000 m: Lars- 
son (Suedia) 14'09"6/10; înălțime : 
Petersson (Suedia) 2,10 m-, ciocan: 
Asplund (Suedia) 62,94 m-, greu
tate : Kunnas (Finlanda) 17,49 m ; 
lunqime : Valkama (Finlanda)
7,48 m.

Pregătim cu grijă
deschiderea noului an

de învătămînt politic II. I. M.

și

de caldă

Fotbal
O In prezența a peste 50 000 

de spectatori pe „Nepstadion" din 
Budapesta, au avut loc 
întîlniri internaționale de 
Ferencvaros a dispus cu 
de 3—1 (1—0) de Slovan 

Ujpest Dozsa a întrecut 
(1—1) pe F. C. Austria.

Canotaj
© Cea de-a 9-a ediție a campio

natelor europene feminine de ca
notaj academic va avea loc între 
17 și 19 august pe apele lacului 
Grunau din apropierea Berlinului. 
La actuala ediție a campionatelor 
vor participa echipaje din 11 țări : 
U.R.S.S., Anglia, Austria, Belgia, 
Franța, Olanda, R.P. Ungară, R.P. 
Romînăj R.P. Polonă, R.S. Ceho
slovacă și R.D. Germană.

(Urmare din pag. I)

iar
4—2

două 
fotbal, 
scorul 
Mitra, 

cu

„Cupa Galea" 
la tenis

Atletism
Cu prilejul competițiilor spor
ule Festivalului, la Helsinki,tive

pe stadionul Olimpic, se deslășoa- 
ra meciul de atletism dintre echi
pele masculine ale Finlandei

La Vichy (Franța) a început 
final al competiției de 

pentru tineret, „Cupa Ga- 
Echipa U.R.S.S. conduce cu 

in meciul cu Belgia. In me- 
Italia—Franța scorul este

turneul 
tenis 
tea".
2—0 
ciul 
egal : 1—1.

(Agerpres)(Agerpres)

Tovarășul Mircea Popescu, inginer șef adjunct al Combinatului de cauciuc Jilava, felicită pe tînărul 
Gheorghe Găvan, pentru rezultatele obținute la cursurile de ridicare ei calificării.

Fofo: AGERPRES

(Urmare din pag. J)

cu__ mormîntul lui Matei Basarab ; 
și la cîțivz; kilometri, la capătul 
tunelului de frunze al cărării al
pine, broderia de piatră a mî- 
năstirii Horezu.

în septembrie 1959, cînd Go
vora a dat primei șarjă de sodă 
caustică, transformările de la Oc- 
nița și Bistrița își arătau primele 
roade.

Azi, la Ocnița, sarea necesară 
chimiei e extrasă de noile sonde, 
răsărite fastuos peste copacii din 
măquri, mari conducte subpămîn- 
fene dirijînd produsul spre Govo
ra. Modificările de decor nu sînt, 
poate, cele mai importante : vom 
nota că mulți dintre vechii „cio
cănari“ ai Salinei au devenit mun
citori de înaltă calificare, opera, 
lori la sondele noi...

întîmplări similare s-au petre
cut și ,
carului s-a schimbat 
nu de mult — „pînă
Govorei“, cum spune locc'lnicul — 
oamenii îl tăic'U cu toporul ca 
acum un mileniu și îl fierbeau în 
gropnițele primitive moștenite de 
la strămoși ; varul îl încărcau apoi 
In căruțe, în căruțele lor munte
nești, mici și iuți, pe care proprie
tarii muntelui de calcar le în
drumau spre diferite sate și vii 
de pe Olt... Astăzi lucrează pe 
aici excavatoarele, calcarul e 
scos din munte cu ajutorul ma
șinii, muncitorii au la dispoziție 
blocuri moderne, iar „recolta“ 
de piatră e transportată la Go
vora pe noua cale 
struită în ultimii ani. 
voie de prea multă

și o semeție do arbore finăr, al
pin. Așa-i Ion Mogrea, tînăr tă
ietor de calcar din Bistrița. Co- 
borîtor dintr-un lung șir de meș
teri ai pietrii, practică îndeletni
cirea asta de cînd avea 16 ani. 
Acum are 24. L-am întîlnit pe 
coama muntelui alb, mînuind un 
excavator de mare capacitate. 
Lîngă el, în cabină, un aparat de 
radio cu tranzistori. Mogrea cîști- 
gă bine (1500—1600 lei pe lună), 
locuiește într-un bloc nou, iu
bește muzica (a inițiat și alcătui
rea unei orchestre a tinerilor 
meșteri ai pietrii) și are ca pla
nuri de viitor facultatea. Vrea să 
se facă inginer. In meșteșugul

formate la ora de față în îngrășă
minte pentru pămînturi aride, da
torită unor modificări tehnologice 
săvîrșite de inginerii uzinei. Circa 
35-40 de tone de asemenea în
grășăminte ies în fiecare lună pe 
poarta uzinei slujind la fertilizarea 
unor vaste cîmpii de pe Olt și din 
alte păr|i ale țării și îmbogățind 
emblema Govorei cu o nouă cu
loare, fierbinte, de spice...

★
Dar datele cele mai pasionante, 

mai vii, privind rolul Govorei în 
viața ținutului, ni le vor furniza 
muncitorii. Ei, oamenii locului — 
despre ei.

Cum se trăia altădată pe-aici î

implar; similare s-au petre- 
;i la Bistrifa. Exploataresi cal- 

radical. Pîna 
la epoca

ferată con- 
Nu e ne- 
imaginație 

pentru ca, tradiicînd aceste lucruri 
In viața localnicului, să-i desco
peri valorile noi, de civilizație și 
frumusețe cotidiană a muncii.

Satele cioplitorilor în piatră 
sînt albe, albe ca soarele mine
ral pe care-l desprind din pă- 
mînt, cu ciocanul și dalta, iar oa
menii sînt frumoși, cu o robustețe

CETĂȚILE
NOULUI EV

cioplitorilor pietrii, elementul a- 
cesfa, de neconceput pînă ieri, e 
cît se poate de firesc în epoca 
excavatoarelor și e autocamioane
lor basculante.

Un alt punct de pe Olt, în
scris, recent, în harta de transfor
mări a Govorei e și schela petro
liferă Băbeni, creație a regimului 
democrat-popular. (Primele sonde 
<u fost plantate aici abia acum 
cîțiva ani). Datorită Govorei, ga
zele de sondă nu se mai ard, 
risipindu-se în vînf, ci sînt captate 
și îndrumate la marea termocen- 
irală din incinte' uzinei.

Și, însfîrșit, un ultim dar al uzi
nei, pus în palmele ținutului în- 
fr-o dimineață din anul acesta : 
rezidurile carbonatului de calciu, 
care pînă mai anul trecut erau 
aruncate în Olt, sînt trans-

că-„Viața1 este grea în aceste 
tune — nota Geo Bogza, acum 
vreo două decenii, în magistrala 
sa „Carte a Oltului“ — viața este 
grea în aceste cătune chiar atunci 
cînd se desfășoară normal, cînd 
soarta nu aduce oamenilor niciuna 
din nenorocirile ei“...

Drama unui om — Ion C. Tudo- 
ran (...dar aceste' e un nume pen
tru actele de la primărie. Toată 
lumea îl știe sub numele de Pîr- 
jol“.)

„Ion C. Tudoran zis Pîrjol are 
șapte copii și aceasta e problema 
cea mai grea căreia trebuie să-i 
facă față. Mîncau trei banițe de 
mălai pe săptămînă și a făcut so
coteala că așa n-o va putea 
scoate la capăt. A redus tainul la 
două banițe și copiii se plîng, dar 
U-are ce le face“,

anul de învătămînt 1961—1962 
în raionul Alexandria a con
stituit pentru noi o dovadă în 
plus a necesității organizării 
cu regularitate a schimburilor 
de experiență.

Și de data 
important în 
pagandiștilor 
cu durata de 
de comitetul

Aici propagandiștii vor fi 
ajutați să cunoască 
profund politica 

nostru, în fața lor 
ține expuneri asupra ce- 
mai importante probleme 
care le ridică opera de

aceasta un loc 
pregătirea pro- 

îl ocupă cursul 
10 zile organizat 
regional U.T.M.

și mai 
partidu- 

selui
vor 
lor 
pe 
desăvîrșire a construcției so
cialismului în patria noastră, 
expuneri despre sarcinile mă
rețe pe care partidul le-a 

pus în fața tinerei noastre ge
nerații. Cursurile au totodată 
menirea să constituie pentru 
propagandist un exemplu și 
un model de organizare și 
desfășurare a seminariilor, de 
legare a celor studiate cu pro
bleme concrete ale vieții. Ele 
trebuie — ca și în anii trecuți 
— să prilej urască un bogat și 
rodnic schimb de experiență 
între cei ce vor conduce 
cercurile de învățământ poli
tic U.T.M. Iată de ce, desfă
șurarea lor la un nivel cores
punzător, are o importanță 
deosebită. Pentru aceasta — 
cu sprijinul cabinetului regio
nal de partid — s-a asigurat 
din vreme o temeinică pregă
tire a tuturor celor ce vor 
îndeplini funcția de responsa
bili ai seminariilor, asistenți 
etc.

Totodată s-au luat din vreme 
măsuri în unele raioane ca Ol
tenița, Lehliu, Titu și altele, 
ca unii din cei mai buni pro
pagandiști să se pregătească 
pentru a vorbi la curs colegi
lor lor despre felul în care se 
pregătesc ei pentru lecții și 
seminarii, despre activitatea 
lor cu cursanții în cerc și în 
afara cercului.

în orașe s-au întocmit de 
asemenea, programele pentru 
cursurile serale, s-au luat mă
surile necesare ca acestea să 
se desfășoare la nivel cores
punzător, iar la raioane se 
desfășoară pregătirea cursuri-

lor cu durata de 3—4 zile 
pentru propagandiștii care nu 
vor participa la cursul orga
nizat de comitetul regional 
U.T.M.

Paralel cu recrutarea și pre
gătirea propagandiștilor orga
nele și organizațiile U.T.M. 
din regiunea noastră au acor
dat și acordă o mare atenție 
înscrierii tinerilor la cercurile 
politice. în special în între
prinderile industriale din re
giune, încadrarea tinerilor la 
formele de învătămînt politic 
este aproape pe sfîrșite. Este 
un fapt pozitiv că în majori
tatea raioanelor s-a asigurat 
ca un activist U.T.M. să spri
jine în această privință în 
mod concret cîte o organizație 
de bază U.T.M.

Cum se desfășoară aceas
tă acțiune ? Să luăm de pildă, 
organizația U.T.M. de la Șan
tierul Naval Oltenița. în fie
care organizație U.T.M. de 
secție s-a format cîte un co
lectiv din care fac parte secre
tarul organizației de bază 
U.T.M., responsabilul cu edu
cația comunistă și propagan
distul — care discută individual 
cu fiecare tînăr în parte. Ca
drele U.T.M., tinerii cu o mai 
bună pregătire politică, care 
au frecventat în anii trecuți 
formele învățămîntului politic 
U.T.M., sînt recomandați orga
nizației de partid pentru a 
urma învățămîntul de par
tid. în această organizație — 
ca și în altele din regiunea 
noastră — discuțiile purtate 
cu fiecare tînăr în parte au 
creat în mod practic posibili
tatea ca tinerii să fie înca
drați în acele forme de învă- 
țămînt care corespund nive
lului lor de pregătire politică, 
dorinței lor.

Nu în toate raioanele însă 
s-au manifestat aceeași grijă 
și atenție pentru încadrarea 
cursanților la învățămîntul 
politic U.T.M. în raioanele 
Titu, Videle, Roșiori, Drăgă- 
nești și altele, mai sînt unele 
organizații de bază în care în
cadrarea tinerilor în învăță- 
mîntul politic se face în mod 
birocratic „pe bază de tabel”, 
fără să se discute și fără să 
se țină seama de dorința lor.

Au fost luate măsuri pentru 
a ajuta comitetele raionale 
U.T.M. mai sus amintite ca 
încadrarea tinerilor intr-o for
mă de învățămînt politic să se 
facă numai pe baza discuțiilor 
individuale cu fiecare tînăr în 
parte, pe baza pregătirii și do
rinței fiecăruia.

Toate aceste măsuri și altele 
ce vor fi luate pe parcurs, 
ne dau garanția că în acest 
an învățămîntul politic U.T.M. 
se va desfășura în condiții 
mai bune, că el va aduce o 
contribuție și mai mare în 
munca de educare comunistă 
a tineretului, de mobili
zare mai activă a acestuia la 
înfăptuirea mărețelor sarcini 
trasate de partid.

20 de ani 
la o serată 
din uzină, 
rînduri în-

cu diferite

Și mai departe :
„Au sfat o iarnă înfreagă pe 

lîngă vatră în picioarele goale. 
Dacă moare boul, le fece din pie
lea lui opinci. Dar cu ce să cum
pere atuncea alt bou? Fără boi, 
nu pot căra porumbul de pe cîmp, 
nu-l pot duce la moară și nu pot 
aduce lemne de la pădure. Să 
taie și plopul ? Asta l-ar mîhni și 
mai mult. E deprins să-i audă foș
netul la cea mai mică adiere a 
vîntului și dacă și-o pierde de tot 
vederea cel puțin cu atîta să ră- 
mînă din lume ; cu foșnetul plo
pului“.

— Parcă au trecut de atunci o 
sută sau o mie de anii a excla
mat un tînăr de vreo 
(deci de vîrsfa cărții) 
literară a utemiștilor 
cînd s-au citit aceste 
fiorate.

Comentariul, reluat
Cuvinte de sala întreagă, dădea 
măsura exactă a locului și a cli
pei contemporane.

l-am văzut pe oamenii de azi 
ai Govorei, pe foștii ciobani și 
truditori ai pămîntului sterp, așe
zați la pupitre albastre, coman- 
dînd mișcarea amplă, complexă, 
a marilor hale automate, l-am 
văzut urcînd scările noilor blocuri, 
deschizînd ușile apartamentelor 
mari, luminoase, dincolo de care 
surîdeau flori și copii. (E nevoie 
de cifre ? Numai în anul acesta 30 
de muncitori ai Govorei și-au cum
părat motociclete, 155 și-au cum
părat mobilă nouă, peste 300 au 
luat cărți de la standul deschis în 
uzină), l-am văzut în băncile li
ceului seral al uzinei, i-am văzut 
umplînd lojile teatrului de la Rîm- 
nic, i-am văzut pe terenuri de 
sport, în biblioteci, la concerte, 
la banchete care prăznuiau o iz- 
bîndă în muncă...

Și peste toate se auzea, ca un 
altfel de Olt, vibrația amplă a 
uzinei-cefate, una din sutele de 
cetăți care întruchipează puterea 
socialismului.

Cinematografe
MONGOLII : Patria, E. Pavel, 23 

August ; UN PUMN DE NOTE : 
Republica, Gh. Doja, G. Cosbuc; 
ACADEMICIANUL DIN ASKA- 
NIA: 16 Februarie; SENTINȚA SE 
VA DA JOI: București, Magheru; 
FANTOMELE DIN SPESSART : V. 
Alecsandri, Tineretului, Alex, Sa
bia, Volga : FIUL HAIDUCULUI : 
I. C. Frimu, Olga Bancic ; PLĂ
CERILE ORAȘULUI : Victoria, În
frățirea Intre popoare, V. Roaită ; 
TEROARE IN MUNȚI : Lumina, 
1 Mai, 30 Decembrie; URME TĂ
CUTE : Central, Unirea; Program 
pentru copii — dimineața, CIE- 
LITO LINDO — după amiază : 13 
Septembrie ; TUNĂ ȘI TRUȚUNĂ 
— DINCOLO DE LUMEA NOA
STRĂ — VREAU SA ȘTIU TOT 
nr. 20 — ACOLO UNDE FUGE 
RENUL — IN CUIB STRĂIN — 
SECRETUL PANTOFIORILOR DE 
AUR : Timpuri Noi ; POST-RES- 
TANT : Maxim Gorki ; ÎNVIEREA 
(ambele serii): Cultural, Munca , 
ALBA CA ZĂPADA : Alex. Po- 
pov ; AL NOUĂLEA CERC : 8
Martie, Libertății ; CÎND VINE 
DRAGOSTEA : Grivița ; DOUA 
REPRIZE IN IAD : rulează la C. 
Da vid , DUELUL N-A AVUT LOC: 
Flacăra; LUNGA NOAPTE A LUI 
'43 : Tudor Vladimirescu , DON 
GIOVANNI : Drumul Serii; M-AM 
SATURAT DE CĂSNICIE : Arta, 
Miorița, Floreasca ; ClND COME
DIA ERA REGE : Popular.



Au venit din continente diferite — Pe una din străzile Helsinki
ului cîțiva tineri înalță baloane cu embleme Festivalului.

Arta romînească
pe scenele Festivalului

romîneșfi înfele- 
sensului muzicii

cuceriri ale telmicii“

Cuvîntarea rostită

Micuțul finlandez surîde fericit. Și-a făcut noi prieteni, și-si mal 
adăugat pe piept încă o insignă.

u o dată, fîrîitul pre
lung al telefonului, 
a fost urmat de o în
trebare, pusă în lim
ba finlandeză :

— Fiți amabili și 
spuneți-ne, astăzi un

de putem vedea pe artiștii ro
mîni l

Și, bineînțeles, de fiecare dată 
unul din translatorii delegației 
noastre a indicat numeroșilor lo
cuitori ai Helsinkiului, ori celor 
veniți dinafară, care nu au avut 
posibilitatea să afle programul la 
timp, sala ori parcul unde artiș
tii noștri aveau să prezinte arta 
romînească.

Muzica și dansurile romînești au 
căpătat faimă în întregul Helsinki. 
Cunoștința cu muzica și dansurile 
populare romînești a miilor de 
parficipanți la Festival a fost deo
sebit de impresionantă pentru 
mulți. Reproduc, fugar, primele 
impresii ale unor tineri ce au as
cultat, într-o seară, într-un parc, 
formația noastră de muzică popu
lară :

— Sînt emoționat de talentul 
romînilor. Muzica lor este profun
dă, cu o amplitudine a ritmului 
nemaicunoscută de mine. (Eino 
Erainen, muncitor metalurgist in 
Helsinki).

— Muzică duioasă, fierbinte... 
Popor energic I (Suleiman Hab din 
Irak).

— Trăiesc un miracol... O mu
zică extraordinară I (Jean Lepetit, 
Paris).

Mii de finlandezi, de tineri din 
zeci de țări ale lumii au aplau
dat îndelung, au bisat și rebisat 
corul nostru, orchestra de muzică 
populară, soliștii noștri.

Și mereu, din nou la același te
lefon, am primit vești, transmise 
de iubitori ai artei romînești, prin 
care eram încunoștiințați la can
tonament că, de pildă, soprana 
lulia Buciuceanu ori mezzosopra- 
na Agafha Druzescu au primit pre
miul I și medalia de aur. Premiul 
I și medalia de aur au mai pri
mit —' pînă la ora cînd trans
mitem — baritonul Cornel Rusu, 
orchestra de muzică populară și 
instrumentistul Stanciu Simion la 
nai. Un tînăr artist romîn a pri
mit premiul II și alți doi premiul III.

Am surprins la admiratorii fin-

fandezi al artei 
gerea adîncă a 
romînești, a izvorului de unde își 
soarbe ea viața, vigoarea, spu
nea Haula Sievinen, studentă în 
Helsinki :

— Muzica romînească ne im
presionează pe noi finlandezii în 
primul rînd prin temperamentul ei 
vulcanic, care în mod măiestrit 
ne este transmis nouă ascultăto
rilor. Există însă ceva, 
sus de asta : energiile unui po-

mai pre-

Corespondență

din Helsinki

p®r avinfaf, care iubește viața, 
care construiește optimist. De aici 
forța muzicii și in general a ar
tei romînești.

Diferitele formații ale ansam
blului tineretului din țara noastră 
își aduc un aport substanțial la 
reușita și pe plan artistic a Festi
valului. Băieții și fetele din an
samblul nostru, tineri plini de via
ță, au depus mult suflet în mu
zica și dansurile pe care le pre
zintă — ne-a spus conducătorul 
lotului artistic. Fiecare dintre ei 
dorește ca prin intermediul Ier, 
al artei ai căror purtători sînt, să 
contribuie Ia realizarea unei cit 
mai bune înțelegeri între fiii di
feritelor continente.

în diferitele discuții din cadrul 
țuriurilor concursurilor internațio
nale, ilustre personalități ale vie
ții culturale au avut numai cuvin
te de laudă și admirație pentru 
reprezentanții tineri ai artei romi- 
nești. lolanda Maria di Petris, pro
fesoară la Academia muzicală 
„Sibellius“, Kim Guyn, director al 
conservatorului din Phenian, Niho 
Nagato, celebră cîntăreață japo
neză, și-au exprimat bucuria de a 
fi putut urmări în concurs și par- 
ticipanți romîni, tineri talentați, cu 
O frumoasă pregătire artistică.

Și iată, acum, clfeva declara
ții ale proaspeților (aureați din

Republica Populară Romînă ai ce
lui de-al Vlll-lea Festival Mondial 
al Tineretului de la Helsinki :

— Sînt bucuroasă de succesul 
obținut. Eforturile depuse, pregă
tirea asiduă și-au spus cuvîntul... 
Succesul meu îl închin păcii și 
prieteniei dintre tinerii din lumea 
întreagă (lulia Buciuceanu).,

— Medalia de aur obfinufă, de 
care mă bucur din inimă, consti
tuie un îndemn pentru munca 
mea viitoare (Agatha Druzescu).

— Printre participanta la con
curs au fost mulți tineri artiști 
deosebit de dotați, bine pregă
tiți... Cinstea de a primi la Festi
val premiul e cu atît mai mare 
(Cornel Rusu).

Nici una dintre clipele petrecu
te la Festival nu le voi uita vreo
dată. Cit despre emoțiile și bucu
riile cunoscute la concurs... le voi 
povesti pe larg acasă (Stanciu Si
mion).

La ora cînd transmitem, o parte 
a Ansamblului artistic U.T.M. se 
află într-o localitate situată la 70 
de km de Helsinki, unde dă cî
teva spectacole de muzică popu
lară romînească. Sîntem convinși 
că vor avea succes. Ne-au 
dovedit-o aplauzele la scenă des
chisă primite pînă acum de mu
zica și dansurile romînești prezen
tate la Festival...

CAROL ROMAN

Republica Populară Romînă ai

VIENA 3 (Agerpres). — Ziarele 
austriece au publicat declarațiile 
făcute corespondenților de presă 
de Karl Waldbrunner, ministrul 
comunicațiilor și energiei electri
ce din Austria, după vizita sa în 
R.P. Romînă. După ce a subliniat 
primirea călduroasă și ospitalita
tea sinceră de care s-a bucurat 
în Romînia, ministrul 
„Toate convorbirile cu 
de staf, în special cele 
le-am avut cu președintele Con
siliului de Stat, Gheorghiu-Dej, 
și cu președintele Consiliului de 
Miniștri, Maurer, precum și cu 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Simulescu, despre 
problemele actuale, s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și într-un spirit de înțelegere re
ciprocă și cu constituit un valoros 
schimb de experiență“.

în continuare, ministrul Wald
brunner a vorbit reprezentanților 
presei despre vizitele pe care 
le-a făcut în R.P. Romînă. „Aceste 
vizite — a spus el — mi-au lăsat 
impresia că în 
tendința de a 
mei înaintate 
cii moderne și 
rifică ultimele 
mai noi instalații ale tehnicii“,

a spus :
oamenii 
pe care

R.P. Romînă există 
ține pasul cu cele 
metode ale tehni
că acolo se valo- 
cuceriri și cele

6 medalii
fle aur

Sportivii romîni continuă

seria succeselor

de N. S. Hrușciov 
la Kalinovka

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul
„Pravda" din 3 august a pu
blicat cuvîntarea 
N. S. Hrușciov la 
(regiunea Kursk) 
28 iulie.

N. S. Hrușciov 
cu căldură pe consătenii săi 
și a apreciat mult succesele 
obținute de ei în producția a- 
gricolă și zootehnică.

„Dacă toate gospodăriile 
S-ar ridica la nivelul Kali- 
novkăi, a subliniat N. S. Hruș
ciov, țara noastră ar produce 
mai multă carne pe cap de 
locuitor decît produc acum 
S.U.A.“.

N. S. Hrușciov a arătat că 
pentru a asigura pacea este 
necesar să se dezvolte econo
mia țării, să se întărească pu
terea ei. De aceea munca pe 
ogoare și în ferme este în di
rectă legătură cu întărirea 
păcii.

N. S. Hrușciov și.a exprimat 
satisfacția față de succesele 
industriei sovietice. „în trecut, 
a spus el, țara noastră era 
înapoiată, dar noi am trans-

rostită de 
Kalinovka 

în ziua de

i-a salutat

Tratativele pentru
dezarmare de Ia Geneva

de fări aclamă ideile nobile de pace și prietenie.Ploaia n-a temperat entuziasmul. Tinerii

Fotografiile de Ia trimisul nostru special I. CUCU
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O Zilnic, in sălile școlii ce 
adăpostește pe solii tineretu
lui din Republica Populară 
Romînă au loc întîlniri cu 
delegații de pe toate conti
nentele. Notăm cîteva din a- 
cestea, care au avut loc la 2 
și 3 august :

Delegați ai tineretului din 
Republica Democrată Germa
nă și Republica Populară Chi
neză au făcut o vizită solilor 
tineretului nostru. întâlnirile 
cu aceste delegații s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

30 de tineri din Berlinul 
occidental au petrecut o dimi
neață printre tinerii romîni. 
Ei au reprezentat organizații 
de tineret de cele mai diferite 
orientări politice.

Din Africa, a venit în vizită 
la cantonamentul delegației 
romîne un grup numeros de 
tineri. Se aflau printre ei de
legați din Camerun, Togo, 
Coasta de Fildeș, Congo (Leo- 
poldville și Brazzaville), Sene
gal, Guineea etc.

Solii Americii 
fost și ei prezenți 
mentul romîn în
La 3 august, a avut Ioc o în
tâlnire cu 40 de tineri argen
tinieni și brazilieni. Pe neaș
teptate, au mai sosit 45 de ti-

L aține au 
la cantona- 
aceste zile.

DIN AGENDA
FESTIVALULUI

legate de viața și munca tine
relului. Consiliul Mondial al 
Păcii a organizat de asemenea 
mai multe expoziții cu temele 
„activitatea popoarelor pentru 
dezarmare", „împotriva arma
mentului atomic“, „o lume fără 
războaie“.

HELSINKI 3 (Prin telefon 
de la trimișii Agerpres). Spor
tivii romîni continuă să evo
lueze cu succes la Jocurile 
sportive prietenești ale Festi
valului Mondial de la Helsinki, 
în penultima zi de întreceri, 
luptătorii N. Martinescu (97 
kg) și P. David (63 kg) au a- 
vut comportări meritorii, ob- 
ținînd medalii de argint la ca. 
tegoriile respective. Pînă a. 
cum SPORTIVII ROMÎNI AU 
CUCERIT în cadrul Festiva
lului 6 MEDALII DE AUR, 8 
DE ARGINT și 1 DE BRONZ. 
Un remarcabil succes a re
purtat echipa masculină de 
volei a țării noastre, care în 
turneul la înalt nivel, a reușit 
să întreacă cu scorul de 3—1 
(15—13 ; 15—6 ; 13—15 ; 15—9) 
redutabila echipă a U.R.S.S. 
Meciul, desfășurat pe unul din 
terenurile special amenajate 
ale patinoarului din complexul 
olimpic, a fost urmărit de o 
asistență record. Cei mai buni 
jucători ai echipei noastre au 
fost Plocon, Nicolau, Fieraru 
și Miculescu. In jocul următor 
echipa romînă va întâlni Fin
landa ciupă care va juca me
ciul decisiv cu echipa R. S. 
Cehoslovace. Echipa ceho
slovacă a învins cu 3—0 (5, 3, 
5) echipa Finlandei.

O serie de atleți romîni au 
obținut mai multe victorii în 
concursul internațional desfă
șurat la .Valkeakovski (150 
km de Helsinki), la care au 
mai participat atleți din 
R. P. Bulgaria, Finlanda și 
alte țări. E. Ducu, a cîștigat 
proba de săritură in înălțime 
cu 2,91 m, iar Z. VAMOȘ a 
cucerit victoria în probele de 
400 m (52’’8/10) și 1500 m 
(3’59”8/10). Au mai terminat 
victorioase OLGA BORANGIC 
și ANA BEȘUAN.

Sub semnul unor întreceri 
.spectaculoase a început com
petiția de tenis de masă. După 
ce a eliminat pe Fahazi, Roz- 
sas (R.P.U.) cu 3—2 cuplul 
nostru GIURGIUCĂ, RETHI 
s-a calificat ÎN FINALA pro. 
bei de dublu, urmind să în
tâlnească perechea Sao Ben-hu, 
Kui Pao-iu (R. P. Chineză). La 
turneul de tenis de masă, par
ticipă jucători și jucătoare din 
U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. 
Chineză, Japonia, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară și alte 
țări.

neri din Ecuador, Cuba, Ar
gentina și Brazilia. Ei au avut 
o discuție prietenească cu re
prezentanți ai tineretului ro
mîn.

9 în aceste zile în Helsinki 
continuă să se desfășoare nu
meroase seminarii, discuții, 
dezbateri pe cele mai actuale 
probleme ale tinerei generații 
a lumii. Un deosebit interes 
a suscitat întâlnirea tinerilor 
muncitori. Această întâlnire 
s-a bucurat de participarea 
tinerilor din 56 de țări. 
Din prezidiul întâlnirii face 
parte și 
ghe Matpi, 
Comitetului 
Brașov. în cadrul dezbate
rilor a luat cuvîntul tov. 
Toma Cîrstoaie, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
U.T.M. Ploiești. Totodată, se 
desfășoară o dezbatere asupra 
problemelor tineretului sătesc.

La această dezbatere participă 
200 de persoane din numeroa
se țări de pe toate continen
tele. în cadrul discuțiilor a 
luat cuvîntul din partea dele
gației noastre tovarășa Zoe 
Țapu, inginer agronom.

• La 3 august a fost orga
nizată în cadrul festivalului 
„Ziua culturii și artei“ cu un 
bogat program în care locul 
principal îl ocupă concertele 
naționale și internaționale ce 
se bucură de o mare popu
laritate.

GENEVA 3 (Agerpres). — în 
ședința din 3 august a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare delegațiile țărilor 
socialiste au demascat pe de- 
a-ntregul manevrele cu ajuto
rul cărora delegațiile occi
dentale s-au străduit să jus
tifice într-un fel oarecare re
fuzul lor de a accepta lichi
darea deplină în prima etapă 
a mijloacelor de transportare 
a armei nucleare și încetarea 
producerii ei, precum și să 
fundamenteze propunerile a- 
mericane cu privire la redu
cerea cu 30 la sută a acestor 
mijloace, ceea ce nu înlătură 
cîtuși de puțin pericolul unui 
război nuclear.

La ședința precedentă repre
zentanții S.U.A. și Angliei, 
Stelle și Godber, precum și 
la ședința de vineri, reprezen
tantul Italiei, Cavaletti, au 
încercat să dovedească că n-ar 
exista posibilitatea de a se 
deosebi cu precizie mijloacele 
de transportare de armele o- 
bișnuite și că în întreaga ga
mă de armamente ar exista o 
„zonă a crepusculului", întru- 
cît există multe categorii de 
arme cu dublă destinație, 
care pot fi folosite atît ca 
mijloc de transportare, cît și 
ca armă obișnuită.

Reprezentanții României și 
Poloniei, G. Macovescu și M. 
Lachs, au arătat în cuvîntările 
lor care sînt adevăratele sco
puri ale manevrelor 
recurg delegațiile 
N.A.T.O.

Reprezentantul R. _. _
mîne a scos în evidență că 
dintre măsurile pe care sta
tele trebuie să le înfăptuiască 
în. fiecare din etapele procesu
lui de dezarmare o importanță 
esențială prezintă lichidarea, 
încă din prima etapă, a tutu
ror mijloacelor de transpor
tare la țintă a armei nucleare.

El a făcut o analiză a celor 
două concepții care s-au mani
festat în cursul lucrărilor Co
mitetului celor 18 state în a- 
ceastă problemă. Concepția re
flectată în proiectul sovietic 
de tratat, împărtășită întruto- 
tul de delegația romînă, pre
vede ca toate mijloacele de 
vehiculare a armei nucleare 
la țintă să' fie distruse încă 
din prima etapă.

Puterile occidentale — a a- 
rătat vorbitorul — propun re
ducerea cu 30 la sută a mij
loacelor de vehiculare la 
țintă a armelor nucleare. In 
legătură cu aceasta el a men
ționat că există azi în lume 
arme nucleare atît de puter
nice îneît reducerea propusă 
de delegațiile occidentale nu 
ar înlătura pericolul unor 
grave distrugeri.

Dacă vrem dezarmare gene
rală și totală trebuie să 
curmăm din prima etapă pri
mejdia războiului nuclear.

Delegatul R. P. Romîne s-a 
ocupat apoi de principiul 
dezarmării echilibrate, arătînd 
că și în această privință se 
înfruntă două concepții: cea 
a unui echilibru în dezarmare, 
a unui echilibru care trebuie 
păstrat în scopul de 
junge la o lume fără 
o altă concepție care 
menținerea în orice 
a posibilității pentru 
de a rezolva problemele prin 
folosirea forței armate. Prima 
concepție este împărtășită de 
delegația R. P. Romîne ca și 
de celelalte delegații socialiste.

PE SCURT)

la care 
țărilor

P. Ro-

a se a- 
arme și 
tinde la 
moment 
un stat

tovarășul Gheor- 
prim-secretar al 
regional U.T.M.

o în cadrul Festivalului sînt 
deschise aproape 30 de expo
ziții, printre care unele inter
naționale în primul rînd ex
poziția de desene de copii, in
titulată „Pacea între popoare“, 
la care țara noastră a obținut 
două premii, cu lucrări inspi
rate din activitatea de con
strucții și din transformarea 
socialistă a agriculturii și ex
poziția de fotografii intitulată 
„Lumea de azi și de mîine“, 
la care sînt prezentate foto
grafii înfățișînd ultimele 
succese în domeniul tehnicii. 
Expozițiile naționale de foto
grafii, desen, cărți, afișe, tra
tează în mod sugestiv teme

© A început o mare confe
rință despre „Valorile cultu
rale care interesează tineretul 
din Orient și Occident“ orga
nizată cu sprijinul U.N.E.S.C.O. 
Se discută problemele teatru- 
lui studențesc.

• Joi seara, a avut loc la 
Clubul Internațional din Hel
sinki, o manifestare de solida
ritate cu lupta poporului spa
niol pentru democrație. în sala 
clubului erau expuse tablouri 
oferite de Picasso tineretului 
spaniol care participă la Festi
val, precum și diferite gravuri 
și fotografii.

TOKIO. — La 3 august la Tokio 
au continuat ședințele preliminare 
ale celei de-a 8-a Conferințe in
ternationale pentru interzicerea 
armei nucleare, pentru o lume 
iară arme.

La ședința de dimineață s-a dat 
citire documentelor celor cinci 
conferințe internationale mai im
portante, inclusiv ale Congresului 
mondial pentru dezarmare genera
lă și pace, care a avut loc la Mos
cova.

ger au sosit din Öran Ferhat 
Abbas, fostul președinte al 
G.P.R.A., Ahmed Francis, fost mi
nistru al finanțelor și al economiei 
al G.P.R.A., și Ahmed Boumendjel, 
colaborator apropiat 
Bella.

al lui Ben

ALGER. — In după-amiaza zilei 
de 3 august Mohammed Ben Bella, 
vicepreședinte al Guvernului Pro
vizoriu al Republicii Algeria, 
membrii 
tulul de 
la Oran 
capitala

Si 
Biroului Politic al Fron- 
Eliberare Națională aflati 
au sosit în orașul Alger, 
Algeriei. Anterior la Al-

TOKIO. — După 
agenția Kiodo Țusin 
ții comerciale din Japonia au a- 
doptat 
care 
gească 
mertul

Rezoluția cheamă guvernul 
normalizeze relațiile diplomatice 
cu toate țările socialiste, să stabi
lească relații pașnice și de prie
tenie cu ele, să lichideze discrimi
narea în comerțul dintre Japonia 
și țările socialiste.

cum anunță 
cinci asocia-

la 2 august o rezoluție în 
cheamă guvernul să 
în cel mai scurt timp 
cu țările socialiste.

lăr- 
co-

să
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A doua este concepția statelor 
N.A.T.O.

In continuare, George Ma
covescu s-a referit la pro
blema duratei etapei întâi, 
cerînd delegației americane 
să-și revizuiască poziția în a- 
ceastă problemă și să accepte 
propunerea de a se înfăptui 
măsurile de dezarmare din 
etapa întâi într.un termen 
de doi ani, și nu de trei, așa 
cum prevede schița de proiect 
american.

Delegația romînă, a spus în 
încheiere George Macovescu, 
consideră că așa cum am pro
cedat cu punctul precedent, și 
fără să impietăm asupra drep
tului delegațiilor de a discuta, 
ar fi bine să invităm pe cei 
doi copreședinți să ia în con
siderație prevederile respec
tive din proiectul de tratat so
vietic și din schița de proiect 
american, să ia în considerație 
propunerile care s-au făcut și 
se vor mai face în acest pro
iect și să încerce să ajungă la 
un text comun care să fie su
pus comitetului într-un ter
men cît mai scurt.

Șeful delegației U.R.S.S., V. 
Zorin, a 
Socotim 
cu toată 
întreaga 
de transportare a armei nu
cleare nu există nici un 
„crepuscul". Toate mijloacele 
de transportare ar putea fi 
împărțite în numai două ca
tegorii : mijloacele de trans
portare construite în mod spe
cial pentru încărcătura nu
cleară de luptă și mijloacele 
de transportare astfel con
struite îneît permit să se dis
pună atît de o parte nucleară 
cît și de o parte de luptă cla
sică (armă cu dublă destina
ție).

în ceea ce privește prima 
categorie, se pare că dl. Stelle 
nu se îndoiește că ea trebuie 
clasificată integral printre 
mijloacele de transportare a 
armei nucleare. Nu se știe din 
ce motiv el are îndoieli în 
privința celei de-a doua cate
gorii. Asemenea îndoieli nu 
au absolut nici un temei. Toa
te mijloacele de transportare 
a așa-numitei „arme cu du
blă destinație" trebuie catego
risite fără șovăire printre 
mijloacele de transportare a 
armei nucleare și nu printre 
armamentele clasice. A pro
ceda altfel ar însemna să se 
acționeze nu numai în mod 
absurd din punct de vedere lo
gic, ci și într-o direcție peri
culoasă din punctul de vedere 
al fondului problemei, deoa
rece aceasta ar însemna să 
se păstreze intacte mijloacele 
care pot fi folosite în orice 
clipă pentru un atac nuclear.

format economia și am ajuns 
să trăim ziua cînd și în ce 
privește producția de oțel am 
ajuns din urmă Statele Unite 
ale Americii, care au cea mai 
dezvoltată industrie din lume“.

„Astăzi le-am depășit în 
producția de oțel, mîine le 
vom depăși în alte domenii 
ale producției“, a spus vorbi
torul.

N. S. Hrușciov a reprodus 
declarațiile ziaristului ameri
can, Schwartz, care a recunos. 
cut că în ultima săptămînă 
industria oțelului din S.U.A. 
a produs mai puțin oțel decît 
industria Uniunii Sovietice.

Ce-i drept ziaristul american 
— a arătat vorbitorul — scrie 
că S.U.A. vor ajunge din urmă 
Uniunea Sovietică. „Se prea 
poate. Ei au mari capacități 
de producție. Dar cînd un că
lăreț cu calul său întrece mă
car cu un cap un cal mai bun, 
el începe să fie ferm convins 
că poate să depășească calul 
cel mai iute“.

N. S. Hrușciov a arătat că 
colhozurile și sovhozurile care 
au atins un înalt nivel de pro
ducție, trebuie să experimen. 
teze mai larg, să caute meto
de mai avansate de conducere 
a gospodăriei.

Șeful guvernului sovietic a 
arătat că, după cît se vede, 
hotărîrile adoptate în vederea 
reorganizării organelor agri
cole și noua structură „sînt 
justificate de viață ca fiind o- 
portune și juste“.

în prezent, în colhozuri lu
crează oameni instruiți care 
se pricep în multe probleme. 
Acum este nevoie de o mun
că organizatorică concretă. 
Numai în aceste condiții poa
te fi sporită producția și redus 
prețul de cost, a spus N. S- 
Hrușciov.

a unei secții 
a C A. E. R.

spus printre altele : 
necesar să afirmăm 

certitudinea că în 
gamă a mijloacelor

BUDAPESTA 3 (Agei-pres). 
— La 23—27 iulie a avut loc 
la Budapesta ședința Secției 
de urbanistică și de planifi
care regională a Comisiei per
manente pentru construcții a 
Consiliului de -
mic Reciproc, 
rile membre 
au participat 
reprezentanți 
reene.

Secția a discutat un raport 
cu privire la sarcinile plani
ficării regionale și ale urba
nisticii în țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo. 
mic Reciproc în legătură cu 
planurile de dezvoltare de 
perspectivă pînă în anul 1980.

Ședința a dezbătut totodată 
problemele amenajării perife
riilor și a stațiunilor de vile
giatură situate în apropierea 
marilor orașe, planul de mum 
că al secției pe anul 1963 și 
a fixat obiectivele principale 
ale planului de muncă pe pe
rioada 1963—1965.

Ajutor Eco no- 
în afară de ță- 
ale consiliului, 
ca observatori 
ai R.P.D, Co-

Noi provocări 
ale S. U. A.

împotriva Cubei
HAVANA 3 (Agerpres). — In

tr-un comunicat al Ministerului 
Forțelor Armate Revoluționare, 
dat publicității la 2 august, se 
spune că în intervalul 23-31 iu
lie nave de luptă ale flotei ma
ritime militare a Statelor Unite, 
pătrunzînd în apele teritoriale 
ale Cubei, au staționat zi și 
noapte în dreptul porturilor Ha
vana și Măriei. Navele de spio
naj sînt dotate cu puternice in
stalații radar care permit să se 
efectueze fără întrerupere zi și 
noapte observații asupra intrării 
în porturile cubane a navelor 
aparținînd diferitelor țări și a- 
supra ieșirii lor din aceste por
turi.

Iu comunicatul Ministerului 
Forțelor Armate Revoluționare 
se arată în continuare că în de
curs de două zile — Ia 31 iulie 
și 1 august — avioane de război 
americane au încălcat de 20 de 
ori spațiul aerian al Cubei.

Declarația lui Sufanuvong
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : „Conferința 
de la Geneva și hotărîrile ei 
constituie un mare succes al 
forțelor păcii. Noi am simțit 
întotdeauna și am apreciat 
marele sprijin al țărilor so
cialiste în lupta noastră pen
tru independența Laosului", a

PE SCURT
’ATENA'. — Proiectul de lege 

fiscal, prezentat de guvern Comi
siei legislative parlamentare a 
fost apreciat de opoziție ca o 
nouă ofensivă împotriva nivelului 
de trai al poporului grec. Proiec
tul de lege stabilește noi impozite 
în valoare globală de 1,9 miliar
de de drahme mai cu seamă la 
bunurile de larg consum.

După ce a fost criticat de opo
ziție, Theotokis, ministrul finanțe
lor, a fost nevoit să recunoască la 
2 august în comisie că guvernul 
introduce noile impozite pentru a- 
coperirea deficitului bugetar.

declarat prințul Sufanuvong, 
prim-ministru ad-interim al 
guvernului de coaliție al Lao
sului, într-un interviu acordat 
la 2 august la Vientiane cores
pondentului ziarului .,lzve. 
știa“.

Referindu.se la problemele 
care stau în fața țării, Sufa
nuvong a enumerat in primul 
rînd retragerea trupelor străi
ne, apoi unificarea armatei, 
aparatului de stat și ținerea 
alegerilor pentru Adunarea 
Națională. Acest lucru nu 
este simplu, a subliniat Sufa
nuvong, dar unele realizări 
și fost obținute, ceea ce ne 
anumite speranțe.

Referindu.se la interviul
cordat de prințul Sufanuvong, 
corespondentul „Izvestiei“ scrie 
că „evoluția imediat următoa
re a evenimentelor din Laos 
va da răspuns la multe între
bări și îndoieli. Ea va consti
tui o bună verificare 
rității celor trei părți 
format guvernul de 
precum și a statelor 
tare ale acordurilor 
Geneva“.

ati 
dă

a-

MOSCOVA. — Urho Kekkonen, 
președintele Republicii Finlanda, 
cu solia, vor pleca Ia 10 octom
brie a.c. !n Uniunea Sovietică Ia 
odihnă pentru aproximativ o săp- 
tămină.

a since- 
care au 
coaliție, 
semna.
de la

Referindu.se
Referindu.se

