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In miriștea de pe care co. 
lecliviștil din comuna Ion 
Roată, raionul Vriiceni, au 
evacuat operativ paiele, 
mecanizatorii trag brazde 
adinei. Se pregătesc astfel 

condiții bune pentru recoltele vii
toare pentru că prin arătura de vară 
făcută îndată după seceriș se distrag 
larvele și ouăle dăunătorilor și in ■_ 
celași timp se împiedică pierderea 

apei din sol prin evaporare.

ION CIXU

Proletari din toate tarile, uniți-vă!

Muncitor

Joi 11 iulie 1963
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Al 9-lea cargou 
de 4 530 tone

S-au deschis

Faberele de odihnă
ale studenților

Colectiviștii și mecanizatorii 
din raionul Corabia au termi
nat miercuri recoltarea griului 
și a secarei. Acesta este al 
treilea raion din Oltenia în 
care s-a strîns recolta de griu. 
Terminarea recoltării odioase
lor în timpul nlanificat se da
te rește folosirii din plin a ma
șinilor.

$i în celelalte raioane din 
regiune recoltarea se desfă
șoară intens. Ca urmare, pină 
miercuri, în regiune s-au re
coltat grîul de pe 50 la sută din 
suprafața cultivată și secara 
de pe 70 la sută. Peste 22 000 
ha de De care s-a ridicat re
colta au fost arate, iar 7 000 
ha au fost însămînțate cu 
plante furajere.

Festivalul filmului 
romînesc la Sinaia

. cer peste 
siudenti ai 

se:.i a lobe- 
utudevlesti de la

: perh-
cdiznarea 

de deschi
dere a taberei.

Iz z.uziele cocate- 
țji-dj executiv al 
L jLSJL iov. Feieș 
lulitL vicepreședin
te J e consiliului 
i'.ASJL, le-a ural 
odihnă plăcută.

Directorul labe- 
rer. Dan Lemnele, a 
iruâțtșat apoi regu
lamentul și progra
mul taberei. Urind- 
rindu-i cuvîntul, stu
denții se și vedeau 
rrârticiplnd la con
cursurile de înot

rau la Întrecerile 
sportive, lulnd par
te felie 150 pe zi) la 
excursiile pe litoral, 
participi nd la spec
tacolele Teatrului 
de estradă din 
Constanța, ale Tea
trului de operetă 
din București sau ale 
formației Institutului 
medico- f ar maceutic 

din Cluj, asistînd la 
filme sau la audiții

cca în
Enescu, 
cadrul 

organi- 
searâ

muzicale ca 
chinată lui 
dăruind in 
reuniunilor 
rate aproape
de seară, sau la car
navalul ce va înche
ia tabăra...

Dar pînă alunei 
mai sint 12 zile pli
ne de inițiative, de 
acliuni tinerești.

M. FLORIAN

*

la canal filei de ieri sa sosit li Izvorul 
Mărețului 300 de stndenți din Iași, Timi- 
loara. Galați, Brajov. Bncurefii și Cluj 
care-ți vor petrece in această frumoasă 
■ tațiune « parte din vacanță. De asemenea, 
alți 300 de amdenți și-au început vacanța 
în tabira de la Pîriul ”Rece.

Colectiviștii din regiunea 
Galați folosesc toate forțele 
pentru strîngerea păioaselor 
la timp și fără pierderi. 20 de 
comune din raionul Brăila, 
printre care Cuza Vodă, Go
lașei, Valea Cînepei, Romanu, 
Latinu Și altele au terminat 
recoltarea orzului. Rezultate 
bune s~au obținut și în raioa
nele Galați, Tecuci și Făurei. 
unde s-a recoltat orzul de Pe 
mai mult de jumătate din su
prafețele cultivate. Totodată. 
în regiune s-a. secerat griul și 
secara de pe 66 500 ha. iar re
colta de pe 45 400 ha a și fost 
treierată. Pe terenurile elibe
rate se execută arături și se 
însămânțează plante furajere. 
Numai în raionul Făurei co
lectiviștii, ajutați de mecani
zatori, au făcut arături pe 
4 190 ha și au însămînțat po
rumb pentru siloz si 
furajeră pe 2 737 ha.

Colectiviștii din 
lanca, Rușețu, Largu, 
rescu și din alte comune 
strîns la treieri# peste 
tone de pleavă, pe care o vor 
folosi în hrana animalelor.

Modernul și frumosul, atri
bute ale lațului zilelor noa

stre

Ieri, la cinematograful ..Pro
gresul'* din orașul Sinaia s-a 
deschis festivalul filmului ro- 
mînesc. Festivalul este organi
zat pentru oamenii muncii a- 
flați la odihnă. Primele două 
ediții ale festivalului vor 
acea loc in cursul acestei luni 
cm filmele : „Codin’, o copro
ducție romîno-franceză, „Cerul 
n-are gratii", „Vacanță la 
mare". ,.Setea“ și altele.

La practică în uzină

Foto : nrot. V. ORZA

rt raionul Brăila 
cultura norumbu. 
lui ven.tr u boabe 
ocupă o suprafață 
de Dește 40 000 de 
hectare. Întreți
nute in condiții a- 

corespunzătoare, 
marea lor majo

(jrotehnice 
lanurile. în 
ritate. sint frumoase, cu plante 
viguroase, bine dezvoltate.

La G.A.C. ,.6 Martie” din 
comuna Scorțaru Vechi, de 
exemplu, piuă sdptamina 
trecută s-au prăjit a patra 
oară 600 de hectare cu po
rumb din cele 1 010 ocupate 
cu această cultură. Se lucrează 
în continuare cu viteză ziJaicd 
de lucru sporită Lanurile sint 
curate ca în palmă. fără Bici 
o buruiană. eu uămintul btne 
mărunțit. In felul acesta co
lectiviștii de aici au asigurat 
păstrarea în sol a unor «■»por
tante cantitdti de hrană fi de 
apă necesare plantelor. Și a- 
cum. cînd secerișul griului este 
in toi. n-a încetat munca la

întreținerea culturilor de po
rumb. Colectiviștii și-au pro’ 
dus sa efectueze atitea pro
file cite va fi «eroic, «died in 
sistem ndiiu, continun fi «« 
se abat de la această regulă 
valoroasă. Conducerea gospo
dăriei, îndrumată de organi
zația de partid, s-a îngrijit ■ 
organizeze astfel munca incit 
să se poată desfășura în ace
lași timp mai multe lucrări 
deodată- Aceasta înseamnă, pe 
scurt, cd fiecare colectirist are 
stabilit locul lui precis de 
munca Si se străduiește st lu
creze Cu ■■ randament cores
punzător. La secertț sint po
sturi fixe deservite de numă
rul necesar da oameni- Alțx-, 
mai DM fini- cfnt fotorifi la st*r 
lucrăn gospodărești de sezon 
Restui — veste CM — siuî l* 
profila porumbului La toate 
rnaucde ce «e drr'ășonră acum 
în oosDodărM coteawâ. » in* 
deosebi U crie e^e cer m«» 
multă operau «Mate. fini re
cruți toți mem colecârwn. 
aceasta fiind, da fapt, prtocr 
pares twtrtU a crgauuMpei 
±e bază U-T-M- ia perioada

tive 'din raion începuseră 
vrașila a vatra, colectiviștii din 
comuna Vădeni abia prășiseră 
< treia oară 80 de hectare din 
cel+ 400 ocuvate cu această 
cultură. Aceeași situație am 
iutilnit la G^A-C. din Naziru. 
Gura-Călmățui. Măicănești. 
Faptul acesta se datorește 
in primul rind repartizării ne
corespunzătoare. neproporțio
nale a forțelor de muncă exi
stente in gospodăriile colec
tive respective. La prăfit ■-< 
fost antrenat numărul ne
cesar de oameni. Se face apoi 
simțită slaba participare • 
unor eoUefirUti. printre care 
slut n tineri, la mamcă !■ 
CA-C.

Aata. tind datorită căldu
rilor mari ie pierde prin era~ 
Dornre o inaemnază cantitate 
de «pă di« me necesar aai 
mult decît oneînd c* 
>ă fie bi«e xă aibă
crustă, precenindu-ie astfel a- 
eeastă merdere. Prin prezența 
zilnică a fieednd Cinăr eolee- 
n’ntt la muncă iu gospodăria 
colectă^ vria participarea lui 
nctică acolo nnde erte uerote 
tfi. in cezid nostru, la prășitul 
ponssubultaL se do: recupen 
tntîrzsetile. Iu această direcție 
sint datoare si-Si îndrepte «- 
cnm a te «fia orgevuePUe de 
oază U.TJi. din gospodăriile 
colectsce nămare in urmă cu 
iucrinle de întreținere a c«u- 
turn parwmbuixr

La Uzina de tractoare din 
Brașov au sosit zilele acestea, 
pentru e-și face practica, pes
te 600 de studenți din locali
tate și din centrele universita
re București, Cluj, Iași, Timi
șoara. Viitorii ingineri au fost 
înconjurați cu dragoste de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, alături de care vor în
văța să pună în practică cu

noștințele 
în institute, 
ginerul 
Erou al 
maistrul Gh. Hanganu și alți 
specialiști, îi îndrumează în 
,,tainele" producerii fontei no- 
dulare, în formarea manuală 
a pieselor etc.

teoretice căpătate 
La turnătorie, in- 

Ilie Trandafirescu. 
Muncii Socialiste,

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului 

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
și Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului 
JAMSARANGH1IN SAMBU 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

Ulan Bator

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, Consiliului de Stat. Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, al poporului romin și al nostru personal vă 
transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului 
Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole și întregului popor mongol calde felicitări cu 
prilejul sărbătorii naționale — a 42-a aniversare a Revoluției 
Populare Mongole.

Poporul romin se bucură sincer de succesele obținute de 
poporul mongol în dezvoltarea economică și culturală a patriei 
sale socialiste.

Relațiile de prietenie și colaborare frățească,, statornicite 
între Republica Populară Romînă și Republica Populară Mon
golă se dezvoltă continuu în folosul ambelor popoare, în inte
resul întăririi unității și coeziunii comunității țărilor socialiste, 
al menținerii păcii în lumea întreagă.

Urăm din toată inima poporului frate mongol noi succese în 
opera de construire a socialismului în Republica Populară 
Mongolă.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romin, Președintele 
Consiliului de Stat al Repu

blicii Populare Romine.

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului 

Miniștri a) Republicii 
Populare Romine

de

Miercuri dupa-amiază. la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul .,16 Februarie" a 
avut loc adunarea activului 
U.T.M. din Capitală cu ocazia 
vizitei în țara noastră a dele
gației U.T.C.L.. condusă de 
Piotr Reșetov, președintele Co
mitetului organizațiilor de ti
neret din U.R.S S.

La adunare au luat parte 
tov. Virgil Trofin, prim-secre
tar al C.C. al U.T.M.. membri 
ai Biroului C.C. al U.T.M.. nu
meroși activiști ai U.T.M.

Tov. Nicolae Popescu, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. București a des
chis adunarea.

Primit cu aplauze a luat cu
vîntul Piotr Reșetov, care a 
transmis salutul călduros, în
flăcărat. al Comsomolului. al 
întregului tineret sovietic. Vor
bitorul a arătat că vizitînd 
țara noastră membrii delega
ției au petrecut zile de neuitat, 
au acumulat impresii emoțio
nante din întîlnirile și discu
țiile cu tineretul romin. Pre
tutindeni. a subliniat vorbito
rul, delegația a fost întâmpi
nată cu prietenie, convorbirile 
cu tinerii romîni, cu organele 
U.T.M. au fost călduroase, sin
cere. Pentru această primire, 
delegația Comsomolului mul
țumește C.C. al U.T.M.. între
gului tineret al R. P. Romine.

înfățișînd impresiile din țara 
noastră, vorbitorul a arătat 
că membrii delegației Comso-

molului au constatat botiri- 
rea. entuziasmul fi cnerxu «: 
care tineretul mnin muacejte 
spre a traduce in viată sarci
nile trasate de partid. In >- 
ceasta, a reliefat vorbise 
exprimă marea încreoere a ti
neretului romin ia Parudu* 
Muncitoresc Romin, ic Co
mitetul său Central în fmte 
cu tovarășul Gbeorgbe Gbeoc- 
ghiu-Dej.

Mai departe, Piotr Reveiov a 
exprimat admirația față de 
realizările uriașe ale poporu
lui romin, condus* de Partidul 
Muncitoresc Romin. care. «■- 
mind cu consecvență lima le
ninistă, a transformat țara in
tr-o țară industrial-a^rară dez
voltată $i asigură prn<resul 
continuu al economiei fi cul
turii. pe drumul desâvirșini 
construcției socialismului

Vorbi torul a relevat in 
deosebit nivelul înalt de orga
nizare a muncii In întreprin
derile din țara noastră, utila
jul modera cu care sint înzes
trate, oreocuparea pentru creș
terea continuă a producției «i 
productivității muncii, grija 
pentru calitatea produselor și 
pentru prestigiul mărcii fa
bricii.

Conducătorul delegației 
U.T.C.L. a arătat că membrii 
delegației au studiai cj viu in
teres experiența U.T3I Uniu
nea Tineretului Muncitor re-

(Continuare In peg a IV-e)
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însemnări pe marginea 
unei adunări a tinerilor 

din orașul Craiova 
despre muncă și disâplină

s
T. CImC
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O mari arata 
ți o mor» datoria

Vraerea SFraiM rw'Waăt «b 
De* • tBCV B» <w w- 

•of fi I * ** î»BT’*^r
tir *Mfi iBdăWBL <1 a- 
eeiea sobre. •—
Lo care ’ - * ?.-£ c-
nwue «e tv* •*
artsficn pentrs z -.
ucponrvra

— La «aci la
se '.’Axează en itd.»:*.! ce*, mu

~ Jfaștaile noastre rint
wire’“?Hi atins in 

p-eăevi de tehnica mondială 
:x do-wew.al comtrwL-n de c- 
pr-xixj electric. $<>?! care e 
r-.rsta •xedie a muzestorilor 
dz-s țdorxa -3axrră ? Nici 29 
fir «."v; ■ Aceasta înseamnă că 

este cel cere are 
T‘a cec, ce! cănea i s-a acor- 
*sa îvrrcderca grajuni nor 

■ ■■■■arp masiai. 
A~*«U£ă ctumc. oraarti

le putea stăpîni, pentru a le 
face să lucreze cu toată capa
citatea. 1 800 de tineri de la 
noi urmează cursurile de per
fecționare, de sporire la dife
rite niveluri, a calificării lor. 
Cursauților li se predă după 
cele mai recente materiale a- 
părute în literatura de specia
litate. Avem un colectw larg 
de lectori, de asistenți, de tra- 
dneători. iar cursurile — de 
ptidi cele peafm colegonue 
7 fi X — îți lasă impresia unor 
peakvrri fi wiser-

tducafor principal:

MUNCĂ
a <• Jokeri.

— Dacă «»

—ode*^e. i-am oferi? « pon- 
bi'vstec să îtuâreze pentru a

rnx-r ;:irre-
nl norrrx. r. tc*zxi£.-. zz zzeea 
xe mUsm-’c tare m-'.t :xm- 
-fis c> . ci
ficîsliiaie L.r.eO’n

— Sr»: fi CJe-rexea
— ma Vrapeea Nico
lae. care, fiisc. membru i* co- 
rrîiîet-ai L’.TJf. pe urinA, e _rn 
?emă“ — dar in creme

au devenit foarte rare. Iată, 
de pildă, cazul lui Preda Ho
rea. Acest tinăr rnuruHtzjr, nu 
lipsit de inteligență fi destul 
de priceput în meseria sa, se 
plimba cit ținea ziua de mun
că prin secție fi ținea oamenii 
de vorbă, povestind tot felul 
de fleacuri- Tovarășii din sec
ție au fost de părere că un 
rinăr muncitor are alte rosturi 
de est aceiaa de_. flașnetă vie 
și î-ait remî în ajutor. Cum ? 
Simpiu fi lapidez: într-o pau
za l-au luat pe brațe, l-au suit 
pe o masă, s-au adunat cu 
->p.; în jurul lui, fi privind»-! 
Ta ochi. i-«m zis ca să su mai 
«rrthfi roată znuz de In unul la 
clzuL irossudii-ti timpul fi ți- 
n’ads-ne fi pe soi de vorbă. 
\-!e, ne-am adnaz c« toții și 
•«s stăm la dispoziție, în cali
tate de asmttăton atenți, dis- 
-txmațs. Daci vrei, iți rezer- 

in fiecare zi una din 
pofiee. Putem s-o înscriem fi 
-n pian ■ .moment oratoric, cu 

Horea fn rolul princi
pal*.

De la „malta tribună", neo- 
Demostene s-a bîlbîit, 

pentru prime oară fn viața lui, 
intr-un mod lamentabil. Sin- 
c *re1e vorbe care s-au înțeles 
au fost „iertați-mă, tovarăși" 
și _ră promit dL..“. Clopoțelul 
de încetare a pauzei a fost 
pentru Preda ca un gong pen
tru boxerii aflați în dificulta

te. 'Acum, Preda Florea a re
nunțat la obiceiul acela. A vă
zut că nimeni nu e dispus să 
intre în tovărășia lui, ba, dim
potrivă.

Cei prezenți se amuză co
pios, dar înțeleg ce trebuie 
desprins de aici, din cele spu
se de Vrapcea : „pentru edu
cație, în cadrul producției, 
trebuie folosite metode vii, e- 
ficace, tocmai prin faptul că 
la aplicarea lor participă în
tregul colectiv”. De altfel, la 
noi procentul de absențe ne
motivate, pe întreaga uzină, a 
scăzut. în ultimele luni la un 
procent atit de mic incit poate 
fi exprimat cu multe zerouri 
după virgulă, îfi incheie Vrap
cea partitura.

Cel mai înțelept 
judecător — 
colectivul

— In secția noastră, spune 
Cauc Constantin, de la Fabri
ca de confecții nu mai 
avem de multă vreme nici 
absențe și nici întîrzieri. 
Dar nu despre asta vreau să 
vorbesc, ci despre reușitele și

PETRE DRAGU 
VASILE BARAC

(Continuare in pag. a IlI-a)



3„Oțelăriilor Reșiței, din partea
tinerilor din raionul Reghin

u de 
gara 
plecat 
marfă 
gea 
mod deosebit, 
comotiva era 

podobită cu crengi verzi 
stejar și de brad, cu steaguri, 
iar pe vagoanele încărcate e- 
rau prinse lozinci: „Oțelării
lor Reșiței, din partea tineri
lor din raionul Reghin”. Era 
al doilea tren încărcat cu fier 
vechi pe care tineretul din ra
ionul Reghin l-a expediat Re- 
șiței în acest an. Tinerii din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului reședință de raion, 
pionierii și școlarii ca și cei 
de la sate, au adunat pînă a- 
cum circa 1000 de tone de fier 
vechi, pe care l-au predat cen
trelor <je colectare a metale
lor. Iar acțiunile patriotice de 
colectare a fierului vechi sint 
In plină desfășurare.

— Angajamentul nostru, luat 
la începutul anului, ne-a spus 
tovarășul Teodor Fodor, 
prim-secretar al comitetului 
raional U.T.M., a fost de a 
preda oțelăriilor 1200 de tone 
de metale vechi. Pe parcuri 
însă ne-am dat seama că po
sibilitățile pe care le avem sint 
mult mai man. Și acest lucru 
l-au confirmat numeroase or
ganizații U.T.M. din raion.

Intr-adevăr, tinerii de la 
I.R.U.M. și C.I.L. din comu
nele Monor, Dedrad. Brincove- 
nești, și alții, au dovedit că 
pot să-și depășească angaja
mentele. Numai la IR 
unde organizați» U.TJf, nu
mără 250 de tinen. au foot ■ 
dunate 34 500 kg fier Exis- 
tînd posibilitatea introducerii 
vagoanelor de cale ferată In 
incinta Întreprinderii, ei și-au 
propus, ca obiectiv perma
nent, adunarea, intr-un «mp 
tot mai «curt. a fierului nece
sar pentru încărcarea unui va
gon. Pînă acum de la LILU-M. 
au fost expediat® câteva

mult, din 
Reghin a 
un tren de
care atră- 

stenția în 
Lo- 
îm- 

de

celor
mai buni

La nivelul

G -«egsja fierul vechi ajiMpH și... ruginește.

In gara Balș

tiFierul vechi așteaptă...
meserie
cîștigă1'

BAIA MARE <de la cores
pondentul nostru — 
cultură a sindicatelor din Bala 
Mare, în colaborare cu «mile
tul sindicatului de la în
treprinderea ..Cloaca", a orga
nizat un conturi -Cine șue 
meserie, cîștigă' la care 1- 
participat tineri muncitori d.n 
cadrul sectorului lemn Tema
tica a fo6t strins legată de fa
zele tehnologice >ie proc«----
de fabricație a mobile: Pre
gătirea și desfășurarea re
cursului au constitui: penini 
un mare număr de muac tor: 
un bun prilej de imbogăț.re 
a cunoștințelor profeșionale. 
Răspunsuri bune au dai mun
citorii Vasile Șeroan. Horuan 
David, Vasile Cioci, Dăn 
Dragoș, Francisc Boitor ș; Ca
rol Țintele, muncitori eviden
tial în întrecerea sooalMrtJL 
Aplauzele celor aproape 4to 
de spectatori au răsplătii dm 
plin strădania concurențîlor de 
a da răspunsuri bune si docu
mentate. Câștigătorilor le-au 
fost oferite premii în obiecte 
Și cărți.

Pentru Berzunțeanu loan — 
lăcătuș presator la întreprin
derea „Muncitorul liber" 
din Bacău — echerul, com
pasul și rigla de calcul alai 
buni prieteni. în orele li
bere poți să-1 găsești la ca
binetul tehnic, consulting 
cărți de specialitate. Rodul 
strădaniei sale ? De etrrind 
a realizat o inovație rare 
reducind consumul specihc 
de material cu 13 la auM 
aduce economii anuale ant*- 
calculate de aproape 37 060 

lei

Foto : O. PLECAN

Dacă și

lustrația de carte 
poate avea un 1- 
mens rol in educa
ția estetică, apro
piind poezia și 
proza de artele 
plastice și invers, 

mai înainte, tot în 
anii puterii populare, 
manifestat temeinic ca 
tratori de carte artiști ca 
Baba, Ligia Macovei. Perahim, 
Jiquidi, Florica Cordescu. De- 
mian, Taru. Ion Ion și mulți 
alții, în ultimul an manifes
tările de acest fel au fost și 
mai numeroase și cu un vo
lum de producții cu totul im
presionant. Numai Ia 
anuală de grafică — 
brie 1962-ianuarie 
au expus ilustrații de 
uneori cicluri, artiști ca Ligia 
Macovei, Florica Cordescu, 
Benedict Gănescu, Getta Bră- 
tescu, Eugen Taru. Cik Dama- 
dian, Eugen Mihăescu, N. S*f- 
toiu, Harry Guttman și M. O*- 
lovski. De asemenea, Val Mun- 
teanu a avut o expoziție con
sacrată numai graficii de car
te. iar 
Saftoiu 
mai asupra unei 
pere — este drept uriașă — a 
deschis o expoziție de desene 
pe teme din opera lui Mihail 
Sadoveanu. La rîndul lor Eu
gen Taru. Getta Brătescu și 
Mihu Vulcfinescu au acordat 
o largă atenție în expozițiile 
lor de grafică ilustrației de 
carte. Sînt fenomene foarte 
grăitoare, dovedind procesul 
de diferențiere și adîncime a 
activității noastre artistice.

Firește că, in asemenea con
diții, ilustratorii de carte au 

s-au
11 UI

ultima 
dec«n- 
19€3 — 

carte,

tînărul grafician N. 
concentrîndu-se nu- 

singure o-

goane de fier vechi și de fie
care dată s-a evidențiat bri
gada secției a II-a mecanică, 
în frunte cu secretarul U.T.M. 
pe secție, tovarășul Marian 
Traian. Ei au adunat fier 
vechi nu numai în cadrul în
treprinderii. Țevile și bucățile 
de șine descoperite prin apro
piere au fost dezgropate și 
transportate la rampa de în
cărcare.

Pentru colectarea fierului 
vechi, organizația U.T.M. din 
comuna Brincovenești a cerut 
sprijinul conducerii gospodă
riei colective. Aceasta a pus 
Ia dispoziția tineretului, în 
zilele de sărbătoare, toate a- 
telajele disponibile. Astfel, 
impărțiți pe echipe. tinerii 
s-au deplasat cu atelajele pe 
ulițele comunei și au strîns 
multe kg de fier vechi

In comuna Dedrad, pe tema 
acțiunii de colectare 
rului vechi a fost 
zat. cu prilejul unei 
un interesant concurs 
știe, răspunde . In 
concursului au fost puse 
trebăn ca : _,Ce cantitate 
fier intră in construcția unui 
tractor ?'. ,J)e cit fier vechi 
este nevoie pentru fabricarea 
unei semănători de tipul celor 
care tint folosite in gospodă
ria colectivă din comună . și 
altele de acest fel Cei care au

a fie- 
organi- 
serbări, 

-Cine 
cadrul 

în
de

Cr

nM4ft

'ti' •

*•

de

GRAFICA DE CARTE m
naastră și aparțînînd unor 
lumi atit de diferite, problema 
era cum să aduci la o viziune 
contemporană, ia o interpre
tare cu ochii unui cititor de 
azi, fabulele lui Esop și ispră
vile lui Gargantua. Taru a re
considerat vechile și valoroa
sele texte, analizindu-le prin 
prisma adevărului istoric, al 
conflictului dintre forțele so
ciale. La Esop. a accentuat 
perspectiva înțeleptului care a 
cunoscut sclavia, iar la eroul 
lui Rab®laia_a arătat cum a- 
cesta 
evului 
un om 
iuează 
ritmul

Nu numai in adincimoa ști
ințifică a textelor ți-a dat mă- 

— Gargantua — fiul 
mediu — devine treptat 
a] Renașterii, cum evo
ci, luat de avintul ți 
vieții noi.

asistat la acest concurs și-au 
dat și mai bine seama de im
portanța pe care fierul vechi 
o prezintă pentru industria 
constructoare de mașini. Par- 
ticipînd cu mai mult entu
ziasm la acțiunile organizate 
după desfășurarea concursu
lui, tinerii din Dedrad au co
lectat peste 4 000 de kg de 
fier vechi. S-au evidențiat cu 
acest prilej în mod deosebit 
utemiștii Petru Vizoli și Eca- 
terina Tanco, care au fost în 
fruntea brigăzilor de muncă 
patriotică.

Succese asemănătoare au 
obținut și tinerii de la _,Repu- 
blica”~Reghin, din comunele 
Chiher, Suseni și alții.

Există totuși și unele între
prinderi în care acțiunea de 
strîngere a fierului vechi este 
privită ca o sarcină pentru 
îndeplinirea căreia „mai este 
încă timp”. La I-F.-Reghin, de 
pildă, secretarul comitetului 
U.T.M., tovarășul Nichifor 
Bendriș, susține că jn afară de 
lemn aici nu se găsesc alte 
materiale. Dar la I-F. intră și 
linia C F.F. din Valea Gurghiu- 
lui în lungul căreia (și mal 
ales în stațiile Isticeu și Lăpuș- 
na) există mari cantități de cu
poane de șină aruncată, di- 
vers* Diese scoase din uz »i 
alte materiale feroase care ar 
putea fi adunate și predate

VOCM M* 
toi .Me g

pai
A dr a

u 
tas •

ac e Je e I *e- 
vdK > «» 
ctie. or h tie 

Mzetor oșrti-

4r și ** 
ts Ml ti

M hM Fi CÎNTĂ RADIOUL
PE TARLALE
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najele principale șl sugerau 
atmosfera epocii, Cu obiceiu
rile, modul de îmbrăcăminte și 
decorația interioară, consti
tuind intr-adevăr o interpre
tare semnificativă, care subli
niază și îmbogățește textul, 
apăsînd pe sensurile lui realis
te. Și în portretizarea perso
najelor în interioare, și în pei
saje am regăsit lumea lui Fi- 
tfmon, oglindită cu ochi con
temporani. Dar. și în unele 
ilustrații ale „Ciocoilor vechi 
și noi” sînt inegalități (chiar 
în redarea capetelor celor doi 
eroi, modelajul este stăruitor 
in exterior și mai puțin stă
ruitor în interiorizare).

Din nefericire, hi ilustrarea 
altor cărți, tocmai tipologia 
este deficientă la Val Muntea- 

I.C.M.-ului, mai ales că trans
portarea acestora se poate face 
cu ajutorul vagonetelor.

Nici conducerea I-F.-ului nu 
acordă suficientă atenție aces
tei probleme. Posibilități de a 
mări cantitatea de fier vechi 
adunat există și la T.R.C.L. 
nr. 4, garajele I.G.R. și în alte 
întreprinderi, cu toat« că se 
susține că nu există... posibili
tăți mai mari. Priviți pu
țin în jur, tovarăși de la 
I.G.R. Veți vedea resturile 
unui autocamion, roabe vechi, 
osii de căruțe, roți de mașini 
și alte obiecte fieroase care 
zac de multă vren^ aruncate 
într-un colț din curtea gara
jelor dumneavoastră rCe fa
ceți cu ele?" l-am întrebat pe 
șeful garajelor. ..Le predăm la 

a răspuns, că de alt
ceva nu mai sint bune- dar 
știți, nu avem timp". Si mai 
pot fi date asemenea exemple.

VIOREL TONCEANT

DIN POSTA IE IUI
Salutări

din concediu
DRUMURI
PRIN CRIU

Ne-ntoarecm printre spice inalți, ou suflet dornic 
De revenirea marilor lumini
Prevestitoare plinii, să secerăm deplin 

secerate-1 clipele In ornle.

Bohul întreg sclipind ea rouă ți ea hint, 
Purtat in palmă, potrivit li stele 
închide bucurii fără hotar! ți grele 
Dto tatdeannx, pentru totdeauna.

Sab mmiaaae — același e drumul in vibrare 
®-a lanuri. și-n miriștile topite
De artiti- Nai Întoarcem ipre die viitoare 
Aerau eaipnrl ane șt simile.

4

to ti

■u. to la mind prea puțin pri- 
vrtcrului înțelegerea locului și 
Esapuiut unde n petrece ac
țiunea. stilul de viață al perso
najelor. Lipsa d« individuali
zare. de adevăr tipologic, de 
redare vie a acțiunilor Între
prinse de personaje o găsim și 
în ilustrarea unor povestiri de 
lan Creangă (eroul pe cal 
paie un actor străin, travestit 
in Făt-Framoaj și in numeroa
sele interpretări ale „Povesti
rilor din Canterbury" de Chau

cer. O stilizare uscată șd rigi
dă to stil gotic, mai curînd 
german dec it englez, cu per
sonaje păr i nd uneori cioplite 
in lamn. împiedică să se in- 

stridente

vedereze viața ce pulsează în 
opera lui Chaucer. Morarul, 
breslașii, călugării, cumetrele 
și tinerele fete ale lui Chau
cer sînt redați adesea fără pă
trunderea psihologică necesa
ră și fără articulațiile cerute 
de mișcarea vieții.

Unele ilustrații în culori, 
prezentate de Val Munteanu 
folosesc îmbinări 
(„Motanul încălțat” de frații 
Grimm) pe cînd altele, dimpo
trivă, au un colorit plăcut, ar
monios. adecvat textului, spo
rind prin 
atmosferei respective („Bobo
cel”, basm popular maghiar și 
„Papucarul vrăjitor" de V. 
Chirtac).

în ilustrațiile de carte, Mihd 
Vtilcănescu farmecă pe multi

culoare sugerarea

Cortul a lost instalat, proviziile puse în ordine. Și înainte de a pleca în excursie, o fotogra
fie la „ușa" cortului 1 Ea îi va ajuta pe acești elevi de la Școala profesională textilă din 
Sf. Gheorghe sfi-șl amintească de minunatele zile ale vacanței petrecute în Poiana Brașov.

Foto : O. PLECAN

Ti

• Zilele 
tat primul 
toqraf din

înzes-
Cine- 

de 300

prin finețea inaK. prin 
forele uneor. mxer-XM găsre 
Dacă pentru imete rohscr* de 
poezii esie deejuns să trasez: 
fin șă stilizat dtrva pnfilor. 
sau elemente alegorice, dec 
mai muli sagerîad deci: eve- 
ciod textul pentru alte c<rțt 
cu acțiune mai precisă sa cu 
desfășurare intr-un aiethu 
specific, ilustrația de cane 
trebuie să fie mai dezvoltată 
și mai elaborată. In acest sens 
socotim deficiente ilustra ții] e 
făcute de Mihu Vulcănesc-j la 
„Germinai" de Zola sau la 
„Sakuntala” lui Kalidassa. 
unde nu aflăm aproape nimic 
din atmosfera locală.

Se poate lucra mai concis, 
sintetic chiar, dacă redai tipo
logia personajelor, stările lor 
de conștiință și sugerezi me
diul acțiunii. In acest sens am 
apreciat îndeosebi ilustrațiile 
făcute de N. Saftoiu la multe 
din scrierile lui Mihail Sado- 
veanu, al cărui roman .,Ni- 
coară Potcoavă” tînărul grafi
cian l-a pătruns mult mai 
esențial și mai în caracter de- 
cît precedenții ilustratori. Și 
N. Saftoiu caută unghiuri noi 
de vedere, proiectează unele 
personaje în prim plan, iar pe 
altele le folosește în fundal, 
unde apar uneori mulțimi sau 
elemente peisajistice, inspirin- 
du-se de la tehnica cinemato 
grafică, dar totul este bazai 
pe semnificațiile esențiale ala

GH ANCA 
rtudenX

a

u

pa ttărr.c de caa- 
sdkb^ erotice Maeumer- 
x^ium ai uanMutxM aatio 
■wană |ă-au găatș in SăfUMH 
mi wlarM a mgeruaa inter
pret.

Ca adevăr tipolocx: 9 re
dare sugestivă a mediului r« 
pectzv — șa aceasta intr-un 
stiî personal phn de vervă, 
umor, ingenioaiiate — am a- 
prraat ilustrați Ha hn Bene
dict Gănescu la ..Păcală In 
satul lui- de Ion Slavici. 
Nu sintem siguri. Insă că 
pentru verva ti umorul lui 
Creangă folaairea gravurii în 
lemn cu forme concise, strins 
decorative, așa cum procedea
ză Getta Brătescu. este cea 
maă indicată. Xilogravurile 
mai animale și cu elemente 
caracterizatoare mai bogate 
lîuslrind una din piesele lui 
Brecht, tot de Getta Brătescu, 
ne-au părut mai semnificati
ve. mai potrivite cu spiritul 
satiric al dramaturgului. De 
asemenea. Esopia, gravură în 
lemn, și patru fabule de E- 
sop, lucrate în pastel cu apă, 
redau mai caracteristic posi
bilitățile de ilustratoare inter
pretativă la un nivel mai înalt 
ale Gettei Brăteecu,

Aproape fiecare 
fiecare scriere ridică 
atît pentru artistul 
cit și pentru cititor, 
torul ilustrat, ilustratorul și cu 
cititorul cîștigă reciproc 
confruntarea însușirilor, 
vem dovada că Ilustrația 
carte este izbutită.

I

autor ți 
nrobleme 
ilustrator 
Cind au-

din
a-

de

I 
I 
I
I 
I

PETRU OOMARNESCI

Din atelierele de reparat 
materialul rulant din Ploiești, 
au plecat la odihnă în stațiuni, 
pînă acum, peste 70 de sala- 
riați din care peste 58 mun
citori.

Ilustrate și scrisori de mul
țumire sosesc zilnic pe adresa 
întreprinderii, de la evidențiați 
în întrecerea socialista, inova
tori, oameni ai muncii plecați 
în concediu. Argatu Ion, ca
zangiul Bădic Gheorghe, 
strungarul Dumitiru Constan
tin, maistrul Dobre Ștefan, 
inscripțiera Fechete Georgeta 
Și mulți alții, care au fost lo
catarii vilelor din : Eforie- 
Nord, Eforie-Sud, Govora, 
Ocna Sibiului, Tușnad etc. 
ne-au trimis vederi.

în curînd vom primi poate 
noi ilustrate de La cazangiul 
Patiu Alexandru, sudorul Ion 
Dumitru, ajustoarea Pascu Ni- 
rulina și alții, care vor pleca 
zilele acestea in stațiunile Go
vora, Șocata, Eforie, «Slânic 
Moldova și altele.

La Comitet ai radicalului ș-«
• ivi'ea pe expoziție de 

Tt-iJte ca toorr col-
r a*

■eșm /-KMXAfi. care ișt ex- 
prtMd i*xlrumz~ea pentru zi
lele da mcinzare fi odihnă pe 
care și 1« petrec in itațmni.

MIRE A IONEL 
corespondent

de artă plastică
holul cinematografuluiî»

Mia onpU Fetești, zilele acei- 
a-a deschu a exporiție du 

arig pUJticâ cu lucrări ale 
artiștilor amatori din orașul 
Și raional Gi*r0hi.

Printre lucrările care *~ou 
bMcwrat de un deosebit «uceei 
in riadul vizitatorilor se *«- 
mări _5a«Uerul na cal" da Pa
rei Jfthai. „Construcția ««ei 
școii" d« Urzică Georgeta ți 
_Aficnotorii' d« M Voicn. Zil
nic z«ct de oameni ai muncii 
dm omml șx mionul Fetești 
rtziîMzd această expoziție.

D. LAL’BENȚIL 
CQraspQjidmU

I

O grupă de studenți din anul I al Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu” din Capitală la practică. Ei urmăresc structura 
și aspectul plastic al blocurilor de granit în depozitul de ma

terii prime al Întreprinderii „Marmura"
Foto : AGERPRES

CITITORI PASIONAȚI
CONSTANTA (de la cores

pondentul nostru). — Numărul 
cititorilor din satele și comu
nele raionului Medgidia este 
în continuă creștere. De la în
ceputul anului și pena in pre
zent cele 23 de biblioteci comu
nale Cu înregistrat peste 
14-000 de cititori față d« 1Q.C181 
ciți au fost anul trecut. Oa 
urmare a acțiunilor de popu-

Pe urmele materialelor

publicate

O cerință

justificată

consulta- 
cinema- 

asupra 
progra- 

mod ului

u de mult, in co
loanele ziarului 
„Scinteia tinere
tului”, secretarul 
comitetului U.T.M. 
de la Uzinele „Se
mănătoarea” for

mula o cerere justificată a 
prietenilor filmului din acest 
mare colectiv : programul de 
sală la film.

Observațiile critice la adre
sa Direcției rețelei cinemato
grafice și difuzării filmelor în 
legătură cu încetarea apariției 
programului de sală la cine
matografe au fost, de aseme
nea, judicioase și întemeiate. 
Faptul că asemenea programe 
ajunseseră la un moment dat 
să povestească pur ?i simplu 
acțiunea unui film (din care se 
mai dădeau cîteva imagini 
spre „exemplificare”, așa cum 
semnala și autorul articolului) 
a determinat încetarea apari
ției lor. Pe bună dreptate, un 
astfel de program nu avea da
rul să satisfacă spectatorul 
nostru, om cu cultură cinema
tografică care dorește în afara 
laturii informative să găsească 
in program un ghid, un ajutor 
în formarea unei prime apre
cieri asupra filmului, conco
mitentă cu vizionarea lui.

Vrem să subliniem că prin 
editarea programului „Filme 
noi” n-am avut și nu avem în 
intenție să suplinim progra
mul de film. „Filme noi” ră- 
mine — prin valoarea lui in
formativă — un simplu anunț 
necesar și cerut. Concomitent 
cu aceasta vom edita și pro
gramele de sală. In vederea 
realizării lor, direcția noastră 
a întreprins o amplă 
re cu întreprinderile 
tografice regionale 
conținutului, formei 
melor, ca șl asupra 
lor de difuzare. Din răspunsu
rile primite pînă in prezent 
reiese, o dată în plus, necesi
tatea de a concepe aceste pro
grame la un nivel corespunză
tor, menite să-l ajute pe spec
tator în formarea unor ju
decăți de valoare asupra fil
melor vizionate. Desigur^ pro
gramul nu va putea să anali
zeze filmul din toate punctele 
de vedere : nu va putea worbi 
despre procesul de creație al 
unui film sau altul. Aici cred 
că în articolul amintit s-au 
formulat și unele cerințe care, 
practic, depășesc genul și sar
cinile unui program de film. 
Răspunsul la asemenea pro
bleme îl dau revista de specia
litate „Cinema”, articolele a- 
părute în presă. In programe
le pe care le vom edita vom 
insista asupra conținutului de 
idei al filmului, a mesajului 
Ni eînLpud totodată atenția 
rpectaroml», limitelor
de eoap.But fă dr interpretare
— atunci cină e cazul — la 
unele filme. Ne vom strădui ca 
alături de alte publicații de 
specialitate să contribuim 
formarea gustului estetic 
tinărului spectator de film, a- 
jutindu-l în drumul spre înțe
legerea profundă, științifică a 
rulărilor artistice.

V. RĂCHITĂ 
director al Direcției rețelei 
cinematografice și difuzării 

filmelor București

la 
al

Cinematograf 
nou

trecute a fost proiec- 
film la noul cinema- 
comuna Șoporul de 

Cimpie, raionul Turda, 
trai cu aparatură nouă, 
natograful are o sală 
de locuri 

larizare a cărții, de stimulare 
a interesului pentru lectura in 
ceU 6 luni au fost citita Tnai 
mult de 67.000 de cărți de li» 
teratură, politice, agrotehnice. 
Rezultate frumoase in răspân
direa cărții au obținut bi
bliotecile comunale din Poarta 
Albă, Mircea Vodă, Kogălrd- 
caanu și BasarabL



Vizitele delegației 
parlamentare 
din Columbia

Activitatea în domeniul 
artei monumentale

• Recent a avut 
loc o plenară a Co
mitetului 
U. T. M.
Plenara a 
activitatea
rată de organele și 
organizațiile U.T.M. 
pentru educarea co
munistă a tincretu-

(Agerpres)

avut învățămîn- 
politic XJ. T. M.ascul- 

prilej 
indem-

pre- 
mal 

de

regional 
Ploiești, 
analizat 
desfășu-

cadrul 
pentru 
la or- 
activi- 
monu-

» festivitate 
► au fost 

carnetele 
unul număr

Ședința Consiliului artelor plastice din cadrul 
Comitetului de Stal pentru Cultură și Artă
-------- - .............. - - - --------- : - - ■ —r

Lecțiile 
au fost 

legata

I au 
acest
Si 

tovarășilor
Vasile, se-

organizațiile U. T. M.
• Organizația U.T.M. 

din brigada a treia 
legumicolă din G.A.C.
Vidra, regiunea

București a luat ho 
tărîrea să ajute Ia 
recoltarea in timpul 
optim a lucerne! și 
la depozitarea ei în 
vederea asigurării 
bazei furajere a *ec 
torului zootehnic.

Numai în două 
zile, bune de lucru, 
tinerii acestei bri
găzi, sprijinind mun
ca brigăzii nr. 1 de 
eîmp, au recoltat lu
cerna de pe 60 ha.

ECATERINA 
ENGELESCU 
corespondent 

voluntar

ional U.T.M. Rădă
uți. In una din ulti
mele duminici, la 
centrul raional, a a- 
vut Ioc o 
în care 
înmînate 
U.T.M. i 
de 126 de tineri.

A fost o adevărată 
sărbătoare.

Tinerii 
lat cu ; 
urările 
nurlie 
En&che 
cretar al comitetului 
raional de partid și 
Sum Mircea, prim 
secretar al comitetu
lui raional TJ.T.M,

GH. CIOTINA 
activist

• Primirea 
netului U.T.M. 
stituie pentru 
tînăr un eveniment 
emoționant. Orga
nizarea într un mod 
cit mai educativ a 
acestui eveniment a 
devenit o preocupare 
permanentă a Biro
ului Comitetului ra-

car- 
con- 
orice

Iui și mobilizarea a- 
cestuia la îndepli
nirea sarcinilor eco
nomice din indu
strie și agricultură.

Din raportul pre
zentat, precum și 
din discuțiile pur
tate pe marginea lui, 
s-a evidențiat ro
lul important pe care 
l-a 
tul 
precum și întreaga 
activitate culturală 
de masă In munca 
de educare * tinere
tului, 
date 
fitrins 
practică, de sarcinile 
concrete ale fiecă
rui tinăr. Munca 
cultura! - educativă, 
a atras In desfășu
rarea el un număr 
mal mare de tineri, 
în cele 2 156 for
mații cultural-arti 
stice activează astăzi 
peste 4 500 de tineri.

întreaga muncă po
litică, cultural-educa
tivă desfășurată de

organizațiile U.TJW. 
a dus Ia continua 
creștere a nivelului 
politic și ideologic al 
tineretului.

Din lucrările ple
narei au reieșit inaă 
și unele lipsuri pe» 
tru
rora 
tată 
suri

remediere* «£- 
hotărirea adoo- 
cuprinde 

concrete.
L. ZOGAB

GALAȚI (de la co
respondentul 
atru).

• In oadrol 
gramului de 
țătire, Ieri dimin 
ți au plecat din Ga
lați, pentru a i tu di a 
pe „viu', frumusețile 
patriei, un grup de 
activiști al comitetu
lui orășenesc U.T.M. 
Itinerariul : cele mai 
importante obiective 
din orașele Măr Ițești, 
Onești, Combinatul 
chimic Bonești, pre
mm și frumoasa vait 
a TrotușuluL

Buna pregătire profesională, precum ți atenția de care da 
dovadă In timpul lucrului — iată calități principale ale tine
rei Victoria Mazurca de la Fabrica de cabluri și materiale 
electro-izolante din București. Pentru aceasta ea este mult 

apreciată da colectivul In car* lucrează
Foto : AGERPR??

Miercuri, în sala de marmu
ră a Casei Scînteii din Capita
lă, a avut loc ședința Consiliu
lui artelor plastice din 
Comitetului de Stat 
Cultură și Artă, avînd 
dinea de zi dezbaterea 
tații în domeniul artei 
mentale din țara noastră.

Au participat, pe lîngă mem
brii Consiliului, pictori, sculp
tori. arhitecți. secretari ai co
mitetelor regionale de cultură 
ți artă

Ședința a fost deschisă de 
sculptorul Boris Caragea, pre
ședintele Consiliului artelor 
plastice.

Pe marginea referatului pre
zentat de graficianul Jules 
Peranim. vicepreședinte al
Conâilsul-ji. au luat cuvin tul 
numeroși participanți printre 
rrre clanul Gb. Opres-
C’j. directorul Institutului de 

a artei al Academiei 
R P R. vulptorol Ion Irimes- 

Weprcjedinte al Uniunii 
ArttatT. -r- PîastîcL arhitectul 
Anioe Moi»«£cu. «âcretar al 

Art ‘"tilor. Gh, Pin- 
secretar al Comitetului 
5- rituri fi artă Su- 

-z'sx? criticul de artă Peti u 
arhitectul Marcel 

Locar. membru al Corni-
; de rtat pentru con-

strucții, arhitectură și sistema
tizare, pictorul Brăduț Covaliu, 
secretar al Uniunii artiștilor 
plastici, sculptorul Mac Con- 
stantinescu, criticul de artă 
Dan Hăulică. arhitectul Nicolae 
Nedelescu, pictorul M. H. Maxy, 
directorul Muzeului de artă al 
R.P.R., sculptorul Ovidiu Mai- 
tec, secretar al Uniunii Artiș
tilor Plastici, criticul de artă 
Mircea Popescu, vicepreședinte 
al Consiliului artelor plastice. 
Vorbitorii au analizat pe larg 
realizările obținute de artiștii 
monumentaliști în anii regi
mului democrat-popular, pro
blemele conținutului artei mo
numentale actuale, ale măies
triei artistice, ale tehnicilor 
folosite de creatori, problemele 
colaborării dintre artiștii plas
tici și arhitecți, ale activității 
desfășurate în acest domeniu 
de Consiliul artelor plastice și 
Uniunea Artiștilor Plastici. în 
ședință s-a adoptat un plan de 
măsuri privind îmbunătățirea 
?i dezvoltarea activității în 
domeniul artei monumentale.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvântul tov. Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comi
te t-j Iui de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Delegația parlamentară din 
Columbia condusă de dr. Jose 
Ancizar Lopez, președintele 
Camerei reprezentanților din 
Columbia, care se află în țara 
noastră la invitația Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Ro- 
mîne, a vizitat orașul Ploiești.

Membrii delegației însoțiți 
de deputății Marii Adunări 
Naționale Petre Drăgoescu și 
Stanciu StoiaB, au fost în- 
tîmpinați la Sosire de Ene 
Rusu, vicepreședinte al Sfatu
lui popular al regiunii Ploiești.

Oaspeții au făcut o vizită la 
Uzinele „1 Mai”-Ploieștl, unde 
directorul general al uzinelor^ 
Nicolae Popa, le-a prezentat 
procesul de producție al între
prinderii. în continuare ei au 
vizitat noile construcții ale 
orașului.

In drum spre Brașov, oaspe
ții au făcut un scurt popas în 
orașul Sinaia, interesîndu-se 
da condițiile de odihnă create 
oamenilor muncii în această 
stațiune.

în cursul după-amiezii, de
legația parlamentară din Co
lumbia a vizitat 
unde a fost primită 
Ion Mărcuș, deputat 
Adunare Națională,
tele sfatului popular regional, 
și de alți membri ai Comite
tului executiv.

Brașovul, 
da cătra 
în Marea 
președin-

IP'JRTfPOftT- Consfătuire privind baza furajeră
(Agerpresj

Semifinalele
„Cupei R.P.R.“la fotbal

1
P E SCURT

Antrenament echipei de vo let a Grupului școlar petroi- 
shimie din Brăila

Foto f & V1ORRL

Ieri la Comtanța, 
în semifinalele „Cu
pei R.P.R.” la fot
bal, Petrolul Plo
iești ■ confirmat 
revenirea de formă, 
întrecînd cu scorul 
de 2-0 (0-0) .
Steaua. Jocul ■ ■- 

vut o desfășurare pasionantă, mai 
ales în repriza a dom, cînd am
bele echipe au avut perioade 
egale de dominare. Ploiețtenii, 
cil un «tac mai organizat, au ob
ținut o meritată victorie. Scorul 
a foat drachia în minutul 68. La 
un „duel” aerian între Cojocaru 
ți Dridea, atoperul echipei Steaua 
a cornii henț. Lovitura de la 11 
m a fost executată de Dridea, 
babanul infe&d îo plita pe «ub 
plonjonul portarului Saciu. E- 
cbipi Steaua a eontraataeat ener
gie pentru a abține etalarea, dar 
ploieștenii, en a apărare fereai, 
an retpini toate ineurtrunila la 
poarta lui Sfetcn. In minatei 87, 
la un atac lurpriniăter. Badea a 
șutat de la diitanță inacriind cel 
de-al doilea punct.

In ce> de-a doua semifinală, 
desfășurată la Ploiești în prezen
ța a peste 10 000 de spectatori,

■ C.S.M.S. Iași și Siderurgittul Ga
lați au terminat la egalitate ! 
3-3 (2-2) după prvlcngir-L De re- 
Marrat că ieptnii en exalat In 
minutul M. in urma unei luvitvi 
de la 11 m executată de MaleL 
Joral ae va rejnca aatăiî tot la 
Ploiești. In finala „Cupei R.P.R ”, 
Petrolul Ploiești va intîlni la 21 
iulie la București, învingătorul 
din meciul C.S.M.S. Iași — Sida- 
mrgiatnl Calați. (Agerprea)

pe

• Astă-aeară. de la ora 10,30, 
în parcul sportiv Progresul va 
avea loc a doua reuniune din 
cadrul competiției de box pen
tru „Cupa EliberăriiFinalele 
acestei competiții, la care par
ticipă unii dintre cei mai va
loroși boxeri bucureșteni. vor 
avea loc sîmbătă tot pe tere
nul Progresul.

Panno (Argen .. r- - -
8. Benko fS.U.4 î : »
Najdori și Keres a>s 
partidele întrers&t ct 
hevsky fi resjsrcr?*
S-a întrerupt pMtRi 4ee« 
oară, la mutarea K.
dintre câmpies : Ti
gran Petrosian y -

at

•INFUHMATII' INFORMAȚII
Ministrul Italiei la Bucu

rești, dr. Alberto paveri Fon
tana, a oferit miercuri după- 
amiază o recepție cu prilejul 
organizării Expoziției indus
triale italiene.

Au luat parte Gogu Râdu- 
lescu, ministrul comerțului ex
terior, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțnilui ex
terior, și alți membri ai con
ducerii unor ministere, ai Ca
merei de Comerț a R. P. Ro- 
mîne, oameni de cultură, di
rectori de întreprinderi de 
stat pentru comerțul exterior, 
ziariști romîni și italieni.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice si alți mem
bri ai corpului diplomatic, oa
meni de afaceri și industriași 
italieni, reprezentanți ai fir
melor Darticipante la expozi
ție.

ducției vegetale și protecției 
plantelor din Organizația pen
tru alimentați* și agricultură 
(F.A.O.) a O.N.U., a vizitat 
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la 
Fundulea și s-a intilmt cu 
specialiștii institutului. Cu a- 
cest prilej, ing. Tiberiu Mure- 
șan, directorul Institutului, a 
prezentat activitatea de cerce
tare în domeniul agriculturii, 
rezultatele obținută de Insti
tutul de la Fundulea și modul 
de aplicare a acestora in prac
tică de către unitățile agricole 
socialiste, precum și relațiile

(Urmare din pap. fi

ir
Miercuri, prof. dr. Jose Val- 

lega. directorul diviziunii pro-

Excursii 
in

In vederea unei bogate 5’ varia
te informări științifice a profeso
rilor de științe naturale și geogra
fie din {aia noastră, Societatea de 
științe naturale și geografie a 
R. P. R. a organizat recent o 
excursie prin porturile litora
lului Mării Negre. Cu acest 
prilej, 45 de naturaliști și geografi 
îmbarcați pe motonava ,.Latvia” 
au vizitat porturile Odesa, lalta, 
Suhumi, Soci, Constanța, de unde 
au cules date științifice care vor 
fi împărtășite și celorlalți colegi in 
cadrul unor schimburi de expe
riență. Tn același scop, aproxima
tiv 130 de profesori ide specialitate 
întreprind in prezent călătorii 
științifice în R,P. Ungară și R. S. 
Cehoslovacă.

In decursul acestei luni, se vor 
deschide mai multe tabere-curs în 
localitățile Agigea, Stejaru ■—■ Pln- 
gărați, Baia Mare, Orăștie, Craio
va. Tg. Jiu. Peste 200 cadre di
dactice care predau științele na
turale și geografia vor studia aici 
diferite probleme de biologie gene, 
raia, botanică, agricultură, zoolo
gie, geologie, geografie fizică și 
economică, precum șl posibilitățile 
concrete de folosire a cunoștințe
lor științifica In activitatea prac
tică.

(Agerpres)

nereușitele noastre în munca 
de educație a tineretului, lată: 
timp de 5 ani tinărul Bălan 
Constantin — un element ne
disciplinat, recalcitrant, super
ficial, neatent cu tovarășii, 
fără tragere de inimă In pro
ducție, — a fost obiectul cri
ticii organizației U.T.M., al 
conducerii, al tovarășilor de 
muncă. Am încercat cu el toa
te metodele : discuții persona
le, caricaturi la gazeta de pe
rete, chemări în fața biroului 
U.T.M., dar n-am izbutit să 
facem nimic. De curînd, orga
nizația de bază din care făcea 
parte l-a exclus din rîndul ute- 
miștilor. Pînă la adunarea de 
azi, excluderea mi se părea 
singura soluție justă. Azi, însă, 
mă gîndesc că, totuși, poate 
ne-am grăbit. Pentru că, la 
drept vorbind, niciodată n-am 
încercat, cu Bălan, o metodă 
ca aceea folosită cu Preda de 
către tovarășii săi. Cinci ani 
de zile l-am criticat, am dis
cutat cu el, mai mult sau mai 
puțin oficial, în cadru oficial, 
dar în fața unei discuții vii, 
spontane, a colectivului nu 
l-am pus. Poate că astfel am 
fi găsit metoda cea mai potri
vită. Așa cum am găsit-o în 
cazul tînărului B. Florea. 
Acesta nu avea abateri în pro
ducție, muncea bine, era disci
plinat, dar tocmai de aceea noi 
nu puteam rămîne indiferenți 
în fața faptului că un tînăr 
muncitor, bine calificat, con
știincios, are 6 comportare

la 
se

• După patru 
runde, situația în 
turneul internațio
nal de șah de 
Los Angeles
prezintă astfel: 1.
Najdorl (Argenti
na) 3 puncte f 2. 
Xeres (UJtS.S.) 2,5 

puncte (l)r 3. Gligonct (Iugo
slavia) 2.5 puncte j 4. Petro
sian (U.R.SS.) 1.5 puncte (1)/ 
5—6. Olafxson (Islanda)/ Res- 
hevsJry (S.U.A.) U puncte , 7,

• Sîmbătă. ’ • ••• * •
la ora iw.wu \ lac pe
velodrom”’ D-.r»“- ~ •
tală. !n‘î’n:-ea de -.•» - •« 
dintre re^eeeaataLrwaAe t. F 
Romine «: Je^euaa 5otK)afM» 
ta uoas: 5 va e es x? v*a 
componentă : Sxabad A? rrr— 
cu. Cervea. Gahot. Mrr* Țl- 
ranu. Martm«BRL <£•
două eeh-p» •• vor iMArt *e 
meci rswMâ (Mit le SOM.

stat Mihai Viteazu din raio
nul Turda. La discuții s-au e- 
vidențiat măsurile care tre
buie luate pentru asigura
rea unei bune baze furajere, 
în primul rînd s-a subliniat 
că este nevoie de extinderea 
conveierului verde care asigu
ră o importantă cantitate de 
masă verde în timpul verii, 
s-a diacutat despre importanța 
îngrășămintelor naturale, a lu
crărilor de desecări, importan
ța supraînsămînțăriior. S-a 
propus ca gospodăriile agrico
le colective să introducă pe 
•cară mal largă conveierul 
verde. O mare atenție trebuie 
să ae acorde Întrebuințării le
guminoaselor în hrana anima
lelor și folosirii pajiștilor na
turale.

Muzeu de istorie 
sătesc

I RU8

Jn comuna Boloșana. raional 
Gura Humorului, s-a deschis zilele 
acestea un muzeu de istorie. Or
ganizat prin grija cadrelor didac
tice ale școlii elementare, cu aju
torul elevilor școlii și al colectivi
știlor din sat, muzeu) de istorie 
din Botoșana cuprinde un număr 
mare de obiecte din diferite epoci. 
Astfel, din paleolitic se găsesa 
secere din cremene lucrate artistic, 
obiecte folosite la rlșnit sau tă
iai așchii, topoare ele. Prezintă 
inter ea fragmentul unei roze din 
perioada romanț simbolizînd cul
tul soarelui, plugul de lemn folo
sii secole de-a iîndul, fesul de 
culoare roșie pe care femeile că- 
tătorile 
precum 
monede.

11
91

purtau sub broboadă, 
o bogată colecție da

A . CĂRUNTE

Da eurlM In orașul PMeșli a fost dată In folosință o nouă construcție. La parter rau dea- 
chia iiumoasa gj moderne ma gazino.

inoti tu tu lui cu instituții «iml- 
Lare de peste hotare.

Oaspetele a vizitai 
cixnpurile ex j erim 
cele d« producție.

BRAȘOV (da la coraspoodao- 
tal nostru).

Trustul 5 conctractii din Bra
șov a primit încă ua calificativ 
„foarte bme“. Acest calificativ 
l-au dat cela 60 de familii bra
șovene care Ia începutul acea- 
tai săptămâni s-au mutat fa a- 
partamentele noului bloc din 
cartierul Steagul roțu 12 B.

nedemnă In familia. Iți bă tea 
soția, o jicnea și, firi tzrenn 
motiv seriot, hotirise si 1< 
despartă 
încercat 
și n-am 
ajutorul 
mai largi: 
„Sctnfeîa tinere tul n“. A apă
rut un articol despre el. Pe 
urmă, tinărul nostru a început 
să primească scrisori din toate 
colțurile țării. Multe, de nu 
prididea să le citească. Parcă 
era o mare vedetă 
de film sau un 
fotbalist cu renu
me. Nu 
să ne 
secretul 
denței 
am
comportarea 
care a fost conți
nutul scrisorilor 
primite. Se pare 
că acum tinărul 
despre care-i vor
ba are și în fami
lie aceeași comportare ca și 
fabrică. Începem să fim mîn- 
dri de acest tovarăș al nostru.

de ea. Dtspd ce am 
*ă-i deschidem ochii 
reușit, am apelat ia 
opiniei publice cele 

Cititorii ziarului

i-am cerut 
dezvăluie 

corespon- 
sale, 

înțeles,
dar 
din 
sa

?oto ; S. V/OKEL

trebam, împreună cu ai mei, 
dacă rot area norocul să intru 
într-o școală de ucenici. Răs- 
punsul la întrebare mi l-au 
dat anii care au urmat. Viata 
mea a avut o evoluție pe care 
nici n-aș fi îndrăznit s-o vi
sez. O evoluție care de fapt, 
azi, pare firească oricărui 
rfnăr. lat-o : am fost ucenic, 
apoi elev la Școala profesio
nală de tracțiune C.F.R., apoi 
am lucrat, timp de un an, ca 
lăcătuș tn Depou, apoi am ur-

l duc sfor prin.

MOȘTENIRE CU BU
CLUC : Sa ia Palatului R- P. 
Romine (orele 19.30 — seria de 
bilete 779). Patria (10; 12; 14; 
16.30; 18.45: 21), I. C. Frimu
(10; 12: 15; 17: lfl: 21 — gră
dină 20.30) MISTERELE PA
RISULUI — cinemascop: ru
lează la cinematografele Re
publica (8: 10; 12: 14.15; 16-30; 
18.45; 21.15), Bucurețti (10;
12.13; 1430: 16,45; 18; 
23 August (10: 12: 15;
16.45 ; 19 ; 21.45),
cel Mare (8,45 : 11;
15.30, 17,45 : 20), G.
buc (8.45 ; 11 ; 13.15 ;
17.45; 20). Stadionul Dinamo 
(orele 20,15), Arenele Libertății 
(orele 20.30), Grădina 13 Sep- 
twnbrie (orele 21,30'. Patinoa
rul 23 August (20-45). CLU
BUL CAVALERILOR — 
cinemascop ; rulează la cine
matografele Magheru (10; 12: 
14,15; 16,30: 18.45; 21) 1 Mai
(10; 12; 13.30; 18; 20.30),
Arta (16; 18; 20 — grădină 
20J0). ESTRADA. ESTRADA- 
rulează la cinematografele v- 
Alecsanari (15; 17; 19; 21), E. 
Pavel (10; 12: 15; 17; ÎS; 21 
— grădină 20,30). Grivița (10; 
12; 16; 18: 20), Floneasca (16; 
18-15; 20-30). grădina progresul 
(orele 20.30), stadionul Giulești 
(orele 20.30). ROCCO SI FRA
ȚII SĂI — ambele serii : Tine
retului (9; li30; 16; 19.30:).
ORDINUL ANNA : rulează la 
cinematografele Victoria (10; 
12.15; 14.30: 16,30; 18.30; 20,30), 
Gh_ Doja (10: 12: 15; 17; 19; 
21). CEREOMUSKI: Central 
(1030; 20.30; 1430; 1630; 18,30; 
20.30), C-tin David (16; 18.15; 
20J01. CĂPITANUL FRACAS- 
SE — cinemascop : Lumina 
(10; 12; 14: 16: 18.15; 20.30).
PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII la orele 10 la ci
nematograful 13 Septembrie. 
ADORABILE SI MINCINOA- 

13 Septembrie (11,30;

21,15). 
14J«; 

Stefan 
1X15;
Coș- 

15,30 ;

13,45; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(15; 17,15; 19,30 — grădină
20,30). PROGRAM DE FILME 
DOCUMENTARE rulează de 
la orele 10 în continuare pînă 
la orei* 21 la cijiqmatograful 
Timpuri Noi. MISTERUL CE
LOR DOI DOMNI „N” : ru
lează la cinematograful Maxim 
Gorki (16,15; 18,30; 20,45). PE 
URMELE BANDEI : rulează la 
cinematografele Ciulești (10; 
12; 14; 16: 18,45; 20,30), Uni
rea (16; 18; — grădină 20,30), 
Olga Bancic (15; 17; 19 — 
grădină 20,30). DOCTOR IN 
FILOZOFIE: înfrățirea între 
popoare lt,U: 20,30),

Alex Sahia (10; 12; 16,30; 18,30), 
Libertății (9,30; 11,45; 14; 16.15; 
18.30: 20.45 — grădină 20,30). 
OMUL CU DOUA FEȚE: Cui- 
tural (16; 18; 20). O VIAȚA:
rulează in continuare de 
orele 9,30 pînă la orele 21 la 
cinematograful Alex, Popov, 
DRACUL SI C£LE ZECE PO’ 
RUNCI — cineynascop; 8 Mar
tie (15; 17,30; 2o — grădină
20,30). AVINTUL TINEREȚII 
— cinemascop: V. Boaită 
(10,15; 12; 15; 17; 19). TĂU
NUL : Flacăra (16; 18,15;
2030). DESCOPERIREA LUI 
JULIAN BOLL: rulează Ia 
cinematografele T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20), Ilie Pintilie 
(16; 18; 20). TU EȘTI MINU
NATĂ; Miorița (9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Volga (9,45 ; 12; 
14,15 ; 16,30; 18,45; 21). Gră
dina Aiex. Sahia (20,15). POM
PIERUL ATOMIC <s Munca 
(16; 18,15; 20,30), Grădina 23 
August (orele 21). NOUA 
PRIETENA a TATII: rulează 
la cinematografele Popular 
(16; 18,15; 20,30), M- Eminescu 
(16; 18,15: 20,30). NOAPTEA 
PE AUTOSTRADĂ: 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). COLEGII: 
rulează la cinematografele 
Luceafărul (15; 17,15; 19,30 — 
grădțnă 20.30), Drumul Serii 
16; 18; 20). LEGEA E LEGE: 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia (15,30; 18; 20,15). TIN
TIN SI MISTERUL „LINEI 
DE AUR” : 30 Decembrie (15; 
17; 19; 21). CAMELIA: rulează 
la cinematograful Aurel Vlai- 
CU (15; 17; 19; 21). LUMINA'
DE IULIE : rulează la cinema
tograful b. Delavrancea (16; 
18,15; 20,15). BĂTRÎNUL Șl 
MAREA : rulează la grădina 
V. Roaită (orele 20,30). RE
VISTA DE LA MIEZUL NOP
ȚII — cinemascop : Grădina 
T. Vladimirescu (orele 20,30).

înăcriși la cursuri serale sau 
fără frecvență ale școlilor me
dii. Cînd îi văd, după lucru, 
cu servieta sub braț, sau cînd 
le aprob concediile legale în 
perioada examenelor, îmi aduc 
aminte de „studiile" pe care 
le-am făcut în vremea uceni
ciei mele. Vreo doi ani la 
rînd, de două ori pe săptămî- 
nă, seara, tîrziu, ne adunau 
într-o magazie mizeră și ne 
„școlarizau". Un meșter bețiv 
scria pe tablă tabla înmulțirii 

și ne spunea să o 
citim în cot. Nu-i 
era greu să ne su
pravegheze : de la 
circiuma de peste 
drum, unde stătea 
cu litruța în față^ 
se auzea foarte 
bine corul nostru:
unu
unu; unu ori doi 
doi...
ne-am ales: toată 
noastră știa tabla

MUNCA
Evocare amintirea

corunui
tînăr inginer :

ori unu

lege de la sine, care e un rod 
firesc al contactului zilnic cu 
măreția realității înconjură- 
toare. Ridicarea, în miezul unei 
cîmpii goale a unor edificii u- 
riașe — spune Opriș Mihai — 
nu-ți dă voie sa fii superficial, 
nu-ți îngăduie să ixifi nici mă
car pentru o clipă în ce loc și 
în ce vreme trăiești, lată de ce 
lui Opriș Mihai i se pare fi
resc faptul că, în condițiile at
mosferice foarte grele ale pri
mului trimestru al acestui an, 
brigada sa a găsit toate resur
sele nu numai pentru a-și în
deplini sarcina de plan, dar 
și pentru a o depăși cu 40 la 
sută. La noi — spune Opriș — 
disciplina e o urmare firească 
a răspunderilor ce ni s-au în
credințat, a muncii minunate 
pe care o îndeplinim. Pentru 
noi

Vorbește un
Sandu Gheorghe, de la Depoul 
C.F.R. Craiova- Contribuția sa 
la dezbaterile adunării izvo
răște din evocarea propriei 
sale vieți. Frazele sînt scurte, 
dar foarte cuprinzătoare :

— Prin vara lui *44 mă tn-

mat o școală specială de doi 
ani ți, după ce am terminat și 
Facultatea de mecanică (La 
Bucurețti), am venit ca ingi
ner în mijlocul muncitorilor 
de lingă care plecasem. Nimic 
mai firesc.

...Atît de firesc, incit tovară
șului Alexandru Dombi i se 
aprinde în ochi un zîmbet 
plin de căldură și înțelegere șl 
simte nevoia să întărească sen
sul acestui firesc printr-o 
comparație :

— Pe Ungă cei 1 800, despre 
care am vorbit, alți 800 de ti
neri din uzina noastră stnt

Cu atit

„promoția1
înmulțirii ca pe apă...

Mtndria de a lucra pe mare
le șantier al Combinatului 
chimic, de a participa concret 
la făurirea uneia ăintre mari
le cetăți ale industriei socia
liste, o aduce, în adunarea ti
nerilor craioveni, șeful de bri
gadă Opriș Mihai. Pentru el 
și tovarășii săi problema disci
plinei în producție și în afara 
ei e o chestiune care se înțe-

munca este...

.educatorul 
principali

Sub semnul acestei 
majore s-au desfășurat, în în
tregime, dezbaterile adunării. 
Cei 500 de interpreți ai Sim
foniei despre Muncă ți Edu
cație, despre Muncă fi Inrd- 
țătură au trăit nu numai cli
pe instructive, dar ți profund 
emoționante.

Iată de ce propunerea de a 
se mai ține asemenea adunări 
despre munca țt educația tine
retului a fost îmbrățișată cu 
căldură.

Muzeul etnografic al Transilvaniei
Cluj, sir. 30 Decembrie 21 telefon 23—44

Muzeul este desohis pentru vizitatori In fiecare zi (afară de 

luni) intre orele 10—14 ;I 16—19.
Aaicunrea documentării pentru cercetători științifici, ar- 

vectori ți atudențl — IB fiecare sd între orele 8—14. |
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Adunarea activului II. T. M. din Capitală
cu prilejul vizitei delegației U.T.C. L

TARE
Vizita delegației militare Ședința Comisiei Sărbătoarea poporului mongol

permanente C.A.E.R.romine in U.R.S.S
pentru siderurgie

parte

apărarea păcii în

după

Aapoct dm timpul adunăiil ; L CU CU

I

de-a 
per- 

side-

ll furajelor. Numai a- 
au fost valorificate 
de noi terenuri. Deși 
numai cîțiva ani de

A- Greciko, prim-locțiitor 
ministrului Apărării al 

mareșalul Uniunii

MOSCOVA 10 (Agerpresi. — 
Delegația militară a Republi
cii Populare Romîne. condusă 
de generalul de armată Leo~— 
tin Sălăjan, ministrul Fori®^°r 
Armate ale R. p. Romine, rare 
a efectuat o călătorie prin 
Uniunea Sovietică, s-a înapo
iat la Moscova, după ce a vi
zitat orașele Gorki. Kuibtșev. 
Sverdlovsk, Minsk, Riga și Le
ningrad.

La 10 iulie, Nicolae Guină. 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în U-R-S.S-. a ofe
rit o recepție în cinstea dele
gației militare a R- P. Re
mine.

La recepție au luat parte 
mareșalul Uniunii Sovietice

A. 
al
UR^S..
Sovietice, S. S. Biriuzov, șeful 
Statului Major General al 
Forțelor Armate ale U-R-S.S., 
generalul de armată Alexei 
Epișev, șeful Direcției superi
oare politice a Armatei Sovie
tice și a Flotei Maritime Mili
tare a UJl.S.S., mareșali ai 
Uniunii Sovietice.

în timpul recepției, care a 
decurs într-o atmosfera de 
caldă prietenie, au rostit toa
sturi ambasadorul R. P. Romî- 
r.e la Moscova. Nicolae Guină, 
mareșalul A. A. Greciko și ge
neralul de armată Leontin 
Sălăjan.

I lansarea in U.R.S.S. a Mwr variante perfecționate
1 de rachete puriaiwarc de obiecte cosmice

(Urmare din pag. 1)-

prezintă o forță puternică, un. 
ajutor de nădejde și o rezervă 
a Partidului' Muncitoresc Ro
mîn.

.Vorbitorul a înfățișat pe 
larg munca «e care Comsomo- 
lul o desfășoară pentru a mo
biliza întregul tineret sovietic 
la construcția comunismului. 
Răspunzînd chemării P.C.U.S., 
9ufe și sute de mii de tineri 
sovietici muncesc cu entuziasm 
acolo unde e«te mai multă ne- 
Voie de ei, fără a-și precupeți 
eforturile. întregul popor so
vietic este mindru de aportul 
Pe care tînăra sa generație 
aduce în opera de construire 
comunismului.

In încheiere, vorbitorul

îl
a

a 
subliniat că tineretul. întregul 
popor sovietic se bucură sincer 
de succesele tineretului și po
porului romîn în iupta pentru 
desăvîrșirea construcției socia
lismului. Fl a făcut calde urări^ 
pentru continua întărire a 
prieteniei dintre poporul so
vietic și poporul romîn.

Tov. P. Reșetov a inminat 
primului secretar al Comitetu
lui orășenesc al U.T.M. un 
drapel al Comsomolului și un 
bust al Iui Lenin.

A luat apoi cuvintul tov. 
Virgil Trofin. prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.. care a îabh- 
niaț că vizita delegației Com
somolului se înscrie pe linia 
dezvoltării relațiilor frățești 
statornicite între poporul ro
mîn și popoarele Uniunii So
vietice, între tineretul ambe
lor noastre țări unite în lupta 
pentru realizarea țelului co
mun — construirea «ocialis- 
mului și comunismului, men-

tinerea și apărarea păcii’în 
lume. „

In timpul vizitei — a spus 
vorbitorul — tinerii muncitori, 
colectiviști, elevi, studenți, in
telectuali. activiști ai organi
zației noastre au împărtășit 
oaspeților din U.R.S.S., cu ini
mă deschisă din preocupările, 
realizările și experiența mun
cii organizației noastre în toa
te domeniile de activitate. La 
rîndul dumneavoastră ați îm
părtășit din bogata experiență 
a tineretului sovietic, a Com
somolului, care reprezintă un 
important 
țăminte.

Tineretul 
cu întregul 
bucuria față de succesele obți
nute de poporul și tineretul 
sovietic în îndeplinirea gran
diosului program de constru
ire a comunismului, elaborat 
de Congresul al XXII-Iea al 
P.C.U.S. Tineretul țării noastre 
se bucură de faptul c5 sbb 
conducerea P.C.U.S.. tineretul 
sovietic își aduce o contribuție 
importantă la construcția des
fășurată a comunismului.

Mai departe vorbitorul a 
spus :

In scurtul timp petrecut 
tara noaitră aU du tot r^a r-- 
noștirța de munca av.ntată i. 
de entuziasmul cu care tine
retul patriei noastre- impre- 
unâ cu întregul popor, luptă 
pentru înfăptuirea programu
lui de desăvirsire a construc
ției socialismul ai- adoptat de 
cel de-a1. IH-Iea Congres *1 
PJtK Ia contEaare vorbtio- 
nil a arătat că tineretu! nos
tru participă activ in indus
trie, în agriculturi in e-j

izvor de învă-

nostru, împreună 
popor, își exprimă

și știință, la realizarea politicii 
partidului.

fii a arătat că izvorul tutu
ror succeselor și victoriilor 
obținute de U.T.M. îl consti
tuie conducerea sa de către 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Tineretul nostru — a arătat 
vorbitorul — este legat de ti
neretul țărilor socialiste prin- 
tr-o puternică prietenie care 
se întărește continuu ne te
meiul idealurilor comune de 
luptă : construirea socialismu
lui și comunismului.

Tineretul Republicii Popu
lare Romîne. alături de tinere
tul celorlalte țâri socialiste, 
participă activ la lupta popoa
relor pentru apărarea și men
ținerea păcii, pentru înfăptui
rea dezarmării, independență 
națională. împotriva imperia
lismului și colonialismului, 
pentru triumful i 
coexistenței pașnice. s ion iniiru]

In încheiere vorbitorul, d^pă | C1OV si 
ce a arătat că între tineretul “ 
R.P.R. și tineretul Uniunii So
vietice. intre U.T.M. și Com- 
somol s-au stabilit și se 
voltă permanent legături 
prietenie și colaborare 
țească, care se înscriu pe 
dul general a] relațiilor 
prietenie veșnică dintre 
două popoare- a rugat pe 
peț; e» fctocrîa patne 
să trarai xă tcarreteiua țz var> 
■ < frăwx: tae
î Twnj- > vâri •=•
Mi «f ain txrrar 
pe care o ih rftii i i 
de îBtregal doox s=h eoodc- 
cena P*s*Mtuhsi :
Unhaaii Sorurtsee a Cora.
lai saa Craxra! ■= 
-.orartaul Hr

I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

nialismului. ■ 
principiilor |

Opinii realise ak unei seminare aneriease
WASHINGTON 10 (Ager- 

pres). — senatorul democrat 
din partea statului Oregon, 
d-na Maurine Neuberger, a 
cerut la 9 iulie Senatului 
S.U.A. să sprijine propunerea 
de a se încheia un tratat de 
interzicere a experiențelor nu
cleare.

Argumentînd necesitatea în
cheierii tratatului printer la 
interzicerea experiențelor nu
cleare, d-na Maurine Neu
berger a subliniat că fiecare 
serie de experiențe nucleare 
Infectează și mai mult atmos
fera, devine o povară șî mai 
grea pentru economia ameri
cană a cărei situație este și a» 
încordată. Uriașele cheltuieli 
militare, potrivit spuselor «, 
frînează dezvoltarea econo
mică, duc la o creștere și mai 
mare a datoriei Dublice a Sta
telor Unite.

Respectarea condițiilor tra
tatului. a spus senatoarea, va 
duce la stabilirea încrederii 
reciproce. încrederea reciproci 
va duce la rindul ei la noi a- 
corduri, ]a crearea zonelor de-

MOSCOVA 10 (Agerpres — 
TASS transmite :

ln perioada iunie—iulie a_c_ 
în Uniunea Sovietică au fost 
lansate cu succes variante per
fecționate de rachete purtă
toare de obiecte cosmice in re
giunea centrală a Oceanului 
Pacific.

Zborul rachetelor și func5- 
narea tuturor sistemelor kr

s-au desfășurat exact 
programul stabilit.

In legătură cu aceasta, agen
ția TASS a fost împuternicită 
să declare că începînd de Ia 
11 iulie 1963 și cea de-a doua 
regiune, situată între coordo
natele menționate în Comuni
stul TASS din 12 mai 1963. 
este liberă pentru navigație și 
zbarul avioanelor.

SOFIA 10 (Agerpres). — în
tre 2 și 5 iulie 1963 în R. P- 
Bulgaria a avut loc cea 
13-a ședință a Comisiei 
manente C A.E.R. pentru 
rurgie.

La ședință au luat 
delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. p. polonă, R. P. Ro- 
mînă, R. p. Ungară și U.R.S.S.

în conformitate cu hotărîrile 
Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., Comisia a examinat 
unele urobleme ale colaboră
rii economice și tehnico-știin- 
țifice între țările membre in 
domeniul siderurgiei, printre 
care problemele privind coor
donarea planurilor principale
lor investiții în siderurgia ță
rilor europene de democrație 
populară membre ale C-A.E.R. 
pe anii 1964—1965, satisface
rea necesităților țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în ce privește 
unele tipurj de laminate și 
țevi, a necesităților în princi
palele tipuri de utilaje pentru 
exploatarea la zi a minereuri
lor metalifere și nemetalifere, 
organizarea în cadrul comisiei 
a colaborării în domeniul me
talurgiei pulberilor, problema 
introducerii experienței înain
tate la laminoarele pentru 
țevi ș.a.

Comisia a mai examinat o 
serie de probleme organizato
rice.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reci
procă si colaborare frățească.

P o por ul mongol sărbătorește astăzi împlinirea a 42 de 
ani de la victoria revoluției populare mongole din 
1921. Această victorie a dus la instaurarea puterii 

populare și Ia proclamarea, în noiembrie 1924, a republicii 
populare.

ln anii puterii populare, muncind cu abnegație sub con
ducerea Partidului Popular Revoluționar, poporul mongol a 
obținut succese de seamă în lichidarea înapoierii feudale, în 
dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii, asigurînd vic
toria relațiilor de producție socialiste in întreaga economie 
națională. Congresul al XlV-lea al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, care a avut loc în 1961, a deschis noi pers
pective de dezvoltare a țării. însuflețiți de hotărîrile Congre
sului, oamenii muncii din R. P. Mongolă muncesc cu avînt 
pentru a obține noi succese în dezvoltarea și înflorirea 
patriei lor.

In cadrul marii familii a țărilor socialiste, popoarele romîn 
și mongol dezvoltă tot mai mult relațiile reciproce de prie
tenie, colaborare frățească, spre binele popoarelor noastre și 
în interesul întăririi continue a lagărului socialist. Cele două 
țări luptă consecvent pentru promovarea principiilor coexis
tenței pașnice, pentru consolidarea păcii în lumea întreagă.

Cu prilejul celei de a 42-a aniversări a victoriei revoluției 
populare mongole, tineretul romîn, alături de întregul nostru 
popor, urează poporului și tineretului mongol noi succese în 
construcția socialistă și în lupta pentru 
lume.

In preze: 
unde 
pective 

animalelor, te 
muuca pentru 
noi terenuri pentru pășuni, 
prevede Ca în următorii 10 ani 
aă fie alimentate cu apă 135 
milioane ha de pășuni. Numai 
în 1963, pentru lucrările de a' 
limentare cu apă a pășunilor 
vor fi cheltuiți 18 milioane tu
grici, cu 7 milioane mai mult 
dccît în anul precedent, iar su
prafața pășunilor valorificate va 
fi de pe,te 4 miloaue ha.

în același timp se desfășoară 
o intensă muncă de valorificare 
de noi terenuri pentru cultivarea

irezent, în Mongolia, 
î există mari pera- 

pentrii creșterea 
duce o intensă 

valorificarea a 
Se

cerealelor 
nul trecut 
59 000 ha 
au trecut 
cînj în Mongolia a foat introdu
să cultura cerealelor, anul trecut 
au foat recoltate peste 20 milr 
oane puduri <le cereale, recoltă 
ce a întrecut cu 13 milioane pu
duri producția anului precedent.

Perspective largi se deschid 
pentru agricultura Mongoliei ți 
în următorii ani. Potrivit unui 
plan de perspectivă eșalonat pe 
17 ani, suprafața arabilă a R.P. 
Mongole, care în prezent se ri' 
<lică la 
plata.

500 000 ha, va fi tri-

•ir

SCURT PE SCURT
• MOSCOVA. — L- 10 >«l>t i 

eoait la Moacova delegația Di 
partid ;i guvemaneatalâ a R E 
Ungare condaeă de Jaa«i Kada-. 
prîm-aecretar al CC- al PJL> I _ 
președintele Gn» era oloi m*âr 
tionar maneitoreac țiriaeae aaa- 
gar. care a lost invitata de C.C. 
al P.C.U.S. <i d* Caaoihn! de M«- 
niftri al L.R.S.S. aă facă • «iaiîă 
de prietenie în tainei S**^- 
iicâ. In gara Kie*. delefaț-a a 
foit îniimpinată de S. Hr»» 

al|i eaadacatan ac 
eannnict ai p»ll 

Mvietic. de naaarrsti - - 
lewilar n*»'

HrnKM’ ți J«cu Kadar a» 
emvintâri. in ac«ea*a xx.

partidului
dbIbî 
preaeaiXBți ai
N. S. ’
railit 
fanot Kadarl raadacătarai 4e**~ 
gafiei de partid
tale a R. P. Lamarr. «■ meakrB

|ie« an fiwst vsrTie ia’. 
S. fref»!

v Lr—jd Breț»»'.
.-ie Pr^judialv *«••»*.-»- 

al UJtS-X

I
OFT- a r, 

dr I J

■ tale a l._ 
TT>°’ I delecalk;

O 1 X > H 
eeie ■ *a»>etie. 
«^5. I

• MOSCOVA

• DAMASC. — După cum 
reiateazâ postul de radio Da- 
mÂic. Consiliul național al Co- 
— ^ndamentulul revoluției si- 
rrerse a numit la 10 iulie 
pe generalul Amine el Hafez, 
—^mbru al partidului Baas, în 

de șef al Statului ma
x’ ministru de război, în 

generalului Ziad el Ha- 
r.-. Postul de radio a precizat 
râ f^ierahil Hafez va continua 
>-> și funcția de vice-
>’asediate al Consiliului de 
Maagm >i nantatru de tn- 
ta»

Generalul Hariri, care a fost 
Artnjj din funcțiile pe care Ie 

la 8 iulie a părăsit 
Ukra siabilinou-se la Paris

proiecte de lege și acorduri in
ternaționale.

• LISABONA, •— Ministerul de 
Externe ol Porlugaliei a anunțai 
ia 9 iulie că guvernul portughez 
a rupt relațiile diplomatice cu 
Republica Congo (Leopoldville) și 
a hotărît să-și recheme reprezen
tantul din aceaBlâ țară.

Aceasld aejiune a guvernului 
portughez a lost întreprinsă după 
recunoașterea In mod oficial de 
către guvernul congolez a guver
nului Republicii Angola aflat ln 
exil.

explozii.

• TOKIO. — La 10 iulie 
munții japonezi Mioko din 
prefectura Niigata au fost zgu- 
duiți de puternice
A erupt vulcanul Yakeyama 
după o inactivitate 
Deasupra craterului vulcanu- 
lui s-au înălțat coloane de foc 
p fum.

de 13 ani.

Transportul auto în R. P.
Mongolă eate în continuă 
dezvoltare. Au apărut 

trasee noi care leagă capitala 
țarii cu o serie de localități în* 
depărtate. Continuă să se ex
tindă transportul de pasagp.ri cu 
autobuzele în orașele Kohdo. 
Cioihaisan, Suhe'Bator, în noul 
oraș Darhan și Sain-Șand.

Se îmbunătățește, de aseme
nea, transportul populației cu 
taxiurile. Dacă î» anul 1959 
în orașele Ulan'Balor și Cioibal- 
tan taxiurile au efectuat trans-

*
porturi de peale 1,2 milioana 
km, în anul 1962 kilometrajul 
lor a depășit 7 milioane km.

în scopul îmbunătățirii bazei 
tehniee‘materia!e a transportu
lui auto, în perioada actualului 
plan de cinci ani în Mongolia 
se aloca 583,5 milioane tugrici 
sau 12,1 la sută din totalul in
vestițiilor făcute între anii 196b 
1965 în întreaga economie națio
nală a R. P. Mongole. La Ulan- 
Bator se abă în construcție o 
mare uzină <lc reparații auto 
și pentru fabricarea de piese de 
9chimb pentru automobile.

Ședința solemnă de la

Ulan-Bator
ULAN-BATOR 10 (Ager- 

pres). — La Ulan-Bator a avut 
loc la 10 iulie o ședință so
lemnă a reprezentanților oa
menilor muncii și opiniei pu
blice din capitala R. P. Mon
gole, consacrată celei de-a 42-a 
aniversări a revoluției popu
lare mongole.

în prezidiu au luat loc con-

ducători de partid și de stat, 
în frunte cu J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole.

Ț. Puntagnorov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Mongole, a prezentat 
un raport despre înfăptuirile 
poporului mongol.

TELEGRAMĂ
Am 9

Deschiderea unei expoziții

rwt ta

rârata (Agernres)

rafiide

sincere felicitări și urări de 
noi succese în activitate, mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole, 
Mangalin Dughersuren.
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»crzri de antrenasect. avioane 
■lu.tare americane au atacat In 

area liberă patru nave pescărești 
societății japoneze ..Maru- 

La 9 iulie ziarul ..Akahata" 
t reUfe-t ră 1b xrca d» 3 iulie 
M-r» ;.r>»rae cz 35 de pracar: 
na care s* af'xa la vevt ae

k*s: atacare Ae
Aevoiai ae pe

Cu prilejul celei de-a 42-a 
aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, tovarășul Cor- 
neliu Mâne&cu. ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Populare Romine, a transmis

Cu prilejul celei de-a 42-a 
aniversări a Revoluției popu
lare mongole, miercuri la a 
miază s-a deschis în sala Pa
vilionului C din Parcul Herăs
trău din București, sub auspi
ciile Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străi- 
năratea. o expoziție documen
tară de fotocrafii din R. P. 
Mongoli Expoziția înfățișează 
ddente aspecte din viața noua 
a poporului mongol.

La deschidere au luat parte 
Alexandru Buican. vicep rese

dinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și 
cultură.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de Ion Ghimeșen, 
director în I.R.R.C.S.

Au fost prezenți E. Niamaa, 
atașat comercial al R.P. Mon
gole la București, și membri 
ai corpului diplomatic.

Demonstrații la Londra 
pentru amnistierea detinutilor 

politici din Grecia
LONDRA 10 (Agerpresi. — 

Agenția Reuter relatează că 
în tot cursul zilei de marți 
avut loc la Londra demonstra
ții. Ia care au participat mii 
de persoane, în sprijinul cere
rilor pentru acordarea unei 
amnistii generale deținuților 
politici din Grecia. In ciuda 
măsurilor de interdicție anun
țate de autoritățile britanice, 
care doresc să împiedice ase
menea manifestații în timpul 
vizitei la Londra a regelui și 
reginei Greciei, oeste 1 500 de 
demonstranți au organizat o 
„veghe tăcută” în fața pala
tului Buckingham, reședința 
regală britanica, unde au fost 
primiți suveranii greci. Agen
țiile de presă subliniază că în 
urma refuzului demonstranți
lor de a se împrăștia a inter
venit poliția și s-au semnalat 
incidente, aproape 100 de de

monstranți Lmd araț»’-
Marți srara, Bertrand
Russell cundăcîiîuî bri
tanic, con duca iar ~ -
britanice pentru 
nucleară, s-a prev^-’-rt 5a Pa
latul regal nentru » 
reginei Angliei o »
care u cere să ir.trrvlnî pe 
lingă regele Greciei î.n scop’-- 
eliberării deținuților peâiuet 
din această țară.

Demonstrații aserr.ănătccrc, 
prin care ooinia publică bri
tanică cere suveranilor grec: 
acordarea amnisxiei politice, au 
avut loc in fața catedralei 
Westminster, in momentul in 
care acolo se desfășura o 
slujbă religioasă in prezența 
regelui și reginei Greciei. A- 
gențiile de Dresă relatează că 
și aici politia a operat noi ■- 
restări și că a intervenit pen
tru a risipi pe demonstranți.

“3W.L1 WAIVA
Problemele Adenului

«.restate âa Adon. F rimă am era» 
-- - «re dreptad «ăi vaarar

aah. Ufri * iMt tarta* ■ 
Fc<eraț*a Aratari de Sad. A- 
crtMi .federație' e*ie a erra 
tie * ralaaiataMitaf tentatari 
în iaeerrarra tar de >-și K* 
priaa d—anti ia Adea * «■ 
diversele xaltuate *■ *eaia- 
«■U Arabici ra etalat de ta- 
taaii &xa pratrv lame La fraa- 
tea acestei .federații' aatari- 
tilile eafleze aa >•» ■■ fa- 
vrra marieaetă. paierea reală 
iftartiaiad CBveraalarBiai en
glez Ineereind si ereete astfel 
aparenta lichidării sîsienatilni 
talaaial aBiaritățile britanice 
sperau si slăbească prin acea
sta mișcarea de eliberare. De
parte de a alibi. Inpta de eli
berare a pepnlației din Aden 
se desfășoară ea și mai mare 
implaare, in pofida represi- 
n ailor polițienești. Partidele 
cele mai importante s-au a- 
dresat O.Ni.U. ceri a d să se a-

onrde tactili tadrprad rață a- 
niIb faiiini Șahi oanhetul 
031. Bxărttaal ta eerceia- 
reA ataafărs dna Adm a dat 
smta trec me pnbtantății bd 
n*ai tn rare, pe baza anebe- 
trtar Hectnase. se sabliniază 
că papali (ia lenmrdinr din 
Federala ArabiH de Sad cere 
acordarea imediat! a indepen- 
dtațri. Membrii rah fii Le tu
tori cer că se acorde de îndată 
popaialăei dia Adea ți din ee- 
letalte ieritarii din cadrai fe
derației dreptul de antadeter-

ln legăinră cn situația poli
tică Aden, reprodacem. cu 
pitMuițări nn articol din lia- 
rol elvețian -NEVE ZVRCHER 
ZEJTl NG“.

4. pal de a pariMntpa la adeteei
l-am anul doar 2» de mu de a"
rata ya 5 oMa de iada*** R aamar 

mLri ar departe a- 
cefOMi am 7* an țasosfi. Hoepinu de 
a ■ •«■ âasetsaks par-
f*<* aba Idra — pan tide f tar 
i «ah re »a;toca/ ța I^t-e Vatar» 
de sad — M~aa ri-^ aderra^ 
M im ca fr ze aietertle.

«hm fl paritdeior
.■ndbiiaf»*. Io total a cmmdrd

da JL'niamoa aațianala".
Dăa pana da eedare numeric 

paanidnd sodoiist național este 
ueimdaaeiaic cel mm important 
dia Adem LI fl fast înființat pa 
ie-a migrârii sindicale, care for- 
na wă mipa politică a Congresu
lui madientelor din Aden (Can- 
gremd madîeatelor din Aden este 
cna mm impartanlă organizație 

creoli în 1956. Din

rațu/ Aden este 
pasărea PAoenix <1 
orațe/or A rablei.

la portul Aden 
sairtc in fiecare 
luna 350 de tare.
Tat aici vin un 

sfert de milion de turiști anual. 
Micei Aden a crescut de partea 
•pasă a golfului in jurul rafină
riei de petrol. La rafinărie lu
crează 4 000 de muncitori, pro
ducție ei anuală fiind de 5 mi’ 
lioane tone de petrol. In jurul

Uziaev de a fMO*^-ăaU

fcaîl, spâWe, ji &eAe*wc.
Rtaci/f fa/L« je ia^neafat

in Aden ț--‘-r-'e -rare ?*r rare 
moi mere;» ța /« **
fearila lae te tssrî
tema de boa.

Ciad fa JU* englezii sa ri^dt 
portal Aden aeltenalsi 
a roșa! aaaahea 599 ir leea^ee. 
In prezeal, pe aaproiam de 75 
km p. pisai de stiaci pe care te 
întinde aratul, trăiesc «a met 
puf ia de 25U mii de oameaz. ba 
poate chiar ptmătale miliar 
intrneit ultima/ recea tăaiint ai 
populației a arat lac îa 1933. 
Dezvoltarea orașului a atras In 
Aden a mul ț rose de oameni.

In Aden na exiifă tarife ro* 
male ți control ramai. Oamenii 
ți mărfurile pot trece liber din 
Yemen fi din alte lacuri in Fe
derație A robiei de aud fi ia 
Aden. Populația Adenului eate 
formată din „străini”. A fa de 
pildă, aci trăiesc peste 100 de 
mii de yemeniți, 75 de mii de 
arabi din Aden ți protectorate. 
25 de mii de indieni, peste 15 
mii de somalezi fi aproximativ 
10 mii de reprezentanți ai altor 
naționalități.

Legile electorale care sini în

11 țesL-.î-- ț. toate te
l’Statâ 3Ulr-o măvsr-i mau mite 

maa soare de spripaul mm 
Amaneta entaxitâfHar colaaiale 
jțntru*it ae împaci *« dominația 

— a. r.i. A mai im~ 
p^'"aat â.’X.:re ele cite ^.Adeu 
Assaciation-. cure in pcezant o 
răpi xitualia daminoată in arțar 
urle orifenețti de cuttdacere 
(dia cauza boicolalni exercitat 
de celelalte partide asupra ale
gerilor din 19j9>.

Ln partid mai vechi — Liga 
Arabici de aud — iți propune 
ca scap să creeze nn stat arab 
independent ia sudul Arabici, 
care mai tirziu ra trebui lă ae 
unească ca riiiearea uniune ara‘ 
bă. Talufi,. in ultimii ani. Liga 
Arabici de sud a trebuit să ce
deze din poziții concurentului ei, 
partidul socialist-national cu-

punct de redere politic ea se 
pronunță pentru deplina elibera
re de sub dominația engleză}. 
Faptul ci majoritatea membrilor 
sindicatnlni sini ye meni ți de- 
termiuâ inir-p măsură csen|ialâ 
poiiiiica legali de sindicate a 
partidubai socialist național.

Da pi reroluția din Yemen, 
programai unirii cu Yemenul a 
> ipâiot o imenși popularitate. 
In primele săptimini după rero- 
*ația din Yemen întregul Aden 
era împodobit cu steagurile re
publicii 1 emen. „Ai sosit din 
Yemen — întreabă șoferul de 
taxi pe pasagerul său. Pocește- 
țte-mi rum este acolo la Saana ? 
L bine f* Este clar că șoferul 
așteaptă o relatare despre trans
formările revoluționare petrecu
te in fosta lui patrie.

O importantă problemă pentru 
Aden o constituie relațiile cu 
Federația Arabici de sud.

In toamna anului trecut, con
ducerea partidului de guvernă' 
mint „Aden Association' a ac
ceptat alipirea Adenului la fe
derație.

Liga Arabici de sud fi parti
dul socialitt-națianal, adică ma
joritatea forțelor politice s-au 
împotrivit cu hotărîre acestei <r 
lipiri. Ele se tem că emiratele 
conservatoare ale federației care 
au puternice legături cu Anglia 
t-or frina dezvoltarea politică și 
economică a Adenului.

Aceste temeri și atitudinea ne
gativă a partidelor naționaliste 
față de federație, iși găsesc ex
presie în lozincile lor. Federația 
—■ se arată în aceste lozinci — 
este un truc al englezilor care 
intenționează sa-ji păstreze cit 
mai îndelungat dominația în 
Aden și în teritoriile învecinate. 
Această „uniune artificială”, are, 
drept scop subordonarea Adenir 
lui șeicilor din protectoratele 
dependente de Anglia.

Dacă ținem seama și de faptul 
că Anglia dorește să păstreze 
Adenul ca o bază militară, poa
te fi mai bine înțeleasă atitudi
nea negativă față de federație 
care este larg râspînditu printre 
locuitorii Adenului. Și o dovadă 
în această privință o constituie 
demonstrațiile puternice împo
triva intrării Adenului în fede
rație.

Se pune în mod firesc între
barea dacă situația federației 
este stabilă și dacă ea va putea 
funcționa cu tontă împotrivirea 
opusă de partidul cel mai impor
tant și mai bine organizat din 
Aden.

hi noiembrie anul acesta ur
mează să aibă loc alegeri in or
ganele de conducere orășenească. 
Sub pretextul creării federației, 
anul trecut acestea au fost ami
nate cu un an. Guvernul a pro
mis că pînă la începerea acestor 
alegeri va ridica din nou pro
blema drepturilor electorale. 
Principalele partide cer ca fie
care locuitor ni Adenului să ca
pete dreptul de vot.

După cit se pare ciocnirea 
dintre englezi și mișcarea pentru 
independența Adenului va fi 
foarte acută și înverșunată.
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