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Economii de metal
In primul semes

tru, constructorii de 
rulmenți din Brașov 
au economisit prin- 
tr-o mai bună gos
podărire a metalului 
aproape 225 tone de 
oțel pentru rulmenți. 
Prin reducerea con
sumului specific la 
S.D.V.-uri, au fost 
realizate, de aseme
nea, importante eco
nomii care, cumulate 
cu cele de metal, în
sumează aproape 
1995 000 lei.

Pentru semestrul 
II, au fost luate noi

măsuri, care vor asi
gura îndeplinirea an
gajamentului colecti
vului Uzinei „Rul
mentul" în această 
perioadă a anului — 
economisirea a încă 
131000 kg de metal. 
Dintre acestea pot fi 
«numerate: laminarea 
inelelor cu cale du
blu profilată, trece
rea de la inele duble 
la inele simple, pre
cum și extinderea fo
losirii capetelor de . 
bară.

fog. NICOLAE 
BUZOESCU

Și-au îndeplinit
angajamentele

IAȘI (de la cores
pondentul nostru).

Muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii 
de la Fabrica de 
confecții din Bîrlad 
întîmpină ziua de 
23 August cu noi 
succese 'in produc
ție. Pînă la data de 
21 iulie ei au rea
lizat la producția 
globală o depășire 
în valoare de peste 
824 000 lei, cu 
324 000 lei mai mult

decît prevede anga
jamentul luat. De 
asemenea, pînă la 
această dată ei au 
realizat peste plan 
13 637 bucăți con
fecții in loc de 8 500 
cit prevede anga
jamentul. In ce pri
vește economiile su
plimentare la pre
țul de cost, și bene
ficiile peste plan, 
angajamentele au 
fost de asemenea 
depășite.

Uzinele „23 August" din Capitală. Tinerii strungari Marin Marin și Marinescu 
Petre de la secția mecanic-șei — atelier de prelucrări, își depășesc în fie
care lună sarcinile de plan, realizînd în același timp produse de bună calitate
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Recepție cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări 

a eliberării Poloniei
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a eliberării Polo
niei, ambasadorul R. P. Polo
ne în R. P. Romînă, Wieslaw 
Sobierajski, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Alexan
dru Bîrlădeanu, Mihai Dalea, 
Gh. Gaston Marin, Gogu Ra
dulescu, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti

tuțiilor centrale și organizații
lor obștești, deputați ai Ma
rii Adunări Naționale, acade
micieni și alți oameni de ști
ință și cultură, generali și o- 
fițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic. în timpul 
recepției, ambasadorul Wies
law Sobierajski și tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer au 
toastat

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

TINERI PE ȘANTIERELE 
MUNCII PATRIOTICE

1 Duminică dimineața peste 
22 000 de cetățeni — vîrstnici 
și tineri — au lucrat pe stră
zile, parcurile, bulevardele și 
grădinile orașului Brăila. Hotă- 
Tirea brăilenilor este de a face 
din orașul lor, în cinstea zilei 
de 23 August, o adevărată gră
dină. Principalele obiective ale 
muncii patriotice din această 
duminică le-au constituit sta
țiunea balneo-climaterică Lacul 
Sărat, parcul Kisseleff, faleza 
de la Dunăre, șoseaua Brăila 
— Galați la curba Baldovinești, 
cartierul Comorofca și Vadul 
Dorobanți, porțiunea din jurul 
blocurilor de pe strada Galați, 
și altele. La aceste lucrări, ti
neri, constituiți în brigăzi de 
muncă patriotică, de la Combi
natul chimic Brăila, de la Com
plexul de industrializare a lem
nului, de la D.R.N.C., I.S.C.M., 
Uzinele de utilaj greu „Pro
gresul", au participat cu entu
ziasm la lucrări de dislocare, 
încărcat și descărcat moloz, 
pregătirea terenurilor pentru 
crearea spațiilor verzi, întreți
nerea celor existente. Numai în 
stațiunea balneoclimaterică La
cul Sărat, situată în apropierea 
orașului, au fost nivelate peste 
7 hectare teren pentru crearea 
zonei verzi, a fost săpat și ni
velat un volum de peste 1 500 
m c de pămînt, s-a curățat iar
ba de pe alei pe 2 000 m p, lu
crări la care un aport deosebit 
l-au adus muncitorii de la Com
binatul chimic Brăila. Numai 
în această duminică, cei peste 
22 000 de oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile brăilene, dintre care peste 
zoooo de tineri, au efectuat 
aproape 70 000 ore muncă pa
triotică.

• Ploiești
în regiunea Ploiești se desfășoară largi 

acțiuni de muncă patriotică pentru înfru
musețarea și gospodărirea orașelor și co
munelor, care se pregătesc sărbătorește în 
întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei.

Tineretul regiunii Ploiești și-a adus con
tribuția pînă acum la construirea prin 
muncă patriotică a 4000 mp de străzi, 
9 500 m p trotuare, 1 600 km de șanțuri, la 
repararea a peste 135 500 m p de trotuare, 
980 km de drumuri și străzi. De asemenea, 
el a mai contribuit la amenajarea și ex
tinderea a 164 000 m p de zone și spații 
verzi, la plantarea a 300 000 de pomi etc.

Cele mai de seamă succese le-au obținut 
tinerii din raionul Mizil, care, alături de 
virstnici, au trecut la acțiuni susținute de 
aliniere și de corectare a ulițelor, dînd 
astfel satelor și comunelor un aspect mai 
plăcut.

O activitate susținută au desfășurat și 
desfășoară tinerii și în zonele declarate 
trasee turistice. Astfel, tinerii din raioa
nele Cimpina. Teleajen, Ploiești și alte 
raioane din regiunea Ploiești, dau o mare 
atenție acțiunii de înfrumusețare a sate
lor și orașelor întreținind drumurile, spa
țiile verzi, veghind asupra curățeniei și 
bunei întrețineri a locurilor istorice și mo
numentelor de cultură și artă.

• Bacău

Vedere din centrul orașului 
Buzău

Foto : F. DOBRESCU

Recoltarea griului continuă 
cu intensitate și în G.A.S. 
Sîncrai, regiunea Mureș Au- 

tonomă-Maghiară

CRONICA ACTUALITĂȚII

Pe o suprafață de Î6O 000 metri pătrațl, 
In care sînt incluse parcurile Libertății, 
Republicii, Lenin și. altele, organizațiile- 
U.T.M. din orașul Satu Mare s-au angajat 
să execute pe timpul verii lucrările de în
treținere a spațiilor verzi, florilor și alei
lor prin care se vor economisi mai mult 
de 25 000 lei. Aceste lucrări continuă. In 
oraș și-au făcut apariția sau sînt în curs 
de amenajare noi parcuri ca acelea de pe 
străzile Cloșca și Viitorului, ce se întind 
pe o suprafață de 25 000 metri pătrați.

Orașului de pe Someș i se mai spune și 
pe bună dreptate, „orașul florilor". Zeci 
de mii de flori și trandafiri de toate spe
ciile incintă privirile localnicilor și vizi
tatorilor și aici meritul este îndeosebi al 
fetelor. Pe multe străzi, tinerii din organi
zațiile U.T.M. din Uzina „Unio", 1 PROFIL, 
Școala forestieră, Combinatul 1 Mai și 
Școala profesională auto, au contribuit în 
timpul liber la nivelarea și pregătirea 
pentru asfaltare a acestor străzi pe o 
suprafață de cca 1 300 m p, economisin- 
du-se 180 000 lei. In apropierea Fabricii 
„1 Septembrie" se întinde pe cîteva hec
tare parcul popular. Organizațiile U.T.M. 
din Satu Mare s-au angajat ca pînă la 
23 August să execute o bună parte din 
lucrările necalificate pentru amenajarea 
în acest parc a unui lac artificial.

Zilele trecute, peste 50 de tineri colecti
viști din comuna Scorțeni, raionul Moi
nești, au fost prezenți pe șantierul din mij
locul satului unde se construiește un nou 
magazin universal. Consiliul de conducere 
al G.A.C. le-a dat tinerilor atelaje cu care 
materialele de construcție au fost duse 
repede unde era nevoie de ele. La sfîrșitul 
acțiunii au fost evidențiați cei mai harnici: 
Dumitru Mocanu, Nicolae Sava, Constan
tin Fuioagă, Elena Pavel, Elena Popa.

La Verești-Tazlău, duminică dimineață, 
mai bine de 60 de tineri au lucrat la ame
najarea șoselei care străbătea satul. Au 
fost transportate 5 autocamioane cu ba
last. Atît la încărcare, pe malul Tazlăului, 
cît și la descărcare, pe șosea, au lucrat cu 
hărnicie tinerii organizați în brigăzi de 
muncă patriotică. în cursul aceleași zile, 
a fost reparat și un pod.

Au mai fost organizate acțiuni asemă
nătoare și în comune și sate ale raionului 
Moinești. La Ardeoani, bunăoară, după ce 
s-au expediat la depozitul I.C.M. o canti
tate de 3 000 kg fier vechi, tinerii au co
lectat alte două tone. (INFORMAȚII PRI
MITE DE LA CORESPONDENȚII NOȘ
TRI REGIONALI).

MODERNIZĂRI „lum mrw
DE

în regiunea Su
ceava s-a terminat 
recent moderniza
rea drumului Su
ceava — Șiret, iar 
în prezent se lu
crează intens la as
faltarea șoselei Su
ceava — Botoșani — 
Dorohoi. Drumul 
dintre Bacău și 
Moinești a fost mo
dernizat în acest an 
pe o lungime de 47 
kilometri. In regiu
nea Crișana se lu
crează la moderni
zarea ultimelor por
țiuni ale drumului 
Craiova — Bocsig și

DRUMURI
pe traseul noului 
drum dintre Mar- 
ghita — Simleu. De 
la începutul anului 
constructorii din re
giunea Argeș au 
terminat de execu
tat aproape 30 de 
km pe drumul din
tre Băbeni — Dră- 
gășani și Găneasa. 
Multe drumuri se 
află in prezent în 
curs de moderniza
re și în regiunile 
Banat, Dobrogea, 
Galați și Cluj.

Numai în regiu
nile Ploiești, Iași și 
Hunedoara au fost

modernizate după 
eliberare drumuri 
pe o lungime de a- 
proape 2 500 km. 
Prin folosirea unor 
metode moderne și 
a unor procedee a- 
vansate de lucru, 
prețul de cost la 
executarea acestor 
lucrări a 
simțitor. . . , 
exemplu, în regiu
nea Cluj, folosin- 
du-se ca materie 
primă țițeiul bitu- 
minos, costul se re
duce de circa 6 ori.

i scăzut
Așa, de

(Agerpres)

Dezvoltarea filaturii de in și cînepă 
din Fălticeni

m capitaia
Intre 23 iulie și 23 August se 

desfășoară în Capitală Luna cărții, 
organizată cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a Eliberării patriei.

La sediul bibliotecilor sînt pre
văzute circa 750 de manifestări : 
seri, medalioane și montaje lite
rare, simpozioane. Vor fi organi
zate, de asemenea, numeroase con
cursuri cu teme ca : „Chipul mun
citorului oglindit în literatură", 
„Să cunoaștem Capitala patriei 
noastre0 etc.

Acțiuni de prezentare, populari
zare și difuzare a cărții, vor avea 
loc și în întreprinderile și institu
țiile din Capitală. Se vor organi
za expoziții, vitrine și standuri de 
cărți, întîlniri între scriitori și ci
titori, recenzii, prezentări de cărți, 
conferințe, consfătuiri. Ingineri și 
tehnicieni își vor da concursul la 
popularizarea cărții tehnico-știin. 
țifice.

A

Lucrările de extindere a Filatu
rii de in și cînepă din Fălticeni se 
desfășoară din plin.

La noua secție nord, unde sini 
amplasate cordele fino și flaierele. 
lucrările de montaj s-au terminat 
și secția a început să producă 
benzi si semi tort de în necesar 
celorlalte secții. In secția tors 
umed s-a terminat zxctajul ringu-

rilor. La stația chimică, unde sa 
execută albirea firelor, sînt în cais 
de montare încă trei uscătoare.

Prin lucrările de extindere ce se 
execută, capacitatea de producție 
a Filaturii din Fălticeni va crește 
cu 80 la sută. La noile mașini se 
vor produce numai fire subțiri de 
in pentru țesături fine.

(Agerpres)

Noi tipuri de motoare
electrice

Exce/enfei Sale 
domnului GAMAL ABDEL NASSER 

președintele Republicii Arabe Unite

C a Iro

Cfa ocaxii azi versorii revoluției expiere transmit Exce- 
lerțe. Voastre, fa mmrere C:r.;:l:u2ui de Stat al Republicii 
Populare Romine, al poporului nxnfa ți al mea personal, 
r-neere felicitâfa ți calde urări de noi succese poporului Re- 
puhllcii Arabe Umre fa opera de dezvoltare economică și 
culturală a patriei sale.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Itinerar estival
pe Valea Prahovei

îneît iau cu

din laturile muncii lor. 
una din ele este

Ta-;

n buzunar cu foaia 
de drum împătu
rită frumos peste 
suplimentul de 
tren accelerat, în 
mînă cu valiza, a 
cărei echilibrare

sezonieră i-a cerut întregii fa
milii îndelungi chibzuinți și 
nostime controverse, pe buze 
cu toate refrenele vechi și noi 
sugerînd călătoriile estivale, 
omul nostru se îndreaptă spre 
marea întîlnire cu vacanța. 
Cunoașteți deliciile acestei cli
pe solemne.

Cînd, îndată după Ploiești, 
înălțimile subcarpatice încep 
să deseneze pe orizont spinări 
albăstrii de ființe gigantice și 
fabuloase, cînd alături de ca
lea ferată se ivește — cu altfel 
de luciu decît acela sever și 
egal ai șinelor — languroasa 
Prahovă, cînd pădurile trimit 
spre ambele laturi ale trenu
lui primele efluvii de ozon,

atît de categorice
asalt ferestrele fiecărui vagon, 
vîrstele călătorilor cunosc o 
ciudată omogenizare. Toți se 
simt tineri, toți sînt efectiv 
primeniți sufletește. Pentru 
muzică și pentru drumeție,

Oamenii vin la odihnă, dar 
odihna are o mie de fețe. 
Ea poate avea și vioiciunea 
unei chermeze, și împăcata 
liniște a urcușului la pas, și 
calmul cercetării unor frumu
seți necunoscute, și înfrigură-

Cîntecul 
pe Valea Prahovei
Intr-o zi, la Clubul din Buș

teni, spre ora de închidere 
pentru pauza de prînz, o voce 
caldă și puternică de sopra
nă, cu evidente virtuți muzi
cale, a atras un grup de ti
neri spre sala cea mare. Cînta. 
acompaniindu-se singură la 
pian, Mihaela Neacșu, o fată 
venită cu părinții săi la odihnă.

lila", din „Peer Gynta inter
pretate vibrant, cu exuberanța 
virstei și dragoste pentru artă.

Și totuși nu era încă un 
concert. Dar ar fi putut să fie, 
e neîndoielnic. Cu un program 
stabilit. Cu o sală plină. Asta 
cu o condiție: tovarășii din 
conducerea clubului să fi e- 
fcctuat o muncă de cunoaște
re a talentelor — între cei ve
niți la odihnă. Atunci meritul 
cel mai mare n-ar mai fi a_ 
parținut întîmplării...

...ci activiștilor culturali;

ai operei „Faus:- de Gounod, 
Rapsodia intiia enesciană. 
^Balada" lui Ciprian Porum- 
bescu, a V-a simfonie beetho
veniană — i-au fermecat în 
alte ceasuri de odihnă.

Acum își vor încerca ei în
șiși priceperea, cunoștințele 
in concursul-spec:acoi „Cine 
cintă bine, cîștigă". Folclorul 
muzical al majorității regiu
nilor țării își are reprezen
tanți. Care va însuma cele 
mai multe adeziuni ?

Lă —

pentru lectură și pentru glu
me, pentru informație și pen
tru jocuri, sufletul se deschide 
întreg. Ajunși în stațiuni, au 
la dispoziție toate condițiile 
să-și petreacă un concediu 
plăcut, reconfortant : camere 
în vile cochete, cu tot confor
tul, mese substanțiale.

rile unei întreceri între mai 
multe talente. Odihna are o 
mie de fețe.

Cei care știu, cei care au 
datoria să le pună în valoare 
și în lumină pe toate — sînt 
activiștii caselor de cultură și 
cluburi, împrăștiate generos 
pe toată Valea Prahovei. în 
patruzeci și opt de ore petre
cute aici s-au conturat cîteva

Grupul admiratorilor acestui 
glas limpede și sonor a făcut 
cerc în jurul pianului. Nicolae 
Stan, lăcătuș la I. M. S. 
„Ceahlăul44 din Piatra Neamț, 
băiat de 17 ani, aflat la pri
mul concediu, mărturisea că, 
alături de excursiile în Bu- 
cegi, uite, „acest concert mi-a 
plăcut mai mult". Arii din 
„Tosca“, din j.Samson și Dă

cum ii se întîmplă foarte a- 
desea celor de la Casa de cul
tură din Predeal.

Aici, cîteva ceasuri mai tîr- 
ziu, i-am găsit pe prietenii 
cîntecului pregătindu-se să in
tre în scenă... Ascultaseră, cu 
o seară înainta, pagini din 
comoara folclorului nostru ; 
într-alta — Interpreți celebri

— Depinde de interpreți, — 
remarcă Ștefan Cepac, meca
nic la D.R.N.C. — Galați. De 
fiecare dintre noi; bineînțeles, 
eu aș vrea să cîștige cîntecul 
de pe meleagurile gălățene...

îndrăgostit de muzică, tînă- 
rul mecanic are acasă o bo
gată discotecă. Apreciază or-

ga ni zarea concursului și 
înscrie și la genul muzică din 
operete" cu o arie din «Vîn- 
zătorul de păsări44. Alături de 
el, alți douăzeci de concu- 
renți. Au luat cu toții cuno
ștință de concurs din primele 
zile, prin invitația apărută în 
afiș, dar și cu prilejul audiții
lor muzicale (frecventate în 
programul casei de cultură). 
Au apreciat solicitarea acea
sta ca pe un răspuns prompt 
dat propriei lor dorinți.

Cine va reuși? Cîntecul, de
sigur, pentru că el face să ră
sune 
vei, 
felul 
însă, 
la Sinaia alți zeci de 
preți, între cei 4 000 de oa
meni ai muncii veniți în con
cediu în această serie...

în filmul pe care-1 realizezi 
aflîndu-te, pe Valea Prahovei,

întreaga Vale a Praho- 
cînd e solicitat în 
acesta... Vitregit uneori 
el așteaptă să-și afle și 

inter-

FLORICA POPA
ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a Il-a)

La uzinele „Electroprecizia" din 
Săcele a început producția de se
rie a 6 noi tipuri de motoare 
electrice de mică putere. La 
proiectarea acestor produse s-au 
aplicat soluții constructive mo
deme, care le situează la nive
lul tehnicii actuale. In comparație 
cu motoarele de aceiași putere și 
turație, fabricate anterior, la mo
toarele de 0,6 kW se obține o 
reducere a consumului specific de 
fontă cu — ---- •
silidoasă

Paralel 
zate alte 

' asincrone 
rea unor 
tipuri de 
plificarea_____ ____ ,
cerea dimensiunilor și a greută
ții lor. °

23 Ia sută, iar de tablă 
cu 26 la sută.
cu acestea au fost reali- 
8 noi tipuri de motoare 
cu două viteze. Echipa- 
mașini-unelte cu noile 
motoare a permis sim- 
cutiei de viteze, la redu-

(Agerpres)

Exploatarea forestieră Doini- 
șoara — regiunea Suceava. 
Lemnul, sortat în catarge, este 
încărcat în vagoanele de cale 
ferată cu ajutorul unor puter

nice automacarale



Ștîindu-i la practică, am 
poposit zilele trecute printre 
studenții gălățeni, cu dorința 
de a afla noi fapte din viața 
lor, din activitatea lor în ac
tuala perioadă de practică. 
Firește, drumul reporterului 
trebuia să treacă mai întîi pe 
la institut, „cartierul general" 
al vieții studențești. La rugă
mintea noastră, în legătură cu 
practica în producție a stu
denților, tovarășul conf. univ. 
ing. COSTICĂ ALEXANDRU, 
prorector al institutului, ne 
spune :

— „Mai întîi, cîteva cuvinte 
despre programele de practică. 
Am avut grijă ca acestea să fie 
stabilite din vreme. La întoc
mirea lor am ținut seama, în 
primul rînd, de recomandările 
ministerului. Un ajutor pre
țios l-am primit însă, din par
tea conducerii Șantierului na
val. împreună cu specialiști 
de aici, am adaptat programa 
la specificul muncii din șan
tier. Mai mult, s-a avut în ve
dere specificul lucrărilor ce 
se execută în perioada de 
practică a studenților.

Cîteva spicuiri din progra
mă vin să susțină cele spuse 
de tovarășul prorector. La 
Șantierul naval din Galați fac 
practică studenții din anii III 
și V de la secția nave a Fa
cultății de mecanic^. în cele 
6 săptămîni, studenții din 
anul III întreprind o practică 
generală, iau cunoștință de 
organizarea șantierului, cu
nosc procesele tehnologice 
mai importante. Noțiunile ge
nerale sînt aplicate, însă, la 
specificul concret al șantieru
lui. Așadar, ei învață mai în
tîi noțiuni de turnare și for
jare a pieselor necesare în 
construcția de nave, ansam- 
blele și subansamblele navei: 
instalația de guvernare (cîr- 
ma), piesele componente ale 
liniei arborelui port elice, vin- 
ciurile de ancoră, cabestanul 
de manevră etc. După aceasta, 
vor trece la însușirea modu
lui de montare la bordul na
vei a instalațiilor de ancorare, 
de încărcare și descărcare, de 
montare pe postament a mo
toarelor principale și auxiliare. 
Cu toate că multe din aceste 
cunoștințe sînt aflate pentru 
prima oară acum, în șantier, 
studenții anului III vor învă
ța și chestiuni mai dificile, de 
strictă specialitate. Așa, de 
pildă, problemele tehnologice 
privind construcția navei. Vor 
urmări aici trasarea tablelor 
și a profilelor ce formează 
capul navei, elementele struc
turii de rezistență a navei.

Noua maternitate din orașul Bacău
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(Urmare din pag. I)

la odihnă, neapărat una din 
secvențe se cuvine să înceapă 
cu salutul

Munte, 
bine te-am găsiți
în drum spre Omul sau la 

Babele, pe Coștila sau la Pia
tra Arsă sus, spre creste, (după 
ce în primele zile te-ai antre
nat urcînd la Cascada Tami- 
na sau la Cota 1400) în fie
care zi această urare e rostită 
de sute de glasuri. Pentru că, 
zilnic, activiștii culturali, aju
tați de cei ai O.N.T.-ului, or
ganizează în toate stațiu
nile excursii. Sute de oameni 
urcă, să-și bucure privirile 
și sufletele cu frumusețile de 
neasemuit ale patriei. Se sa
lută. Și gesturile cu mîna, 
binețele, fluturările batistei 
imprimă ceva din mîndria 
omului care are o țară atît de 
frumoasă. Fără să se cunoască 
se opresc: în mijlocul unui 
peisaj rar pe promontorii stîn- 
coase, țin să aibe o amintire 
fotografică.

— Timp de 12 zile, muntele 
m-a chemat de cînd a răsărit 
soarele — ne spune Comeliu 
Magherușanu, învățător din 
Tea Bîrgăului, raionul Năsăud. 
Niciodată nu m-am simțit mai 
reconfortat.

Are numai cuvinte de laudă 
pentru organizatorii excursii
lor din Bușteni. Și pe drept.

La Predeal, excursioniștii au 
și... neliniști. Viorel Dragoș, 
lăcătuș la Uzinele mecanice 
Timișoara, intră în panică 
cînd privește filele calendaru
lui. „S-au dus 8 zile!; n-am 
făcut aproape nimic". E pri
mul lui concediu de munci
tor: aniversarea celor 18 ani 
a sărbătorit-o aici în stațiune. 
N-a cunoscut Carpații decît 
din cărți, filme, albume. Vrea 
să vadă totul. L-a impresionat 
Brașovul, începînd cu gara. 
S-a înscris pentru excursie la

Studenții din anul V fac în 
această vară o practică de 8 
săptămîni. In primele patru, 
vor continua însușirea princi
palelor procese tehnologice — 
începută încă din anul III — 
urmînd ca în restul timpului 
să desfășoare o practică de 
conducere inginerească, cores
punzătoare viitoarei lor acti
vități. Ei participă la lucrările 
de asamblare a secțiilor și 
blocsecțiilor pe navă, la lu
crări de recepție a diferitelor 
procese tehnologice executate 
pentru asamblarea navei, vor 
asista la probele instalațiilor 
de forță și auxiliare (ancora
re, ridicare, încărcare, condi
ționare a aerului, guvernare 
etc.).

Toți studenții anului V au 
ca sarcină profesională să 
execute în această perioadă o 
temă de practică, la realiza-

Lecții 
In 
uzina

rea căreia stă studiul din faza 
de proiectare pînă în faza de 
predare a instalației în stare 
de funcțiune. Iată cîteva 
teme: montarea instalației de 
forță prineipală pentru pro
pulsia navei; procesul tehno
logic de executare și montare 
a pereților transversali și lon
gitudinali; amenajările interi
oare ale cabinelor. O aseme
nea tema solicită multe cu
noștințe, efort și perseveren
ță. Pentru realizarea montării 
instalației de forță principală 
pentru propulsia navei, de 
pildă, studentul trebuie să ur
mărească modul cum s-a pro
iectat linia de arbore de la 
motor la elice, elicea, execu
ția pieselor componente, a- 
samblârea lor la bord. Multe 
din asemenea teme sînt con
tinuate mai tîrziu, după peri
oada de practică. îmbunătă
țite, completate și adîncite, 
ele devin valoroase lucrări de 
diplomă.

...Cînd am ajuns la Șantie

Doftana. O zi și-a rezervat-o 
pentru Muzeul „N. Grigorescu" 
din Cîmpina; ține să fie pre
zent și la excunsia de la Bucu
rești. „Panica" este întemeia
tă: și în concediu, ziua ți se 
pare neîngăduit de scurtă 
pentru toate cîte ți le-ai pro
pus.

Dacă absolut toți cei veniți 
la munte țin să-i păstreze în 
timp imaginea cu ajutorul 
„memoriei" aparatului de fo
tografiat, există și unii care 
au anumite preferințe, subor
donate dragostei pentru fru
mos; i-am denumit

Prietenii artei plastice
Pentru cine a cunoscut vre

odată chinul și bucuria crea
ției, lupta și unitatea dialec
tică dintre frumosul realizat și 
mai frumosul posibil, măreția 
strădaniei conștiente, lucide, 
pe un urcuș niciodată finit, ei 
bine, pentru acela nu va fi 
nicidecum o surpriză următo
rul fapt: zi de zi, de-a lungul 
întregului concediu de odihnă, 
sau de-a lungul unei întregi 
vacanțe, numeroși oameni ai 
muncii, și respectiv studenți 
și elevi vin să lucreze în cer
cul de arte plastice din cadrul 
Casei de cultură din Sinaia 
(instructor, artistic — Vasile 
Tache).

Am văzut-o în fața șeva
letului pe Liana Ștefănescu, 
venită în vacanță din Bucu
rești, acum, înaintea intrării 
în ultima clasă a Școlii medii 
de artă; le-am văzut pe Elena 
Simion și pe Rodica Simion, 
mamă și fiică. Fixată în 
rama subțire, o „Venus" în 
creion mărturisește pasiunea 
pentru artă și urma trecerii în 
concediu la Sinaia a lui Si
mion Zaporojan, muncitor din 
Cobadin. raionul Negru Vodă. 
Multe din realizările plas
tice create aici intră in
tr-un circuit notabil. La Clu
bul din Bușteni, una din în- 

rul naval, sirena tocmai a- 
nunța pauza de prinz. îm
preună cu tovarășul asistent 
Ilie Sîrbu, responsabil cu 
practica studenților din anul 
III, pornim spre atelierul de 
ajustaj, unde, conform pro
gramului pentru ziua respec
tivă, trebuia să se afle stu
denții. I-am găsit pe toți in- 
tr-unul din birourile secției, 
discutînd despre montarea și 
probarea în atelier a vinciu- 
rilor de ancoră, gruielcr de 
bărci și balansmelor. Mircea 
Popescu, care avea la ..acti
vul” lui patru ani de marină- 
rie (înainte de a intra la fa
cultate fusese mecanic pe cî
teva vase, dintre care amin
tim motonava „Transilvania’ 
și cargoul „Galați”) le explica 
colegilor ceva in legătură cu 
avantajul folosirii, la închide
rea gurilor de magazie, a ca
pacelor McGregor in locul 
procedeului mai vechi. Steriu 
Raftopolos, cu 12 ani vechime 
în producție la Șantierul na
val „1 Mai” din Brăila, îl sus
ținea. Pînă la urmă toți erau 
lămuriți de avantajul noilor 
capace.

Am stat de vorbă cu ei. 
Ne-au povestit pe îndelete 
despre activitatea lor de aici, 
despre lucrurile noi pe care le 
descoperă în șantier, despre 
pasiunea lor pentru meseria 
de constructor de nave.

Pe cei din anul V i-am în- 
tîlnit la atelierul de asamblat. 
Se aflau acolo și tovarășii 
NicOlae Sîrbu, șef de lucrări
— responsabilul lor — și in
ginerul Dumitru Anghel, res
ponsabil cu practica din par
tea conducerii uzinei. Partici
pau la verificarea prin um
plere cu apă a etanșeității unui 
nou cargou de 4 500 tone.

— E o muncă pe cît de in
teresantă, pe atît de grea, ni 
se adresează, de la început, 
studenta Eugenia Calu. Căci 
nu e ușor să-ți însușești tra
sarea și asamblarea tablelor 
gurne, de bordaj sau de fund, 
ori lucrările de montaj și pre
dare a vasului în vederea lan
sării.

— La curs, intervine și Lu
cian Manolache, învățasem 
toate aceste probleme teoretic 
acum, însă, lucrurile se schim
bă. Dacă pe tablă, la calcul, 
mai greșeam .cîte ceva, o pu
team lua de la început. Aici, 
însă n-ai voie să riști. O sin
gură greșeală se poate solda 
cu pagube însemnate. Răs
punderea față de muncă este 
atît de mare, încît te cople
șește.

— Iată de unde izvorăște 
hotărîrea noastră de a deveni 
buni ingineri, buni construc
tori de nave, continuă discu
ția Mircea Iordan. Și vom de
veni. Pentru că este o mîn- 
drie și o cinste să știi că ■ pe 
mările și oceanele lumii na
vighează vase la construcția 
cărora ai luat și tu parte.

ION ANDREITA

Cursuri de pregătire

a crescătorilor de animale

SUCEAVA (de ia 
corespondentul nostru)

La Casc agronomu- 
lui din Suceava au 
început cursurile de 
15 zile cu 100 crescă
tori âe animale din 
raioanele Fălticeni, 
Gura Humorului și 
gospodăriile agricole 
colective din comu
nele apcrținăloare o- 
rașuiui Suceava. în 
cadrul c cest or cursuri 
de pregătire se predau 
cunoștințe temeinice 
necesare Îngrijitorilor 
de la taurine, porcine, 
ovine și păsări. Îngri
jitorii pe categorii de 
animale vot asculta 
lecții privind impor
tanta diieritor sectoa
re în asigurarea dez
voltării multilaterale a 
G.A.C., modul cum

lie si suia:»*
pentru a <jbține pro-
ductii tpor.ite din sec-
torul zo&i‘.ehm:. De
pildă. Ingrijitorii de la
taurine vor audia lec-
țiiie preda te de Spe-
cialiștii d-.e fa Const-
liul agricol regional și
gcspodtrU-: colective
nrivind: iagrijirea și
hri-urea i-orilce ca
lapte, c vi,țerior, tfae-
retell taur’in, progro-
nul ce gr;Jid. furaja
rea reționaiă. întocmi
rea unei rații, organi
zarea repreduefiei et. 
îngrijitorii de Ia porci 
vor asculte expuneri 
despre lotizarea porci
lor, scurtarea terme
nelor de ingrășare. 
bucătăria pentru hira- 
je etc. Lecții specifice 
vor fi predate și in-

căperile destinate lecturii este 
împedobită cu numeroase ta
blouri, între care se impun 
portretele, naturile statice și 
compozițiile semnate de fre
zorul Dumitru Dumitrescu, de 
la Uzina mecanică din Sinaia.

Receptivitatea celor veniți 
la odihnă la lucrările plastice 
expuse ne-a confirmat utilita
tea alăturării acestui circuit 
și a capodoperelor plastice a- 
flate în muzeele patriei. Așa 
cum a făcut în anii trecuți 
Galeria de Artă a Muzeului 
Bruckenthal și Filiala Uniunii 
Atiștilor Plastici din Sibiu... 
...Dar pentru că în raidul 
nostru am întâlnit și unele 
amănunte uitate sau neglijate 
trebuie să vorbim și despre

Umbrele 
nemulțumirii ♦♦♦

Cînd a aflat că practica de 
producție pentru anul IV, gru
pa sa studențească o va face 
la Uzina mecanică din Sinaia, 
Tudor Mosor s-a bucurat: în 
afara programului de studiu 
— munte, aer bun, excursii.,.

în tabăra internațională de 
pionieri de la Sinaia

Foto : AGERPRES

0 bogată activitate 
cultural-artistică

în orașele și satele regiunii 
Cluj își desfășoară activitatea 
peste 4 700 de formații artistice 
de amatori: de cor, dans, teatru, 
brigăzi artistice de agitație etc., 
care cuprind mai mult de 46 600 
tineri și vîrstnici din rîndurile 
muncitorilor, colectiviștilor, lucră
torilor din instituții. Printre for
mațiile artistice fruntașe se nu
mără echipa de dansuri populare 
a clubului Uzinelor „Unirea" din 
Cluj, corul Direcției regionale 
C.F.R. Cluj, compus din peste 80 
de persoane, fanfara Atelierelor 
de reparat material rulant „16 Fe
bruarie", care a împlinit 72 de 
ani de existență și a prezentat 
peste 1600 de concerte, audiate 
de circa 6 milioane de spectatori.

în activitatea lor, artiștii ama
tori primesc un sprijin prețios din 
partea Casei regionale de creație 
populară și a caselor raionale și 
orășenești de cultură din regiune.

griptonior de n oi și 
păsări. In ttapaf 
coracritor Îngrijitorii j 
vor avea posibilitatea * 1 
să participe la o serie 
de lecții practice de • 
ingrilire a animalelor. 1 
cu ocazia onor vizite | 
la G-A-C. iruntsșe.

Î
nvinuit de a fi pă
răsit neorealismul, 
Federico Fellini își 
(demonstra astfel 
i poziția sa nouă,

I evoluată, față de 
curentul care a în

registrat o dată cu marile sale 
succese și eșecurile propriilor 
sale limite ideologice și artis
tice: „astăzi pentru a convin
ge și emoționa, cineastul nu se 
mai poate mulțumi doar cu 
înregistrarea laconică, ne
comentată a faptelor. El este 
obligat să caute esența vieții 
pe care o reprezintă. Căutînd 
aceasta, creatorul investighea
ză realitatea în profunzime, 
pătrunde în sufletul omului 
pentru a-i descifra mean
drele’.

„La Strada” este un film 
al esențelor, al marilor între
bări pe care și le pune omul: 
rosriil existenței sale, încer
carea de comunicare cu cei
ls/. r.v.::a luptă cu indi
vidualismul acerb, cu egois- 
■ml biologic, brutal, smulge
rea din beznele instinctualis- 
mului; triumful spiritului ge
neros asupra materiei amorfe, 
primitive.

De aceea capodopera cine- 
mamgrariei italiene (distinsă 
in țara sa, la bienala Vene
tians din 1354 d^ar cu un 
premiu al doilea. în timp ce 
Statele Unite ii conferă, în ‘56. 
cea mai mare răsplată artis
tică, wOscar-uI*) aoKeită spec
tatorul pe un plan superior. 
obligindu-1 să reflecteze la o 
realitate deosebită, distilată de 
gîndirea și poziția etică a unui 
mare creator. Personajele lui 
Fellini pot apărea la prima ve
dere stranii, universul in care 
ele își capătă, cu eforturi dra
matice, măsura propriei lor 
configurații urna re e un uni
vers insolit, dar nu închis ab
stract, așa cum H considerau 
unii critici- Lumea saltimban
cilor, existența ei mizeră, boe
mă. e privită dinăuntru, nuca 
o simplă, facilă pictură me
lodramatică de moravuri pito
rești descrise cu voluptatea in
discreției, ci cu o fina, pro
fundă înțelegere, compasiune 
pentru răspîntia tragică, mar
ginea artei și societății la care 
se află acești profesioniști ai 

programului Așteptarea a 
durat un timp indefinit; cînd 
s-a făcut tîrziu, a plecat, de
zamăgit, spre cămin. Nici el, 
nici alții nu a aflat de ce lec
torul anunțat de Comitetul 
regional de cultură și artă nu 
și-a mai făcut apariția.

Exemplul nu-i singular. 
Teme interesante prin conți
nutul lor atrag atenția, afi
șate la loc vizibil. Iți planifici 
ceasurile de promenadă, amîni 
vizionarea filmului sau a con
certului transmis la radio și 
ești la timp în sala de confe
rințe. Uneori ai bucuria să 
asculți oameni de știință, pro
fesori, scriitori (recent prof, 
dr. Aslan, prof. C- G. Nico- 
lescu, poetul Ilie Constantin 
i-au vizitat pe oamenii mun
cii aflați la odihnă în Sinaia 
și Predeal, stimulind prețioa
se colocvii despre știință și 
cultură). Adesea însă afli, 
după o oră de așteptare că 
„lectorul X de la Consiliul de 
răspîndire a cunoștințelor cul- 
turale-științifice nu a sosit”. 
„Măcar dac-am ști în dimi
neața aceleiași zile — ne spu

Astfel de cursuri i 
s-au ce scr is și ia Do- I 
rojtoi, Rădăuți, Boto- j 
janz. cu crescători de 
cjLr-ale de ia cele- 
.cite raioane de re- 
giaxă. Ccasilizz; agri
col regional și-a pro- 
pas ca !n ccecsrc pe
rioadă si pregiiesacă. 
in cursuri <fe W—15 
zile, un număr de 7 669 i 
Îngrijitori de animale ■ 
din care aproape 5G00 | 
Îngrijitori de taurine, ■ 
1475 crescători de ! 
oi etc.

Plus serile la casa de cultură. 
Pe acestea punea destul preț. 
Și așteptările nu i-au fost tot
deauna înșelate. A citit într-o 
seară un afiș anunțînd confe
rința intitulată „Ce înseamnă 
sa fii om cult". Ca student la 
Facultatea de matematică- 
mecanică a Universității bucu- 
reștene, ca tînăr care a as
cultat vrăjit, cu o vreme în 
urmă, colocviul „Matematica 
și poezia" ținut de savanți și 
barzi într-o armonioasă echi
pă de înaltă ținută, Mosor s-a 
bucurat că la Sinaia, în peri
oada de practică, plurivalența 
preocupărilor lui nu va avea 
de suferit. Conferința i-a plă
cut mult. Mai exact: l-a pus 
pe gînduri, ceea ce înseamnă, 
hotărît, că și-a atins țelul.

Peste cîteva zile, alt anunț: 
„Cultura — bun al întregului 
popor". Temă învecinată, dar 
nu identică primei. Studentul 
a venit, convins că va fi, ia
răși, îmbogățit prin ceva. A 
luat loc. A așteptat. O muzică 
lălîie răzbătea dintr-un di
fuzor cam răgușit. Nimeni nu 
a venit să anunțe schimbarea

CRONICA FILMULUI
celui mai vechi și popular gen 
de spectacole. Scenetele gro
tești — un fel de caricatură a 
comediei dell’arte — pe care 
le improvizează pentru tîrguri 
Zampano și Gelsomina — vor
besc de un primitivism, o in
genuitate ca a jocului de copii, 
amestec de cabotinism. Și, tot
odată, farmec al strădaniei o- 
menești de a-și face semenii 
să rîdă. în ritualul acesta de 
un comic infantil, devenit ru
tină oarbă prin lipsa de har și 
conștiință a celor ce-1 practi
că, există totuși un grăunte de 
emoție și adevăr uman, ca în 
tot ce intră sub sfera de in
vestigație a marelui regizor 
contemporan.

Manifestare brutală, anar
hică a forței fizice nelumina„LASTRADA"
tă de vreo scânteie a gându
lui. distrugătorul de lanțuri 
Zampano, adăpostește totuși 
undeva licărul unei drame 
reale a ignoranței, a neputin
ței de a se face înțeles și a 
înțelege pe alții. „Cînd vrea 
ceva Zampano latră; de aceea 
nu-1 înțelegem” spune despre 
el. cu milă, nebunul Pînă in
tr-un punct cînd (citez o fru
moasă caracterizare făcută un
deva personajului și genialu
lui interpret, Anthony Quinn) 
„reedxtnuf, probabil, actul cu
rajos al vreunui strămoș din 
paleolitic, bruta țișnește din 
propria sa magmă, înalță pri
virea spre infinitul înstelat și 
— descoperiri du-și punțile de 
'.epâîură cu oamenii — scaldă 
îb lacrimi noul născut: con- 
ștunța*.

Ce final zguduitor, care a

ne cu necaz îndreptățit Ro
zalia Munteanu, metodist la 
Casa de cultură Predeal. Am 
mai avea timp să organizăm o 
seară plăcută și nu improvi
zată".

Subscriem. Improvizația — 
umbră a nemulțumirii ce se 
șterge cu greu — își arată 
uneori neplăcuta prezență.

Hermina Iacobson, absol
ventă a Școlii medii nr. 15 din 
București, aflata cu părinții 
în vacanță bine-meritată la 
Predeal, e o pasionată citi
toare.

— La bibliotecă se sta, la 
rînd în toată legea — ne spu
ne. Cartea dă farmec și con
sistență zilelor de odihnă. Dar 
la organizarea serilor literare 
— solicitate și așteptate — ci
titorii își spun prea puțin cu- 
vîntul...

Intr-adevăr, la casele de cul
tură din Predeal și Sinaia, la 
Clubul Bușteni și ia punctele 
culturale Cioplea, Pîrîul Rece, 
Timișul de Sus, Păltiniș, Fur
nica, Zamora, cititorii sînt re

în gospodării au sosit 
tinerii absolvenți

Recent, o nouă promoție de 
absolvenți au sosit în gospo
dăriile colective- din regiunea 
Ploiești. Este vorba de cei 230 
de tehnicieni agronomi, 134 de 
tehnicieni veterinari. 311 teh
nicieni horticultori și 875 de 
mecanizatori pregătiți în șco
lile agricole din regiune. în 
fiecare gospodărie colectivă ei 
au fost întâmpinați cu multă 
dragoste. Consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colecti
ve și sfaturile populare comu
nale le-au asigurat nu numai 
locurile de muncă ci și locuin
țe corespunzătoare.

Faptele ne-au dus firesc la 
comparații. înainte de anul 
1944, pe teritoriul actual al 
regiunii Ploiești funcționau 
doar două școli inferioare de 
agricultură. Acestea își desfă
șurau activitatea în localuri 
necorespunzătoare, fără mobi
lier și laboratoare. Azi, pe a- 
celași teritoriu, sînt 25 de școli, 
dintre care 7 școli profesiona
le de mecanici agricoli, 4 școli 
veterinare și tot atâtea tehnice 
de contabilitate agricolă și teh
nice horticole, două școli teh
nice agricole. Demn de reținut 
este și faptul că numărul ele
vilor care au frecventat aceste 
școli în anul școlar 1963—1964 
este de 25 de ori mai mare de

runcă lumina înțelegerii, re- 
mușcării pînă și peste acest 
colos de ignoranță, descope- 
rindu-i puterea de a se ridica 
din țărînă, reprezintă acest 
hohot desnădăjduit al lui Zam
pano — Quinn. Il Matto 
— nebunul —r un alt per
sonaj straniu al străzii fe- 
lliniene, în interpretarea de 
neuitat a actorului englez 
Richard Basehart, este și 
el un amestec de malițiozitate 
gratuită, inconștientă și dra
goste profundă pentru adevăr, 
frumos, omenie. Fără a re
prezenta acel „geniu al bine
lui”, un soi de apostol al drep
tății, un sfînt franciscan, cum 
îl categorisesc naiv, niște teo
reticieni catolici, talentul ne
bunului sclipește într-o minte 
puțin rătăcită, într-un corp 
plăpînd, supus în permanență 
pericolelor. Acrobatul pe sîr- 
mă sfidează la tot pasul moar
tea nu dintr-o lipsă de inte

res față de viață (e însetat ca 
un copil, de o floare, de un 
cîntec, de un prieten) ci din- 
tr-un fel de avînt al suflete
lor generoase, nobile, care as
piră către frumos, sfidînd ori
ce primejdie.

Ceea ce tulbură profund la 
acest personaj este omenia 
stîngace, manifestată uneori 
agresiv (ca în permanenta iro
nizare, provocare a lui Zam
pano) alteori de o delicatețe 
extremă, atingînd marea poe
zie (relația cu Gelsomina) dar 
avînd o uimitoare înțelegere a 
sensului vieții: „fiecare ne a- 
vem rostul nostru în viață. 
Dacă măcar această pietricică 
n-ar avea un rost, tot univer
sul ar fi absurd, fără sens".

Personajele „Străzii" nu sînt 
cazuri ciudate, de întîrziați 
mintali, brute ori nebuni ino- 

duși prea mult doar la rolul 
de ascultători.

♦♦♦ Și remedieri 
posibile

Aplicînd proverbului „Tot 
ce-i mult strică" corectivul 
„Tot ce-i mult să fie și de bună 
calitate" — activiștii culturali 
din stațiunile de pe Valea 
Prahovei au toate condițiile 
să-și. pretindă note cît mai 
mari. Spiritul de inițiativă, in
ventivitatea, perseverența de a 
cunoaște preocupările pluriva
lente ale celor aflați la odihnă 
sînt calități cărora n-au drep
tul să le dea concediu nici 
măcar o zi.

Iată cîteva invitații pe care 
cei din seria acestui mijloc de 
vară așteptau să le fi primit:

— la întîlniri cu mai multe 
personalități ale vieții noastre 
cultural-artistice și științifice; 
— la serile de ghicitori, con
cursuri, seri distractive — în 
număr sporit și concepute cu 
fantezie;

— la colocvii interesante. 
Ascultînd expuneri despre 

cît cel al elevilor care urmați 
cursurile în anul 1938—1939 — 
de la 140 la 3 500. Laolaltă cu 
mecanizatorii care au absolvit 
cursurile de specialitate ale 
școlilor din regiune, numărul 
absolvenților care au sosit în 
acest an în gospodăriile colec
tive și în stațiunile de mașini 
și tractoare se ridică la 1 500. 
Această cifră reprezintă de 
peste 3 ori numărul de elevi 
care au absolvit școlile agri
cole de nivel mediu și inferior 
în anul 1938 în întreaga țară.

în gospodăria colectivă Vîl- 
cele din raionul Rîmnicul Să
rat, care are peste 3 500 de 
hectare de teren și un bogat 
sector zootehnic, pe lîngă in
ginerul agronom și zootehnist, 
de pildă, au început să lucre
ze, de curînd, încă cinci teh
nicieni agronomi și veterinari. 
La fel și în comunele Vîlcele, 
Mihăilești, Călugăreni, Baba 
Ana și altele. Colectiviștii i-au 
întâmpinat pe tinerii absol
venți sosiți în mijlocul lor cu 
flori și urări de bine. Răspun
sul la această caldă primire va 
fi, cu siguranță, munca harni
că în gospodărie a tinerilor, 
absolvenți.

ION TEOHARIDE

fensivi ci universuri umane 
complexe, contradictorii, ex- 
ponenți ai vieții, ea însăși 
complexă, contradictorie. Re
proșul că fundamentarea lor 
socială e șubredă n-are temei. 
Legătura nu este simplistă dar 
e imediată: artistul dezvăluie 
raporturi individual-sociale in
time, adînci, supune analizei o 
modificare a structurii uma
ne petrecută în timp, cu gra
vitatea fenomenelor naturii. 
Iată-1 pe Zampano, această 
fire primitivă, amorfă, nu atît 
dintr-o deficiență congenitală 
cît abrutizat de viața cîineas- 
că pe care o duce (veșnic pe 
drumuri, prin ploi și frig, re- 
petînd mecanic aceeași frază, 
pretutindeni, în toate ringu
rile improvizate ale acestui 
tragic circ ambulant. Stereo
tipia atonă a frazei cu care-și 
prevede același și același exer
cițiu al forței fizice exprimă 
condiția subumană a existen
ței lui). Nebunului i se spu
ne așa pentru că dă frîu lib r, 
mai mult ca alții, gîndurilor 
sale despre cei din jur, ironi
zează prostia fără a se crede 
deștept și pseudo-arta fără 
a-și da seama că e un ade
vărat artist. El pare anormal 
față de o societate anormal 
construită, în care oamenii au 
învățat să mintă, să disimu
leze. O altă floare rară, Gelso
mina (cu fețișoara ei cara
ghioasă, de „anghinarie") cu 
sufletul ingenu, cu candori ri
dicole într-o lume ridicolă, 
piere, asemenea nebunului, 
victimă a brutalității și igno
ranței. Gelsomina este marea 
creație a marei actrițe: Giu- 
lietta Mașina, om de profundă 
sensibilitate și cultură, pentru 
care filmul reprezintă un înalt 
act de conștiință înainte de a 
fi spectacol, divertisment.

în ciuda întunecatelor dra
me din care e compusă, „La 
Strada" e o operă luminoasă 
pentru că perpetuează, dinco
lo de ecran, de moartea eroi
lor, un cîntec omenesc vital, 
al speranței și încrederii. E 
un cîntec trist, sfîșietor de 
frumos, ca și aspirațiile Gel- 
sominei, Nebunului, cîntec pe 
care-1 aude pînă la urmă și 
Zampano, aprinzîndu-i senti
mentul remușcării.

Cineastul poate cel mai con
troversat al zilelor noastre de
monstrează un umanism lucid 
și înțelept, o compasiune fără 
sentimentalisme naive și o 
căldură virilă, fără efuziuni I facile, „o profundă iubire de
oameni", cum singur scria in
tr-un răspuns la unele critici I aduse filmului său.

îtn „La Strada" ca și în 
„Nopțile Cabiriei", „Escrocii" 

|(mai puțin „La dolce vita” și 
„Opt și jumătate") Fellini se I dovedește un creator de un 
realism subtil, profund anali
tic, cu o forță a introspectării I sufletului omenesc, pe care 
unii o compară cu geniul lui 

IDostoievski.

ALICE MĂNOIU
I

La clubul din Bușteni am 

surprins două imagini care 

ilustrează convingător pasiu
nea tinerilor pentru lectură 

și muzică

Foto : V. RANGA

dezvoltarea unor regiuni în 
anii socialismului — să po
vestească și ei despre între
prinderea lor, despre construc
țiile orașului lor, despre 
tovarășii de muncă;

— la spectacolele organizate 
de O.S.T.A. E drept, afișele 
cheamă publicul în sala de 
spectacole dar se mai întîmplă 
ca în ziua stabilită formațiile 
să nu mai apară pe scene (în 
atenția Teatrului de Stat Bra
șov și, mai ales, a teatrelor din 
Capitală care nu și-au început 
încă turneele; direct vizate au 
fost și filarmonicile).
...Splendoarea muntelui, pros

pețimea aerului, cîntecul cîu- 
lui, liniștea pajiștilor sînt rea
lități perene pe Valea Praho
vei; natura își face cu promp
titudine datoria de gazdă față 
de odihna celor ce muncesc. în 
prelungirea tuturor acestor 
desfătări, și spre întregirea 
lor, ceasurile și zilele petre
cute de oaspeți după un pro 
gram elaborat și realizat de 
casele de cultură și cluburile 
din stațiunile văii pot și tre
buie să rămînă de neuitat



SPORT
'• ’Echipa de fotbal 

Aufbau Magdeburg 
și-a început turneul în 
țara noastră jucînd 
miercuri la Ploiești cu 
Petrolul. Fotbaliștii ro- 
mîni au obținut vic
toria cu scorul de x—o 
prin punctul marcat în

minutul 78 de Mo- 
canu, la o centrare a 
lui Oprișan. Vineri 
Aufbau va evolua la 
Cîmpina.

Sâmbătă începe la 
Szeged în R. P. Un
gară un turneu inter
național de fotbal la 
care va participa Și 
echipa Petrolul Plo
iești.

• Miercuri pe tere
nurile clubului Pro
gresul din Capitală a 
luat sfârșit meciul de 
tenis dintre echipele 
R. P. Romîne și Mo
naco din cadrul pre
liminariilor seriei a 
IlI-a. a „Cupei Ga
lea". Tinerii tenismani 
romîni au repurtat 
victoria cu scorul de 
5—o. C. Popovici l-a 
învins cu . 6—1; 6—1;

pe P. Landau iar Gh. 
Boaghe l-a întrecut pe 
Al. Trutin cu 6—o; 
6—1.

Astăzi de la ora 15 
au loc primele parti
de din cadrul semifi
nalelor: R. P. Romînă
— Grecia și U.R.S.S.
— R. P. Bulgaria. Se 
vor desfășura cîte 
două partide de sim
plu și una de dublu.

• Tn ultimele zile, 
în diferite orașe ale 
lumii, au avut loc noi 
concursuri atletice de 
selecție și verificare 
în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Tokio. 
La Budapesta, atletul 
Gyula Zsivotzki a câș
tigat proba de arun
carea ciocanului cu 
rezultatul de 66,60 m. 
Varju a aruncat greu
tatea la 18,73 nu 
Kulksar a câștigat Ia 
suliță cu 79,85 m, iar 
Csutoras a fost primul 
la 100 și 200 m, în 
io"4/io și respectiv 
21’'. Tntr-un concurs 
internațional desfășu
rat la Dublin sprinte
rul negru Henri Carr 
a realiza la 200 yarzi 
2i”2/io și la 100 yarzi 
9’5/10, proba de 3 
mile a fost câștigată 
de irlandezul Graham 
în 13'i8’,8/io.DIN POȘTA DE IERI

• CONCURS DE 
AEROMODELE

La Turda, s-a desfășurat 
zilele trecute un interesant 
concurs de aeromodele la care 
au participat elevi din cadrul 
cercurilor de aeromodele de 
la Casele pionierilor din Cîm- 
pia Tui-zii, Tg. Mureș, Turda, 
Deva și Galați (în ordinea 
clasării). Și-au disputat în
tâietatea constructorii aero- 
modelelor, A-l, A-2 și pro
pulsoare. Cele mai bune re
zultate le-au obținut Adal
bert Suranyi la categoria 
propulsoare și Ioan Boni la 
categoria planoare A-l.

MARGARETA PAUȘ 
corespondent voluntar

• PREOCUPARE

PENTRU

RASPINDIREA

CÂRTII

Comitetul U.T.M. de la sec
ția hidrotehnică a Combina
tului siderurgic Reșița, se 
preocupă intens de răspândi
rea cărții în rindurile tineri
lor muncitori.

Cu ajutorul difuzorilor vo
luntari din cele patru organi
zații U.T.M. existente în ca
drul secției noastre, s-au 
difuzat de la începutul anului 
și pînă în prezent, cărți în 
valoare de aproape patru mii 
lei. Numai organizațiile 
U.T.M nr. 1 și 3 au difuzat 
cărți tinerilor în valoare de 
2 312 lei. în acest scop mulți 
tineri și-au format biblioteci 
personale, iar cele existente 
au fost îmbogățite cu noi vo
lume de cărți,

CALIN NASTASE 
corespondent voluntar

în îndeplinirea corespunză
toare a sarcinilor sale, biroul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Bîrlad este ajutat și de un 
activ de peste 100 de tineri. 
Mulți dintre ei sînt membri ai 
comisiilor pe diferite proble
me ce lucrează pe lîngă comi
tetul orășenesc U.T.M., 21 sînt 
instructori nesalariați.

Instructorii nesalariați, des
pre care ne-am pr.opus. șă 
scriem acum, ca și ceilalți ac
tiviști nesalariați ai Comite
tului orășenesc U.T.M. Bîrlad, 
au fost recrutați din rândurile 
membrilor și candidaților de 
partid, ale celor mai activi u- 
temiști, tineri cu multă expe
riență în munca de organiza
ție. Cei 21 instructori nesala- 
riați au fost repartizați să a- 
jute 57 de organizații de bază 
U.T.M.

Ivan Constantin, de exemplu, 
muncitor la Fabrica de rul
menți, care îndrumă acum ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. 
de la întreprinderile „Repu
blica", „Progresul" și „Presta
rea" are experiența a cîtorva 
ani de muncă ca membru în 
comitetul U.T.M. de la rul
menți. Și un alt exemplu. Po
rumb Cicerone, muncitor, de 
curînd promovat controlor de 
calitate la Fabrica de rulmenți, 
cu experiența căpătată în acti
vitatea de membru al comite
tului U.T.M. pe fabrică și a 
cîtorva ani ca secretar al unei 
organizații U.T.M. de secție, se 
ocupă, acum, cu bune rezul
tate, de îndrumarea organiza
țiilor U.T.M. din brigăzile trei 
și patru de cîmp de la G.A.C. 
Zorleni-sat, aflat în imediata 
apropiere a orașului.

Anul trecut instructorii ne- 
salariați. au fost instruiți lu
nar cîte 1—2 zile, după- 
amiază.

La începutul anului, după o

• în primul meci 
eliminatoriu pentru 
Competiția de tenis 
Cupa Galea (zona 
Luxemburg) echipa 
Spaniei a întrecut cu 
3—0 formația țării 
gazde. în aceeași gru
pă participă echipele 
R.P. Ungare, Franței 
și Belgiei.

• După 8 runde, în 
turneul internațional 
de șah de la Buenos 
Aires pe primul loc 
se află marele maes
tru american Robert 
Byme cu 6,5 puncte, 
urmat de marii mae
stri sovietici Paul Xe

res și Tigran Petro
sian cu cîte 6 puncte 
fiecare. Keres, care 
cîștigase consecutiv 5 
partide, a fost învins 
în runda a 6-a de ar
gentinianul Najdorf, 
iar în runda a 8-a a 
pierdut la Foguelman. 
Petrosian a câștigat 
la Pilnik și a făcut re
miză cu Gargia.

• SEARA PENTRU 
TINERET

De curînd la Clubul „23 Au
gust". Schela Gura Ocniței, a 
avut loc o seară cultural-dis- 
tractivă pentru tineret. Cu a- 
cest prilej a fost prezentată 
conferința „Poezia contempo
rană" și montajul literar „Zi 
de august — piatră de hotar". 
Comunistul Zaharia Mărgărit 
le-a vorbit tinerilor despre 
viața din trecut a petroliști
lor.

Colectivul clubului în co
laborare cu comitetul U.T.M. 
își propune să organizeze 
săptămînal asemenea acțiuni 
pentru a întîmpina cea de-a 
XX-a aniversare a Eliberării 
patriei noastre cu manifestări 
menite să contribuie din plin 
la cunoașterea realizărilor po
porului nostru.

I. MOLDOVEAN!)
corespondent (Agerpres)

Ajutoare de nădejde 
ale comitetului orășenesc

analiză în biroul comitetului 
orășenesc, pentru cunoașterea 
mai temeinică de către in
structorii nesalariați a activi
tății organizațiilor U.T.M., s-a 
luat hotărîrea ca aceștia să 
participe și la „ziua secreta
rilor U.T.M.", iar în continuare, 
a doua zi, instructorii nesala
riați iau cunoștință de noile 
sarcini, ascultă prelegeri poli
tice, ideologice și economice, 
deosebit de interesante, și ceea 
ce este foarte important, par
ticipă la analizele și schimbu
rile de experiență care au loc 
cu acest prilej între secretarii 
organizațiilor U.T.M., de a că
ror îndrumare se ocupă.

Biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Bîrlad, în instruirile 
organizate, a acordat o atenție 
deosebită cunoașterii de către 
instructorii nesalariați a me
todelor concrete de muncă. în 
acest sens. în fața lor, au fost 
ținute expuneri despre modul 
în care trebuie să lucreze o 
comisie a concursului „Iubiți 
cartea", cum se realizează în
drumarea posturilor utemiste 
de control de către comitetul 
organizației de bază U.T.M., 
despre organizarea plăcută și 
recreativă a timpului liber, 
despre stilul de muncă etc. La 
una din instruiri, de exemplu, 
directorul cabinetului de partid

Vedere de pe cetatea Râș
novului

• PRfMm 
u pau

Formația de teatru a Casei 
de cultură din Panciu, a pre
zentat în fața unui public 
numeros drama în două părți 
„Este vinovată Corina ?" de 
Laurențiu Fulga. în regia lui 
Iustin Petrică, artiștii ama
tori Elena Savu (Corina), Cor
nelia Mihăilescu, Zaharia 
Florentina, Elena Bașma, Ma
ria Marin; Jean Florescu au 
interpretat scene de o valoare 
artistică ridicată, subliniate 
de aplauze la scena deschisă.

Spectacolul a fost prezentat 
și în fața muncitorilor cefe
riști și ai fabricii chimice 
din Mărășești. Zilele acestea, 
colectiviștii din raionul Panciu 
vor participa și ei la acest 
spectacol, pe care artiștii ama
tori îl vor prezenta în turneu.

N. POPOVICI 
CORNELIU MIHĂILESCU 

corespondenți voluntari

a ținut o expunere despre pro
blemele care trebuie să stea 
în atenția instructorului ne
salariat atunci cînd controlea
ză activitatea unui cerc de în- 
vățămînt politic U.T.M.

Deosebit de instructive pen
tru activitatea pe care sînt 
chemați 6ă o desfășoare, au 
fost pentru instructorii nesa
lariați și cele două schimburi 
de experiență organizate de 
biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Bîrlad cu secretarii or

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

ganizațiilor U.T.M. din .între
prinderile industriale. Ulti
mul schimb de experiență, 
bunăoară, a discutat despre 
inițiativele și metodele folosi
te de fruntași și evidențiați 
în întrecerea socialistă din 
orașul Bîrlad pentru creșterea 
productivității muncii și îm
bunătățirea calității produse
lor și acțiunile întreprinse de 
organizațiile U.T.M. pentru 
generalizarea lor în munca tu
turor tinerilor.

Dar, ajutorul și îndrumarea 
nu se rezumă la instruiri și 
discuții în ședințe. în primul

Semnarea unui Protocol de schimburi

culturale intre R. P. Romînă și Turcia

La 22 iulie s-a semnat, la 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, un Protocol de schimburi 
culturale între R. P. Romînă 
și Turcia.

Protocolul prevede vizite 
reciproce de oameni de știin
ță și cultură, schimburi de 
artiști și organizarea recipro
că de expoziții.

Protocolul a fost semnat, din 
partea romînă, de Nicolae 
Ghenea, directorul Relațiilor 
Culturale din M.A.E.. iar din

AU TERMINAT SECERIȘUL
® Gospodăriile agricole co

lective din raionul Drăgănești 
Olt, regiunea Argeș, au termi
nat recoltatul griului. Strînsul 
griului a fost terminat și de 
gospodăriile agricole de stat 
Rădești, Petrești, Piatra Olt, 
Poiana și altele. Pe întreaga 
regiune s-a strîns griul de pe 
146 000 hectare, ceea ce repre
zintă peste 85 la sută din su
prafața cultivată. Mecaniza
torii execută arături în vede
rea însămînțării plantelor de 
nutreț.

rînd, tovarășul Porumb Ale
xandru. primul secretar, care 
răspunde direct de activitatea 
instructorilor nesalariați, și-a 
făcut o practică din a merge 
cu aceștia pe teren pentru a-i 
ajuta în îndeplinirea unor sar
cini.

De pildă, în după-amiaza zi
lei în care am sosit la Bîrlad. 
primul secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. se afla la 
Zorleni cu instructorul nesa
lariat Porumb Cicerone.

Numai cu o seară în urmă, 
într-o discuție cu primul se
cretar. instructorul îi mărturi
sise că în ultimele zile la Zor
leni nu reușise să-și îndepli
nească sarcinile primite. „Toți 
tinerii sînt la muncă și eu nu 
știu ce să fac". După amiaza 
petrecută la Zorleni cu primul 
secretar, i-a oferit instructo
rului nesalariat prețioase învă
țăminte. A învățat să folo
sească clipele de odihnă ale 
tinerilor colectiviști pentru a 
organiza, acolo pe cîmp, o dis
cuție cu membrii biroului unei 
organizații U.T.M. de brigadă, 

partea turcă de Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei 
la București.

La ceremonia semnării au 
asistat Pompiliu Macovei. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Popescu, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
prof, Alex. Roșea, director ge
neral în Ministerul învăță- 
mîntului, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și membri ai Amba
sadei Turciei la București.

• Lucrătorii din gospodării
le agricole de stat din regiu
nea Ploiești au terminat re
coltatul griului și al celorlalte 
culturi cerealiere pe întreaga 
suprafață. în prezent ei exe
cută arături și însămînțează 
în miriști porumbul pentru 
furaje și alte plante de nutreț.

Au mai anunțat terminarea 
recoltatului și gospodăriile a- 
gricole colective din raioanele 
Tîrgoviște, Teleajen și Cislău.

pentru a discuta cu tinerii des
pre munca lor la recoltări, sau 
pentru a le expune una din 
cele două conferințe primite 
de la comitetul orășenesc 
U.T.M.

Atenția acordată instruirii și 
ajutorării instructorilor nesa
lariați nu a întîrziat să-și ara
te roadele. Iată doar un sin
gur exemplu, din mulțimea 
celor care pot fi date.

Muncitoarea Alexandrina 
Zudieru are sub îndrumarea 
sa și organizația de bază U.T.M. 
de la întreprinderea „Drumul 
Socialismului". Printre altele, 
în ultima perioadă, tovarășa 
Zudieru a ajutat la organiza
rea cîtorva acțiuni interesante 
care au contribuit la ridicarea 
calificării tinerilor. De exem
plu, după ultimul schimb de 
experiență organizat de comi
tetul orășenesc U.T.M. cu se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. la propunerea ei au 
fost organizate cu tinerii din 
cîteva unități ale întreprinde
rii, discuții sugestive intitula
te : „Drumul spre titlul de 
fruntaș în întrecerea socialis
tă" și „Secretele fruntașilor".

Instructoarea a ajutat apoi 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. să organizeze cîteva 
concursuri intitulate „Numai 
cine cunoaște bine meseria, a-

Cu prilejul aniversării 
eliberării Poloniei
Studioul de televiziune 

București a transmis miercuri 
dimineața prin intermediul 
Interteleviziunii, parada mili
tară și demonstrația oameni
lor muncii din Varșovia, care a 
avut loc cu prilej iii celei de-a 
20-a aniversări a eliberării 
Poloniei de sub jugul fascist.

♦
în cadrul zilelor filmului 

polonez. la cinematograful 
..Republica “ din Capitală, a 
fost prezentat miercuri filmul 
..Dragoste neîmplinită”.

Cu acest prilej, publicul 
spectator a făcut cunoștință 
cu interpreta principală a fil
mului, actrița Barbara Kraf- 
towna. distinsă pentru acest 
rol cu premiul pentru inter
pretare feminină la Festivalul 
internațional al filmului de la 
San Francisco, precum și cu 
cineastul polonez Stanislaw 
Mikulski.

★
în aceeași zi. în holul ho

telului Athenee Palace, dele
gația de cineaști polonezi a 
avut o întîlnire cu reprezen
tanți ai preset

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri la amiază, Gogu 

Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit o delegație de oameni de 
afaceri — reprezentanți ai fir
melor „Genepesca" — Italia și 
„Ross Group" L.T.D. — An
glia, firme specializate în in
dustria frigului. Delegația este 
condusă de Agostino Canoni
ca, administrator delegat al 
firmei „Genepesca".

La discuțiile care au avut 
loc cu acest prilej au luat 
parte Pascu Ștefănescu, ad
junct al ministrului industriei 
alimentare și Vasile Răuță, se
cretar general în Ministerul 
Comerțului Exterior.

★

în sala mică a Palatului R.P. 
Romîne a avut loc miercuri 
simpozionul: „Partidul — ini
ma fierbinte, conștiința și în
țelepciunea poporului nostru", 
din ciclul „R.P.R. la cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării", 
organizat de Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă.

(Agerpres)

CINE
„LA STRADA" rulează la : 

Patria (orele: 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,15); Luceafărul (orele: 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30); Me
lodia (orele: 10; 12,15; 14.30; 
16,45; 19; 21,15). ,-m-am 1n- 

! DRAGOSTIT LA COPENHAGA" 
I rulează Ia Capitol (orele 9,30; 
1 11,45; 14; 16,15; 18,45); Feroviar 

(orele : 10; 12,15; *4.30; 17; 
19,15; 21,30; Aurora (orele : 9,30; 

j 11,30; 13,30; 15,30; 17,45); A- 
desgo (orele: 15; 17; 19; 21.
„UNDE-I GENERALUL- rulează 
la : Republica orele : 9,45; 12; 14; 
17; 19; 21,15. .OCOLUL PAMÎN- 
TULUI ÎN 80 DE ZILE" cnema- 
scop (ambele serii) rulează la 
București orele: 8,30; 12; 15,30; 
19,15; Tomis (orele: 9,30; 13; 
16,30; 20^5), Flamura (orele : 
9.30; 13: 16,30; 20). .DOM
NUL TOPAZE' cnemascop ru
lează la Carpați (orele: 10; 12; 
14; 16; 18; 20; 22), Festival (ore
le: 9; n; 13; 15; 17; 19; 21). 
Horească (orde: 16; 18,15; 20.30). 
Miorița (orele: 9; 11; 13), .PO
PASUL* ndeazâ la Victoria (orde: 
10.30; 12.30; 14.30; 16,30; 18,30; 
aejob Miorița (arde: 16; 18 15; 
20.30). -ASASINUL DIN CARTEA 
DE TELEFON* ndeszi la Central 
(arde: 10: xz; 14; xS; 20), 
Popular (arde: 10.30; 15; 17; 19; 
îx). .COMIS ARUL' rriâzâ h U.

*unge fruntaș", ..Căi de crește
re a productivității muncii și 
de îmbunătățire a calității 
produselor* etc.

La sfîrșitul lunii trecute, la 
propunerea și cu ajutorul in
structorului nesalariat, comite
tul organizației de bază U.T.M. 
a organizat o adunare genera
lă U.T.M. cu o ordine de zi foar
te sugestivă: „Angajamentul 
în întrecerea socialistă, cuvînt 
de onoare al utemistului", cu 
care prilej s-a făcut o rodnică 
discuție despre modul în care 
își îndeplinesc tinerii angaja
mentele luate în întrecerea 
socialistă.

La o recentă plenară a Co
mitetului regional U.T.M. Iași 
se arată că organizațiile U.T.M. 
din Bîrlad, mai temeinic în
drumate și ajutate de comite
tul orășenesc U.T.M., au obți
nut, în ultima perioadă, im
portante succese în activitatea 
de educare comunistă a tine
retului, de mobilizare a aces
tuia la îndeplinirea sarcinilor 
de plan care le revin tinerilor 
la locul de producție.

în primul semestru, de e- 
xemplu, tinerii din fabricile 
și întreprinderile orașului Bîr
lad au adus o prețioasă con
tribuție la realizarea și depă
șirea planului producției 
globale și marfă. Aceasta și 
datorită activității desfășurate 
de organizațiile U.T.M. care au 
acordat celor peste 2 000 de ti
neri aflați în întrecere socia
listă, un ajutor mai calificat în 
realizarea angajamentelor pe 
care și le-au asumat.

Și, fără îndoială, că în obți
nerea acestor succese instruc
torii nesalariați își au partea 
lor de contribuție.

ION ȘERBU

înapoierea in Capitală
a delegației C. C. al P. M. L 

care a participat la funeraliile 
lui Maurice Thorez

Miercuri seara s-a înapoiat 
în Capitală delegația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, alcătuită 
din tovarășii Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, șl Marin 
Rădoi, secretar al Comitetului 
orășenesc București alP.M.R.,

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gogu Radulescu, a 
ministrului de stat la Ministerul Comerțului

al Marii Britanii

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gogu Rădulescu, 
a primit miercuri dimineața 
pe dl. Edward Du Cann, mi
nistru de stat la Ministerul 
Comerțului al Marii Britanii.

Au luat parte Victor Iones- 
cu, ministrul comerțului exte
rior și Mihail Petri, adjunct al 
ministrului.

Au fost de față James Dal
ton Murray, ambasadorul Ma
rii Britanii la București, pre-

★

Ministrul de stat la Minis
terul Comerțului al Marii Bri
tanii, dl. Edward Du Cann, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit miercuri 
seara Capitala. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost condus de Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exte
rior.

Au fost de față James Dal
ton Murray, ambasadorul Ma
rii Britanii la București, și 
membri ai Ambasadei.

★
în aceeași zi, la sfîrșitul vi

zitei, dl. Edward Du Cann s-a 

M A T O G R A F E
mina (orele 9;ii,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30), Giulești (orele: 9; ii; 
*3,3o; 1545; 18; 20,15), Grivița 
(orele 10; 12.15; 16; 18,15; 20,30). 
„SĂPTAMÎNA FILMULUI ROMI- 
NESC DE COMEDIE" rulează la 
Union (orele: 16; 18,15; 20,30). 
„LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD" rulează la Cultu
ral (orele: 15; 17; 19; 21), Dru
mul Sării (orde: 16; 18; 20) „FE

RIGA DE AUR* rulează la în
frățirea între popoare (orele: 10; 
16; 18,15; 20.30) „KOZARA*
rulează la Excelsior (orele: 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Bucegi 
(orele: 10; 12,30; 15,30; 18); Fe
rentari (orele: 15,30; iS,2O, 20,30). 
.DOI COLONEI- rulează la Da
da: (orde 9; xx; 13; 15; 17; 19; 
2x1. Cosmos (orele: 16; 18; 20). 
.CEI PATRU CĂLUGĂRI" rulea
ză la Buzești (orde : 15; 17,15: 
19,30. „ÎNDRĂGOSTITUL* rulează 
la Unirea (orde 16; 18,15). „CLU
BUL CAVALERILOR" rulează la 
Flacăra (orde 16,30; 18,30, 20,30), 
„DOMNIȘOARA-. BARBA ALBA
STRA' rulează Ia Vitan (orde : 
16; 18; 20). „FRAȚII CORSI- 
CANI" cinemascop rulează la 
Munca (orde: 14,30; 1645; 19; 

FABRICA DE GEAMURI SCAENI

Angajează urgent:
1 Inginer principal electronist en trei ani stagiu tn pro

ducție ;
sau

Inginer electrotehnic eu practică In exploatarea și întreți
nerea aparatelor de măsură și control.

Informații suplimentare la serviciul Cadre și Personal, te
lefon : 11832—11833 Ploiești.

NOILE UNIFORME 
ȘCOLARE

Frumoase, practice, comode, rezistente. Se pot cumpăra și 
cu plata in rate

care a participat la funeralii
le lui Maurice Thorez, pre
ședintele Partidului Comunist 
Francez.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tova
rășii Mihai Dalea. Simion Bu- 
ghicl, Ghizela Vass, Traian 
Dudaș, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
și activiști de partid.

cum și persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe oaspete.

Cu ocazia întrevederii, care 
a decurs într-o atmosferă a- 
micală. de înțelegere recipro
că, a avut loc un schimb de 
vederi cu privire la căile de 
dezvoltare, pe baza avantaje
lor reciproce, a relațiilor eco
nomice dintre R. P. Romînă 
și Marea Britanie.

(Agerpres)

★

întîlnit cu reprezentanți al 
ziarelor centrale, Radiotelevi- 
ziunii și Agenției romîne de 
presă, precum și cu corespon
denți ai presei străine acredi
tați la București. Oaspetele 
și-a împărtășit cu acest prilej 
opiniile sale despre perspecti
vele relațiilor economice ro- 
mîno-britanice, impresiile sale 
despre vizita făcută în țara 
noastră, după care a răspuns 
la întrebările puse de ziariști.

In ultima zi a vizitei în țara 
noastră, ministrul de stat en
glez a vizitat Rafinăria Brazi, 
Complexul petrochimic Plo
iești și Stațiunea de cercetări 
hortiviticole de la Valea Călu
gărească.

(Agerpres)

21,15), Progresul (orde: 14,45; 
16,45; 19; 21,15); „AVENTURILE 
UNUI TÎNĂR" — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele: 15; 
18; 21) Colentina (orele: 14; 17; 
20) „CEI TREI MUȘCHETARI" 
cinemascop rulează la Arta (orde: 
15; 19*30). Volga (orele: 10; 
13,30) „LUMEA MARE A CELOR 
MICI* — rulează la Doina (orele: 
11,30; 14,30; 16,30 18,30; 20,30). 
„SLUJNICA" rulează Ia Volga 
(orele: 16,30; 18,30; 20,30) Raho
va (orde: 16; 18,15) „ANOTIM
PURI* rulează la Moșilor (orde ; 
15; 17,30; 2O)- „FATA DIN CA
SA ROȘIE" rulează la Viitorul 
(orde; 16; 18,15; 20,30). „SE- 
HERAZADA" cinemascop rulează 
la Modem (orele: 10,15; *2,30; 
15; 17,30; 20). „CUBA '58" ru
lează la Lira (orele: 15,30; 18). 
„CERUL ȘI MOCIRLA* rulează 
la Cotroceni (orde: 16; 18; 20). 
„OMUL DIN FOTOGRAFIE- ru
lează la Pacea (orde: 16; 18; 20).Televiziune

JOI 23 IULIE 1964

Orele 19.00 — Jurnalul televi
ziunii. 19.10 — Aventurile echipa
jului Val-Vîrtej — Cine este um
bra ? ! 19.40 — Reportaj filmat: 
„Cursa Scinteii". 20.00 — Filmul 
„Colonel Durand". 21.35 — Mu
zică populară românească. în în
cheiere: Poșta televiziunii, buletin 
de știri și buletin meteorologic.



Lucrările Consiliului economic
și social al 0. N. U

de dez-

LONDRA: Congresul internațional 
de geografie

GENEVA 22 (Agerpres). — 
Consiliul economic și social al
O.N.U. a luat în discuție ra
portul Consiliului de admi
nistrație al Fondului special 
ai Națiunilor Unite, raport 
prezentat de Paul Hoffman 
(S.U-A.). Vorbitorii care au 
luat cuvintul au subliniat în
semnătatea folosirii acestui 
fond pentru progresul econo
mic al țărilor in curs 
voliare.

Consiliul a trecut 
dezbaterea problemei 
tării și coordonării ansamblu
lui programelor și activității 
O.N.U. pe tărim economic, 
precum și ale instituțiilor spe
cializate ale O.N.U. Acest 
punct al ordinei de zi este con

apoi la 
dezvol-

Ședința Consiliului de 
al Franței

Miniștri

PARIS 22 (Agerpres). — La 
22 iulie a avut loc la Paris o 
ședință a Consiliului de Mi
niștri al Franței. Primul mi
nistru francez Georges Pom
pidou, a airunțat că atribuțiile 
și serviciile Ministerului re- 
patriaților au fost transferate 
Ministerului de Interne. Tot
odată, el a declarat că majo
ritatea celor un milion de re- 
patriați din Algeria au fost 
reîncadrați în serviciile pu
blice și în sectorul particular 
din metropolă.

După ședința Consiliului de

ACORD ANGLO-CEHOSLOVAC
PRAG A 22 (Agerpres). — 

Diipă cum anunță Agenția 
C.T.K., în urma vizitei tăcute 
de o delegație a Comisiei de 
stat pentru dezvoltarea și coor
donarea științei și tehnicii din 
R. S. Cehoslovacă în Anglia, la 
Londra a fost realizat un acord 
care prevede adîncirea cola
borării între organizațiile știin
țifice și tehnice ale celor două 
țări, pe baza avantajului reci
proc. Vor fi studiate posibilită
țile lărgirii schimburilor de 
cercetători științifici și de infor
mații între institutele de cer
cetări, schimburi de informații

p e scurt*
- ■ ■ ■ pe scurt

HAVANA. — După cum 
transmite agenția Prensa La
tina, potrivit unei hotărîri a 
Consiliului de miniștri al Cu
bei, președintelui țării, Osval
do Dorticos i-au fost încredin
țate conducerea Ministerului 
Economiei și a Comitetului 
Central al Planificării.

Regino Boți, care a condus 
pînă acum aceste departamen
te, va prelua alte funcții în 
cadrul guvernului revoluționar 
cuban.

Ședința Comitetului 
Permanent al Adunării 

Reprezentanților 
Populari din întreaga 

Chină

PEKIN. — După cum trans
mite agenția China Nouă, în 
ședința din 22 iulie, Comitetul 
Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întrea
ga Chină a aprobat darea de 
seamă cu privire la executarea 
bugetului de stat pe 1963 și 
proiectul bugetului de stat pe

important 
și la înce- 

. a luat cu- 
general al 

El a arătat

siderat ca cel mai 
al actualei sesiuni 
putui abordării lui 
viatul secretarul 
O.N.U., U Thant. 1 
că menirea Consiliului econo
mic și social al O.N.U. este a- 
ceea de organism de conduce
re în domeniul activității eco
nomice și sociale a O.N.U.. 
precum și de coordonator 
pe acest tărîm. „Consiliul, 
a spus vorbitorul, și-ar a- 
duce o contribuție impor
tantă la asigurarea coordo
nării interne a activității eco
nomice în cadrul dacă
va putea sâ sistematizeze și sâ 
mențină in permanență sub 
controlul său întreaga activi
tate pentru care are compe
tența'.

Miniștri, Alain Peyrefitte, mi
nistrul informațiilor a făcut 
presei o declarație în legătură 
cu vizita la Paris a secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
și convorbirile avute de aces
ta cu generalul de Gaulle, 
președintele Franței. El a de
clarat că Franța acordă o deo
sebită însemnătate acestei vi
zite „deoarece ea concretizea
ză îmbunătățirea constatată 
în ultima vreme a relațiilor 
dintre Franța și administrația 
Organizației Națiunilor Unite".

și experiență în domeniul pla
nificării și organizării cercetă
rilor, schimburi de filme știin
țifice.

PRAGA. — agenția C.T.K. 
anunță că la 22 iulie a iost 
semnat la Praga un acord co
mercial și de plăți între Ceho
slovacia și Grecia, care a intrat 
în vigoare de Ia 1 iulie 1964. 
Acordul prevede lărgirea legă
turilor comerciale dintre cele 
două țări.

în aceeași zi, Intre cele două 
țări a fost semnat un acord fi
nanciar.

1964, prezentate de Consiliul 
de Stat.

în aceeași ședință, Comitetul 
Permanent a mai hotărît ca în 
locul ministerului învățămîntu- 
lui, să fie create două ministe
re — ministerul învățămîntului 
superior și ministerul învăță
mîntului. S-a aprobat, de ase
menea, crearea unui Oficiu de 
stat pentru oceanografie, unui 
Oficiu de turism și unui Oficiu 
al cadrelor științifice și teh
nice.

ATENA. — Marți a luat siir- 
șit în insulele Egee al doilea 
simpozion internațional de la 
Delos, la care au participat 
personalități marcante din 17 
țări. Simpozionul a lansat un 
apel către toate țările sâ folo
sească o parte din resursele 
cheltuite pentru înarmări pen
tru a „construi mai multe locu
ințe pentru omenire".

După cum subliniază agenția 
Reuter, la simpozion, experți în 
diferite domenii au discutat 
problema locuințelor In marile

Formarea noului guvern 
italian

ROMA 22 (Agerpres). — La 
22 iulie, Aldo Moro a prezentat 
lui Antonio Segni, președintele 
Republicii Italia, lista celui 
de-al doilea guvern de centru- 
s lingă, punind astfel capă! cri
zei de guvern declanșată ia în
ceputul lunii iulie.

In noul guvern, Pietro Nen- 
ni, liderul partidului socialist, 
deține în continuare funcția de 
vicepreședinte. Giuseppe Sara- 
gar, (social-democrat) — de bm- 
mstru ai arocerilor externe 
Giovanni P:eracciru (aocicl^f 
ocupă portoZoihil Bagemlui in 
tocul lui Antonio Giolitti, care 
a refuzat să iacă parte (Ln ac
tualul guvern, iar Paolo Emilio 
Taviani și Giulio Andreotti (de- 
mocrat-creștini) ocupă portoio- 
liile Ministerului de Interne și 
respectiv al Ministerului Apă
rării.

1

Astăzi se sărbătorește ziua națională a Repzz'.::J Arabe Lnite. Fotografia noastră îniăfișea- 
ză o vedere ă~z Alexandria

orașe, probleme arhitectonice 
și de estetică a construcțiilor. 
S-a căzut de acord ca anual sâ 
aibă loc la Delos ostiei de sim
pozioane.

Festivalul tineretului 
din R.A.U.

CAIRO. — Șefii de state și 
de guverne ai țărilor africane, 
care au luat parte ia lucrările 
conferinței de la Cairo, au a- 
sistat marți seara la festivalul 
tineretului desfășurat pe sta
dionul din capitala R.A.U. cu 
prilejul celei de-a 12-a . ani
versări a răsturnării monar
hiei egiptene. Cei prezenți au 
aclamat cu căldură pe oaspeții 
africani.

CAPE KENNEDY. — 
Miercuri a fost lansat la Cape 
Kennedy un vehicul spațial 
cu ajutorul unei rachete

LONDRA. — La 21 iulie au 
început la Londra lucrările 
celui de-al 20-lea Congres in
ternațional de geografie la 
care participă aproximativ 
2 000 de delegați din peste 50 
de țări. Din partea R. P- Ro
mine participă prof. Tiberiu 
Moraru. prof. Ion Șandru, 
conf. univ. Grigore Posea.

în cadrul congresului s-a 
deschis o expoziție de hărți și 
lucrări de geografie ale țări
lor pârtie.pante. Delegația ro-

Ccmuntcări rominești prezentate la Stagiul
internațional de studii

PARIS. — în cadrul celui 
de-al 8-lea Stagiu internațio
nal de studii umaniste care se 
desfășoară la Tours — Franța 
— prof. univ. N. I. Popa de la 
Universitatea ..Al. I. Cuza" 
din Iași a prezentat comuni-

Conferința miniștrilor
afacerilor externe ai O. S. A.

WASHINGTON 22 (Ager- 
prest. — La 21 iulie s-a des
chis conferința miniștrilor de 
afaceri externe ai Organizației 
statelor americane, la care 
participă 20 de țări, pentru c 
exaszisM cererea Venezuela de 
sanc^onare a Cubei. Prima 
retniune preliminară a evul 
drept scop organizarea lucră
rilor conferinței șt desemnarea 
președxntelxi și a cicepreșe- 
dir.te'.'sz Cz președinte al con
ferinței c fost ales Vasco Lei
tao da Cunha, ministrul du
cerilor extene sl Braziliei, iar 
ca riceprețtdzsue Galileo So
lis, miniszrul de externe d 
Rezuo'.'.cii Pz-.z’-x.

Două proiecte de rezoluție 
vor trebui să fie examineze la 
reuniunile de Incm. Unul, o- 
glindind pompa Venezuela ■ rz 
fi prezentat de Coissxb — 
Costa Rica și Panama) cert să 
se aplice Cubei toate 
nile prevăzute de Trszazxl »- 
teramericcn de asistențe -Ri
tuală de la Rio de Janeiro, cn 
excepția folosirii forței arma
te. Este vorbe de uisvrt șr.- 
vind sxspeidcrea '-egătiPzSer 
comerciale, s r-x.upc* 
aeriene » ntrinnt ixzrt re- 
pxbbale americane r- Cwbc. 
precum si nperen reiațUor 
diplomatice și consulare.

Celălalt proiect. reprezer.zînd 
poziția „moderațiilor" (propus 
de Argentina), se mărginește 
la un avertisment dat CubeL

Pe de altă parte, cele patru

, (Ttt

,.Thor-Delta' După un zbor 
de 13 mmu&e vehiculul a că
zut in ocean, la aproximativ 
20 km de locul prevăzut.

Experiența a avut drept 
scop probarea rezistenței uncc 
materiale care vor fi folosite 
CTiterîMr în construcția nave
lor cosmice pe bordul Cărora 
se var afia cosmonauți.

LEOPOLDVILLE 22 (Ager- 
preș/. — Știrile privind ocupa
rea orașulzz Kindun de către 
iorțele răsculate din provincia 
Kivu au provocat derută la 
Leopoldville. unde se spera o 
atenuare a luptei de partizani, 
relatează agenția Reuter. în ur
ma unei întrevederi cu minis
trul afacerilor interne Munon- 
go, a cărui încercare de pacifi
care în Katanga a eșuat recent, 
primul ministru congolez Moi
se Chombe a hotărît sâ inter
vină personal pentru a preveni 
o extindere și mai mare a ac
țiunilor forțelor răsculate. Sur
se guvernamentale congoleze 
au anunțat că în cursul zilei de 

mînă a expus hărți de geo
grafie fizică și economică, ra- 
ionarea morfologică, reparti
ția populației și folosirea te
renurilor, precum și lucrări 
ale Institutului de geologie- 
geografie și ale universităților 
din R.P.R. A fost prezentat, de 
asemenea, un volum omagial 
cu lucrări ale geografilor ro- 
mîni elaborat cu ocazia con
gresului.

Lucrările congresului con
tinuă.

umaniste de la Tours
cările : „Legenda originii ro- 
mîne a poetului Ronsard" și 
. Angajamentul politic la poe
ții pleiadei". •

Cursanții au apreciat calita
tea expunerilor prezentate de 
profesorul romîn.

țâri care mențin relațiile cu 
Cuba — Mexicul, Chile, Uru- 
guayul și Bolivia — continuă 
sâ se opună ferm oricăror mă- 
suri împotriva Cubei, chiar și 
sub forma unei simple reco
mandări.

Lucrările propriu-zise vor 
:.~cepe in cadrul comisiei ge- 
'.erule, prezidată de Fernando 
Gomez Martinez, ministrul de 
afaceri externe al Columbiei.

Lncrările conferinței vor 
dnrn patru zile.
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miercuri, Moise Chombe a 
plecat înlr-o vizită de inspecție 
în orașul Bukavu, capitala pro
vinciei Kivu. El și-a exprimat 
speranța că va putea lua con
tact cu lideri ai iorțelor răscu
late, pentru a se ajunge la o 
eventuală înțelegere privind 
Încetarea operațiunilor.

Populația activă 
din Franța

PARIS 22. - Corespondentul 
Agerpres, T. Vomicu trans
mite : De curind a fost publi
cat un studiu privind evolu
ția populației active din Fran
ța. Institutul de statistică care 
se ocupă de aceasta, a stabi
lit că între 1954 și 1962 numă
rul total al salariaților a cres
cut în Franța de la 12 323 900 
la 13 585 300.

HAGA. — Senatul olandez 
a ratificat marți în unanimi
tate Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în cele 
trei medii.

Cuvintarea lui W. Gomulka la ședința festivă
cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a R. P. Polone

VARȘOVIA (Agerpres). —
După cum transmite agenția 

I P.A.P. în cuvîntarea rostită 
la adunarea festivă consacrată 
celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Poloniei, Wladislaw 
Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a făcut o ca
racterizare a renașterii Polo
niei în cadrul noilor sale fron
tiere echitabile, pe noile baze 
democratice. El a spus că 
zdrobirea militară a Germani- 

1 ei hitleriste și falimentul po
liticii reacționare a burgheziei 
poloneze au făcut posibilă fău
rirea Poloniei populare. Parti
dul a mobilizat energia și ab
negația clasei muncitoare și a 
poporului eliberat la refacerea 
economiei naționale și lichi- 

| darea uriașelor greutăți care 
stăteau în acel timp în fața 
țării.

în continuare vorbitorul a 
subliniat cotitura grandioasă 
săvîrșită de puterea populară 
și a făcut o comparație între 
Polonia de astăzi și Polonia 
moștenită de la guvernele 
reacționare ale moșierilor și 
capitaliștilor.

în prezent, a spus W. Go
mulka, producția noastră in
dustrială este de 12 ori mai 
mare decît în 1946 și de 9 ori 
mai mare decît în 1938. Pro
cesul impetuos al industriali
zării socialiste a transformat 
înfățișarea întregii țări, a mo
dificat geografia ei economică, 
a reorganizat în mod radical 
structura economică și socială 
a Poloniei.

Astăzi, agricultura dă cu 65 
la sută mai multe produse a- 
gricole calculate la hectar de
cît în perioada anilor 30 
și aproape de trei ori mai 
mult decît în primul an de 
după război. Au fost, de ase
menea, valorificate noi tere
nuri agricole.

într-un termen deosebit de 
scurt poporul nostru a popu
lat teritoriile de vest lăsate 
in ruina de dușmanul în re
tragere, le-a valorificat, a re
făcut și a construit sute și mii 

’ de uzine și fabrici noi, case de 
locuit, școli, spitale, a ridicat 
la o treaptă înaltă agricultu
ra. a dezvoltat navigația și a 

! refăcut porturile. Teritoriile
de vest au fast realipite pen
tru totdeauna la parna-mumă 

Numărul oamenilor muncii.
în afară de cei care lucrează 
in agnculturâ. a sporit in de
curs de 20 de ani la 8,5 mili
oane. dintre care, numărul a- 
celora care lucrează în in
dustrie a crescut la 3,4 mili- 

.oane de oameni.
Tot ce am construit în cei

20 de ani de putere populară
1 în Polonia, a subliniat vorbi

torul, am construit cu proprii
le noastre mîini. am construit 
datorită colaborării mereu 
crescînde și largi și întraju
torării dintre țările socialiste.

Vorbitorul a citat date care 
confirmă că puterea populară 
a schimbat radical condițiile 

j sociale și culturale precum și 
1 condițiile sănătății poporu

lui.
Nu o dată în decursul a-

1 cestor ani, a spus el, dușma
nul a încercat sâ submineze 
încrederea oamenilor muncii 
față de partidul nostru, față 
de puterea populară, față de 

, socialism. Toate atacurile duș
manilor socialismului și ai 
Poloniei populare s-au termi
nat cu un eșec rușinos, deoa
rece an de an s-a îngustat 
baza socială și politică pe 
care ei puteau sâ se sprijine 
in lupta împotriva partidului 
nostru și a puterii populare.

In continuare, primul se
cretar al ca al PJtUJ». s-a 
referit la noua poziție a Po
loniei pe arena mondială ca 
stat care face parte din marea

Parada militară și demonstrația tineretului
VARȘOVIA 22. — Cores

pondentul Agerpres, Gheorghe 
Gheorghiță, transmite: Străzi
le $i piețele Capitalei polone
ze s-«u umplut miercuri di
mineața de zeci de mii de ce
tățeni veniți să sărbătorească 
aniversarea a 20 de ani de la 
eliberarea Poloniei de sub ju
gul fascist.

Fațadele clădirilor, institu
țiilor publice și ale întreprin
derilor erau împodobite cu 
steaguri roșii și steaguri polo
neze, cu panouri avînd înscri
se lozincile: „Polonia populară 
a împlinit 20 de ani". „Luptăm 
pentru socialism' și pace".

în piața din fața Palatului 
Culturii și Științei a avut loc 
o paradă milijară. în tribuna 
împodobită sărbătorește se a- 
flau conducătorii de partid și 
de stat ai Poloniei în frunte 
cu W. Gomulka și J. Cyran- 
kiewicz, precum și N. S. 
Hrușciov, Antonin Novotny și 
W. Ulbricht sosiți la Varșovia 
cu prilejul sărbătorii naționale 
a PolonieL 

comunitate socialistă a po
poarelor — principalul bastion 
al păcii și libertății.

Noile noastre frontiere de 
stat, a spus W. Gomulka, au de
venit frontiere ale prieteniei; 
de straja securității și integri
tății lor stă forța comună de 
apărare a statelor Tratatului 
de la Varșovia, în care rolul 
principal îl are contribuția 
tehnică militară a Uniunii 
Sovietice.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că militarismul vest-ger- 
man, reînviat, dorește să-și ia 
revanșa pentru înfrîngerea su
ferită în cel de-al doilea răz
boi mondial, dorește să înă
bușe și să înghită R. D. Ger
mană, proclamă fățiș pre
tențiile sale teritoriale și pla
nurile agresive față de Polo
nia, Cehoslovacia și Uniunea 
Sovietică, depune eforturi 
perseverente pentru a obține 
arma atomică, se opune cate
goric și împiedică încheierea 
Tratatului de pace cu Ger
mania.

Noi am acordat și vom a- 
corda tot sprijinul Republicii 
Democrate Germane, deoarece 
ea este un stat german socia
list frățesc, iubitor de pace, 
care a recunoscut frontiera 
polono-germană de pe Oder 
și Neisse ca frontieră a păcii.

Garanții mai bune de secu
ritate a acestor frontiere, de
cît acelea pe care le avem, 
pe care ni le oferă Uniunea 
Sovietică și toate statele Tra
tatului de la Varșovia, nu ni 
le poate oferi nimeni. Dacă 
noi cerem statelor occidentale 
ca ele să recunoască caracte
rul definitiv al frontierei de 
pe Oder și Neisse ca. frontieră 
polono-germană definitivă, așa 
cum spre marea noastră 
satisfacție a făcut președinte
le Franței, generalul de 
Gaulle, noi facem aceasta 
pentru consolidarea păcii în 
Europa.

Pe prietenii adevărați, sin
ceri, a spus W. Gomulka, 
i-am cunoscut în anii războiu
lui și ocupației hitleriste, în 
cursul celor 20 de ani ai Po
loniei populare.

Primul secretar al C.C. al
P.M.U.P, a asigurat pe N. S. 
Hrușciov de profundul său 
respect față de poporul sovie
tic, din sinul căruia au ieșit 
eliberatorii Poloniei, a mulțu
mit pentru ajutorul acordat 
de oamenii sovietici în pe
rioada refacerii țării și în 
dezvoltarea industriei polo
neze. W. Gomulka a transmis, 
de asemenea, clasei munci
toare și popoarelor R. D. 
Germane și R. S. Ceho
slovace expresia solidarității 
fierbinți și a prieteniei pe 
care o nutrește față de ele 
clasa muncitoare poloneză și 
poporul polonez. „Sîntem con
vinși, a spus el, că colabora
rea noastră frățească și ajuto
rul reciproc se vor dezvolta 
și pe viitor, aducînd un folos 
tot mai mare fiecăreia dintre 
țările noastre și întregului 
lagăr socialist".

Țările socialiste și mișcarea 
muncitorească revoluționară 
internațională, a spus vorbi
torul, au trecut și au învins 
deja în istoria lor multe 
slăbiciuni și au ieșit din ele și 
mai puternice. Noi am trecut 
prin așa-numitul „cult al per
sonalității" străin marxism- 
lenir.ismului. In ciuda speran
țelor dușmanilor noștri, mai 
devreme sau mai tîrziu, socia
lismul va învinge divergențe
le actuale care au luat naște
re în sinul lut

Ca și în anii ce au trecut, a 
declarat W. Gomulka în în
cheierea cuvîntării sale, în 
înfăptuirea sarcinilor noastre 
naționale ne vom călăuzi și

Ministrul apăTării naționa
le al R. P. Polone, mareșalul 
Marian Spychalski a Tostit o 
cuvîntare.

Parada militară a fost des
chisă de un grup de stegari 
purtînd drapelele de luptă ale 
unităților militare poloneze. 
Multe din ele sînt distinse cu 
înalte decorații. Deasupra Pie
ței zboară avioane ale Forțelor 
Armate ale R. P. Polone, prin
tre ele aflîndu-se primele tur
boreactoare fabricate în R. P. 
Polonă. Prin Piață trec elevii 
școlilor militare. Urmează a- 
poi care blindate, trupe de 
desant aeriene, trupe de apă
rare a litoralului maritim. 
Parada a fost încheiată de 
formațiunile de rachete de 
diferite tipuri.

Prin fața tribunelor trec a- 
poi coloanele celor 12 000 de 
sportivi, printre care se află 
componența lotului polonez la 
Jocurile Olimpice de la To
kio. 

pe viitor după măreața idee 
socialistă a prieteniei, frăției, 
colaborării și unității tuturor 
țărilor socialiste, după ideea 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, 
idee după care s-au călăuzit 
acum 20 de ani autorii Mani
festului din iulie, idee care a 
fost pusă la baza Poloniei 
populare.

★
A luat apoi cuvîntul N. S. 

Hrușciov, care a transmis po
porului polonez cele mai sin
cere felicitări și cele mai bune 
urări din partea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a 
Prezidiului Sovietului Suprem 
și a guvernului sovietic, din 
pa,rtea tuturor oamenilor so
vietici.

Relațiile dintre țările noas
tre se dezvoltă, în prezent, 
foarte bine, a subliniat vorbi
torul. Acest lucru este lesne 
de înțeles. Avem un țel co
mun — construirea socialis
mului și a comunismului. Pă
șim împreună spre acest țel 
măreț, întărind prietenia și 
colaborarea dintre popoarele 
noastre.

N. S. Hrușciov a vorbit 
apoi despre necesitatea întă
ririi vigilenței față de acțiu
nile agresive ale cercurilor 
reacționare ale imperialismu
lui. „Trebuie să fim gata în 
fața oricăror uneltiri ale im
perialiștilor pentru a le da 
riposta corespunzătoare".

Referindu-se la marea în
semnătate a luptei pentru 
pace, vorbitorul a arătat că : 
„Asigurarea păcii, înlăturarea 
din relațiile internaționale a 
factorilor care generează pri
mejdia izbucnirii unui război 
termonuclear mondial, consti
tuie o problemă care nu poa
te fi rezolvată decît cu efor
turi comune ale tuturor țări
lor socialiste, pe baza coeziu
nii lor“.

în încheiere, N. S. Hrușciov 
a citit textul salutului C.C. al 
P.C.U.S., al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., adresat conducători- 
rilor Republicii Populare Po
lone cu prilejui celei de-a 
20-a aniversări a R. P. Polone.

★
Transmițînd salutul po

porului cehoslovac, Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, a 
spus : „Cei 20 de ani care au 
trecut de la constituirea R. P. 
Polone reprezintă o dovadă 
cu adevărat incontestabilă a 
forței grandioase și transfor
matoare a ideilor socialiste, 
un exemplu al forței vitale și 
al superiorității orînduirii so
cialiste asupra celei capitalis
te". Sîntem convinși că cauza 
păcii va învinge, iar socialis
mul va triumfa în întreaga 
lume — a spus în încheiere 
vorbitorul.

★
Walter Ulbricht, prim-se

cretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, a 
transmis un fierbinte salut și 
urări de succese în numele 
tuturor cetățenilor din R. D. 
Germană. Considerăm — a spus 
el, — ca o realizare istorică de 
importanță primordială prie
tenia germano-polonă, priete
nia frățească și colaborarea 
dintre R.D.G. și Polonia popu
lară. în încheiere, W. Ulbricht 
a urat poporului polonez 
succese în măreața operă a 
construirii socialismului și 
și-a exprimat convingerea că 
obiectivele trasate la ultimul 
congres ai P.M.U.P vor fi 
realizate.

Coloana tinerilor sportivi 
este încheiată de tineri și ti
nere care au împlinit 20 de 
ani, aceiași vîrstă cu Polonia 
populară. Trec apoi prin Pia
ță 40 000 de tineri și tinere 
din toate orașele și satele Po
loniei care au participat la în- 
tilnirea tineretului în cinstea 
marii sărbători. Coloanele de 
tineri îmbrăcați în costume 
naționale defilează cu voioșie 
și entuziasm purtînd înscrise 
pe pancarte realizarea anga
jamentelor luate de tineret în 
cinstea aniversării.

Miercuri după-amiaza, pe 
stadionul „A X-a aniversare*1 
a avut loc încheierea Sparta- 
chiadei sportive. Seara în pie
țele publice ansambluri de ar
tiști amatori și profesioniști 
au prezentat spectacole pe di
ferite estrade.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, Jo- 
zef Cyrankiewicz a oferit o 
mare recepție în cinstea iăr- 
bătorii naționale a Poloniei.
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