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TINERETUL DIN ORAȘE
LA STRÎNSUL RECOLTEI
NU DE MULT tinerii muncitori de 

la fabrica „Bernath Andrei“ 
din Oradea au lansat o chemare 

către toți tinerii din întreprinderile și 
instituțiile din regiune, pentru parti; 
ciparea la strîngerea recoltei. Treizeci 
de tineri din această fabrică au plecat 
să lucreze la strînsul recpltei pe timp 
de 15 zile, iar alti 200 lucrează volun
tar în gospodăriile de stat în timpul 
lor liber, sîmbăta și duminica. Răs- 
punzînd chemării tinerilor de la fa
brica „Bernath Andrei“ peste 2000 
tineri din regiunea Oradea s-au an
gajat să muncească la recoltări.

La strînsul recoltelor bogate parti
cipă în acest an mii și mii de tineri 
din întreaga țară, muncitori, funcțio
nari, studenti, elevi. Aproape 1400 
tineri din regiunea Ploești au plecat 
în 11 gospodării de stat pentru a ajuta 
la strînsul recoltei. Duminică 17 iulie, 
din orașul Iași au plecat la seceriș 
1200 muncitori, funcționari, elevi și 
studenti.

Tineretul muncitor din patria noas
tră, din fabrici, de pe ogoare, din școli 
și facultăți, consideră strîngerea la 
timp și în bune condiții a recoltei, 
drept o sarcină de mare răspundere și 
se simte chemat să contribuie la înde
plinirea ei.

In aceste zile de muncă intensă 
pentru seceratul, treieratul și înma- 
gazinatul cerealelor, organizatii'or 
U.T.M. le revin sarcini sporite în le
gătură cu mobilizarea unui număr și 
mai mare de. tineri din orașe și centre 
raionale la strîngerea recoltei. Mai 
există încă mari posibilități în această 
privință ca de pildă cele care 
stau la îndemma Comitetului orășe
nesc U.T.M. București și a Comitete
lor raionale U.T.M. Roman. Pașcani, 
Vaslui, din regiunea Iași. Iată de pil
dă, Comitetul orășenesc București nu 
a făcut tot ce trebuia pentru a înlesni 
numărului mare de tineri din Capitală 

- să participe la strînsul recoltei în re
giune, în special în gospodăriile de 
stat. Pe de altă parte comitetul orășe
nesc U.T.M. neluînd legătura cu Di
recția agricolă regională nu a îndru
mat pe tineri să lucreze mai ales la 
recoltarea păioaselor și nu numai la 
îngrijirea și recoltarea legumelor. De 
asemenea comitetele raionale U.T.M. 
Roman, Pașcani, Vaslui au multe po
sibilități locale în ce privește mobili
zarea tineretului din centrele raionale, 
pe care nu le-au folosit.

Ca și în alte campanii de strîngere 
a recoltei, imediat după seceriș, au 
ieșit pe ogoare pionierii și școlarii la 
strînsul spicelor. Sub lozinca „Spic cu 
spic — patriei snop“ se desfășoară

In cinstea Zilei minerului
Se apropie Ziua minerului. In întreaga 

Valea Jiului minerii întîmpină sărbătoa
rea lor cu succese deosebite-

In prima jumătate a lunii iulie, planul 
de producție al minei Vulcan a fost înde
plinit în proporție de 103,4 la sută. în 
fruntea întrecerii pe mină se află colecti
vul sectorului 4, care în acest timp și-a 
depășit sarcinile de plan cu 69,3 la sută. 
Majoritatea grupelor de mineri de la 
această exploatare își depășesc angaja
mentele luate în cinstea Zilei minerului. 
Cele conduse de Ion Nicoară, Aurel Ispas, 
Mihai Ștefan, Emeric Csiki și alții au ex
tras peste -pian în acest timp cîte 111-371 
tone de cărbune fiecare. Alte brigăzi de 
mineri- printre care cele conduse de Ru- 
dolf Karacsony, Andrei Vizi, Ștefan Pali, 
Iancu Oct-avian, care lucrează la pregăti
rea noilor locuri de muncă, și-au întrecut 
normele cu 38-64 la sută.

în fruntea întrecerii ce se desfășoară la

Construiesc
încă de la începutul lunii mai au apă

rut în sectorul automotoare al uzinelor „23 
August“ din Capitală scheletele noilor va
goane I.T.B. Muncitorii și tehnicienii din 
celelalte sectoare au pornit îndată la exe
cutarea tuturor reperelor necesare noii co
menzi. Astfel șapte din cele zece vagoane 
sînt astăzi în lucru în sectorul automo
toare.

Lăcătușii au terminat o parte din sarci
nile ce le reveneau. Tîmplarii din echi
pele tinerilor Buruc Gheorghe și Vio- 
reanu Ion fixează acum ușile din placaj 
și căptușesc cu șipci și placaj interioarele.

Alături, echipa lui Oneașcă Nicolae exe
cută legătura scheletului cu șasiul la cel 
de al șaptelea vagon. Mai în fund lu
crează brigada de tineret a lui Grigore 
Vasile. împreună cu utemiștii Zgîrdea Ni
colae, Țuică Ion și Constantin Ion, șeful 
brigăzii, ei montează blindajele d'n față 
și din spatele ultimului vagon în lucru.

Undeva, lăcătușii din echipa lui Stratu- 
lat Mih^i lucrează la fixarea scărilor. Mai 
au destul de lucru. Vor trebui să termine 
însă cît mai curînd. altminteri vor pierde 
întrecerea cu brigada de tineret a lui Gri
gore Nicolae. De fapt cu greu i-ar mai 
putea ajunge din urmă pe aceștia. Ej au 
terminat cu mult înainte de termenul fi
xat partea metalică a celor 180 de scaune 
Clte sînt necesare celor zece vagoane.
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acțiunea patriotică devenită tradițio
nală pionierilor și școlarilor, acțiune 
care trebuie incontinu lărgită și îm
bunătățită. In anul acesta au fost 
luate o serie de măsuri în ce privește 
organizarea și desfășurarea ei. Aceste 
măsuri se referă în primul rînd la mo
bilizarea unui mare număr de tineri, 
pionieri și școlari la strîngerea spice
lor, pe miriști, la arii, pe drumurilede 
cîmp, la organizarea celor ce string 
spice în echipe sub conducerea ute- 
miștilor și tinerelor cadre didactice, la 
organizarea treieratului spicelor strìn
se, și la stimularea celor ce se eviden
țiază în această acțiune patriotică.

Demnă de remarcat este activitatea 
pionierilor din satul Ofsenita, regiu
nea Timișoara, care au strîns 350 kg. 
spice de grîu, în numai cîteva ieșiri 
pe teren.

Acțiunea de strîngere a spicelor se 
desfășoară și în alte regiuni ca Plo- 
ești, București, Craiova.

De mare însemnătate pentru obține
rea unui randament sporit al muncii 
tinerilor, pionierilor și școlarilor care 
ajută pe ogoare la strînsul recoltei, 
este îndrumarea lor permanentă de că
tre comitetele regionale și raionale 
U.T.M. și mai ales de către organiza
țiile de bază U.T.M.

In strînsă legătură cu conducerile 
unităților agricole respective în care 
tinerii participă la recoltări, cu ca
drele didactice (pentru pionieri, șco
lari, elevi, studenti) munca tinerilor 
trebuie bine organizată și îndrumată 
îndeaproape. Exemplul dat de comite
tul regional U.T.M. Constanta care a 
organizat în unele gospodării de stat 
brigăzi și echipe ale tinerilor veniti 
din oraș este vrednic de urmat și de 
alte 
buie 
dată 
tarul 
după ce a împărțit pionierii și școlarii 
pe echipe de strîngerea spicelor, a 
inițiat și organizat întreceri astfel că 
munca s-a desfășurat în spirit entu
ziast și plin de voioșie.

Pentru organizațiile U.T.M. din 
orașe și sate trebuie să fie limpede un 
lucru: acela că ele pot și trebuie să 
aducă un aport însemnat la strîngerea 
recoltei în cel mai scurt timp și fără 
a se pierde un bob.

In întimpinarca Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților de 
la Varșovia și a zilei de 23 August ti
neretul patriei noastre se pregătește 
să se prezinte cu realizări însemnate 
și pe frontul bătăliei pentru pîine. Să 
facem totul ca aceste realizări să fie 
cît mai importante !

I

comitete regionale U.T.M. Tre- 
însușită de asemenea pilda 

de tov. Frînaru Francisc, direc- 
școlii din Jebel-Timișoara care

mina Lonea s-au situat minerii sectorului 
II. Ei au extras în prima jumătate a aces
tei luni cu 16 la sută mai mult cărbune 
decît prevedea planul. Ion Flagner, An
drei Diner, Titus Bo’dei și alții extrag 
zilnic din abataje, împreună cu grupele 
lor, cu 35-70 la sută mai mult cărbune.

Cu realizări asemănătoare este întîmpi- 
nată Ziua minerilor și în celelalte mine ale 
Văii Jiului. La mina Petrila, ortacii lui 
Kibedi Adalbert și-au depășit în ultimul 
timp normele zilnice Cu 50 la sută. Acest 
fapt a permis brigăzii ca, de la 9 decem
brie 1954 și pînă la 18 iulie 1955, să reali
zeze planul pe anul 1956, lucrînd astfej în 
contul anului 1957.

Pentru depășiri consecutive de normă, 
de peste 40 la sută pe timp de trei luni, 66 
mineri de la Aninoasa au primit fiecare de 
curînd ca premii de miner fruntaș sume 
între 400-600 lei.

noi vagoane
în fiecare sector se lucrează cîte ceva 

pentru noile vagoane I.T.B. Pe lingă mai
ștrii și șefii de echipă, tinerii sînt aceia 
care însuflețesc munca. Tinerii din secto
rul automotoare s-au angajat că vor da 
gata primele c’nci vagoane chiar în ziua 
deschiderii Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților de la Varșovia. An
gajamentul utemiștilor a devenit astăzi 
angajamentul întregului sector, al întregii 
uzine. Chiar de pe acum unele sectoare 
și-au îndeplinit angajamentul luat.

Pe lingă echipa forjorului Matei Gheor
ghe și brigada de tineret a forjorului Rău- 
reanu Grigore, care au terminat de mult 
forjarea bolțurilor cu planșe a diferitelor 
pinicane, în atelierul forja de arcuri, ute
miștii Florea Ioan, Dominic David și alții 
au terminat arcurile noilor vagoane.

Pentru ca angajamentul luat să prindă 
viață, tinerii din sectorul automotoare 
s-au chemat la întrecere. Astfel echipa 
condusă de tînărul Dima Gheorghe se în
trece cu cea condusă de Buruc Gheorghe, 
iar brigada de tineret a lui Grigore Nico
lae se află în întrecere cu echipa lui Stra- 
tulat Mihal.

Lăcătușii și sudorii, tîmplarii și mon- 
torii, forjorii și strungarii de la uzinele 
„23 Au.guist" din Capitală muncesc cu 
puteri sporite pentru îndeplinirea înainte 
de termen a angajamentelor luate.

Corespondent 
T. BĂDULESCU

DRUM BUN, DRAGI TOVARĂȘI!
Plecarea delegației tineretului din R. P. R. spre Varșovia

Joi 28 iulie 1955

In fotografie : un aspect din gara Băneasa la plecarea delegației.

In drum spre Varșovia
în trecere spre Varșovia, în portul 

Constanța a sosit miercuri cu vasul ro
manesc „Libertatea“ un nou grup de 265 
de tineri din Siria, Sudan, Liban, Trans- 
iordania și Egipt, care vor participa la 
cel de al 5-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților.

Oaspeții au fost salutați de tov. Coman 
Tudor secretar al comitetului regional 
U.T.M.

Dr. Nazim Mușii, președintele comite
tului naț-isnal pentru pregătirea Festiva
lului din Siria a mulțumit în numele de- 
legaților pentru călduroasa primire.

OOO

Cluj. — (de la corespondentul nostru). 
De la Miheșu de Oîmpie spre Buidești 

(raionul Sărmaș, regiunea Cluj) se întin
dea mlaștină. Se întindea — căci acum, 
sub acțiunea năvalnică a oamenilor, mlaș
tina a început să dea înapoi, este pe cale 
să dispară. Din cauza ei, aproximativ 
2500 hectare, teren bun, fertil, erau furate 
agriculturii. De acum însă, mlaștina și-a 
încetat domnia. Țăranii muncitori din ra
ion, î.n frunte cu comuniștii, au hotărit să 
smulgă apelor acest teren și să-l redea 
agriculturii.

Și hotărîrea lor prinde viață de la 
zi la alta. Pe la sfîrșitul lunii mai s-a 
deschis aci un șantier local al tineretului, 
un șantier al muncii voluntare.

In locul ml.aștinei va rămîne pămînt 
bun de muncă, roditor. Se vor scoate de 
pe acest teren — după cît s-a socotit — 
aproape 4.500 tone de grîu sau 6.250 
tone de porumb sau 45.000 tone de sfeclă 
de zahăr... Cum să nu muncești cu ovint, 
ca să sece cît mai repede mlaștina, cînd 
asemenea roade vor spori producția glo
bală a raionului- ? Și oamenii mun
cesc cu rîvnă. De la o zi la alta, vin 
tot m-ai mulți la lucru. In zilele de du
minică, mai ales, valea dintre Miheș și 
Bvdești (unde se desfășoară lucrările) 
freamătă de mulțimea lucrătorilor și de 
munca avîntată. Muncesc aci tractoriști 
de la S.M.T. Sărmaș, colectiviști din 
Grebenișu de Cîmpie, țărani munci
tori din Năoiu .. Sînt zile cî-nd sosesc pe 
șantier ci te 250 și chiar 300 muncitori, 
iar uneori vin chiar sate întregi, 
la Văleni, Boteni și din alte păirți 
făcut...

Pe șantier munca continuă cu 
arvînt. Utemistul Petru Ungureanu, tehni
cian la sfatul pcpular raional mai mă
soară terenul, trasind calea viitoarei albii 
pe care apele mlaștinei se vor îndrepta 
către Mureș. In urma lui, țăranii munci
tori din Grebenișu de Cîmprie, Miheș, Bu- 
dești — din întreg raionul — sapă drum 
nou a-pelor — canalul. Tînărul Vasile Is- 
trate, colectivist din Grebeniș este șeful 
unei brigăzii de lucrători. Iar în întrece
rea pornită, în cinstea celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului șl Stu
denților de la Varșovia și a măreței zile 
de 23 August, brigada pe care o conduce 
se află printre cele fruntașe pe șantier. 
La Balda, Ion Kiss, tractorist la S.M.T. 
Sărmaș, merige acum cu tractorul prin 
apă. Scoate rădăcini de sălcii, trestii... El 
întrezărește însă că, într-un viitor apro
piat — poate că în toamnă — va răs
turna, pe aceste locuiri, brazdă mănoasă 
pentru recolte îmbelșugate. Și nu numai 
el. Toți văd legănîndu-se pe aici, pe unde 
acum mai este apă, lanuri miîndre, cu rod 
bogat.

Cei de 
așa au

același

Pretutindeni, pe 
ogoarele patriei, ti
neretul, pionierii șl 
școlarii își aduc con
tribuția la strînsul recoltei. Ajută la sțrln- 
sul snopilor în clăi, culeg spice, sprijină 
buna desfășurare a treierișului...

La clăit de snopi
sositIn dimineața zilei de 17 iulie au 

în comuna Recaș din raionul Timișoara, 
120 de elevi de la Școala electrotehnică 
din Timișoara. Ei și-au exprimat dorința 
de a contribui prin muncă voluntară la 
claitul snopilor.

Utemiștii din comuna Recaș, întîmpi- 
nînd cu multă satisfacție dorința lor i-au 
condus pe tarlaua gospodăriei de stat „8 
Martie” din comună, unde constituindu-se 
numaidecît in brigăzi au și început 
munca.

Numai în dimineața aceea, elevii de la 
Școala electrotehnică din Timișoara, în 
colaborare cu utemiștii din comuna Re- 
cas, au strîns din urma secerătorilor sno
pii de grîu de pe o întindere de 18 hectare.

In întrecerea inițiată între brigăzile de 
elevi, brigada condusă de elevul Birou 
Theodor, secretar al organizației de bază 
U.T.M. din școală, s-a remarcat în chip 
deosebit.

Elevii Crișan Ion, Duțu Ana și Vasi- 
lescu Elena din anul II, s-au evidențiat 
ca cei mai activi dintre strîngătorii aces
tei brigăzi.

La plecare, directorul G.A.S. „8 Mar
tie’’, inginerul, Stoian, a mulțumit elevilor 
din partea membrilor gospodăriei pentru 
gestul lor tovărășesc.

Corespondent
POLICUCEAN NICOLAE

Pe miriști la strînsul spicelor

Pe șoseaua albă de praful pietrelor de 
rîu, mergeau două fete. Purtau la gît 
cravate roșii. Una din ele duce palmele 
în formă de pilnie la gură și strigă ;

— Vasile... Vasile... Și numele aleargă 
peste cimpii, poieni, case și pomi, răs- 
punzînd cu un ecou lung. Dar pe semne

s'meadă împodobită cu

Ați trecut vreo
dată în fuga tre
nului prin fața 
peronului gării 
Băneasa ?

Vă amintiți a- 
tunej desigur fi
gura atît de sim
patică a 
da gară 
tura lui 
nă, cu

șefului 
cu sta- 

herculia- 
fața Iul 

______ __ c______  -- o minunată mus
tață, care va transmis de pe peronul gării 
un salut de voioșie.

Aceșta-i Petru Georgescu, șeful gării 
Băneasa.

Dar sînt. unii tineri1 care l-_au cunoscut 
pe Petru Georgescu în alte împrejurări 
Aceștia-s tinerii care in 1949 sau 1951 au 
plecat spre Budapesta sau Berlin sau cel 
care și-au condus tovarășii spre locurile 
de intilnire a tineretului lumii. Aceșția-s 
tinerii care în zilele sau nopții^ lui iulie 
1953 așteptau cu brațele pline de flori 
so’ii tineretului lumii de pe cele 5 conti
nente ce veneau pe meleagurile patriei 
noastre

Mulți 
zilei de 
plecare 
prieteniei.

I Șeful găriț Băneasa aștepta cu emoție 
| dimineața zilei de 27 iulie, aștepta cu ne- 
i răbdare clipa în care va ridica discul de 
; semnalizare, iar vagoanele trenurilor spe

ciale, sărbătoresc împodobite, la ferestrele 
cărora vor sta delegații tineretului nostru, 
vor lua drumul Varșoviei, orașul Festiva
lului, al păcii și prieteniei.

Sînt orele 8 dimineața. Mai sînt două 
ore pînă la plecarea trenului și totuși gara 
e înțesată de tineri veniți să-șj conducă 
prietenii, să strîngă încăcdată mina amba- 

i sadorilor tinereții și bucuriei lor, spre ora. 
șui în care mii de tineri din toate colțu
rile pămîntului vor închina eîntecele și 
jocurile lor, păcii prieteniei între
popoare.

Vagoanele frumos împodobite cu o cen
tură albastră, pe care lozincile închinate 
păcii și prieteniei sînt scrise în cîteva 
limbi, îșj așteaptă oaspeții.

la cel de al IV-lea Festival.
l-au recunoscut și în dimineața 
ieri pe Petru Georgescu șeful de 
spre capitalele tinereții, păcii și

„SPIC CU SPIC,
că cei strigat era prea departe ca s-o poa
tă auzi.

Atunci, cele două pioniere grăbiră 
pasul.

Nu după mult timp, Vasile fu ajuns din 
urmă.

Și toți trei copiii plecară spre cîmp, 
cuprinși de o mare voioșie. Ei erau înțe
leși mai demult asupra celor ce aveau de 
făcut. Voiau să pornească în recunoaște
rea terenului unde nu după mult timp, 
vor începe să lucreze și ei, contribuind 
la ajutorarea muncilor agricole de vară-

In timpul ,,recunoașterii” copiii au ră
mas dezamăgiți. Pe miriștile gospodăriei 
colective din Moțăței (unde se aflau) re
colta se strînsese de mult, și nici măcar 
spice ici, colo, nu mai existau.

— Să mergem pe miriștile individuali
lor — propuse iute una din fetițe, vrind 
cu orice preț să iasă din această neplă
cută încurcătură.

— Ai dreptate — răspunse băiatul. Ei 
combină, și nici seceră- 
că au rămas desigur și

nu au avut nici 
tori-legători, așa 
spice de strîns...

— Să mergem ! Să mergem și să mobi
lizăm și pe ceilalți — fu de părere cea
laltă fetiță.

Și plini de bucuria hotărîrii lor, cei trei 
pionieri au venit în sat, au strîns și pe 
ceilalți tovarăși ai lor din detașamentul 
loi și trei și i-au chemat la strînsul spi
țelor de grîu de pe miriști.

Chemarea lor a fost primită cu un in
tere*; și o bucurie neașteptată. Un număr 
nare de pionieri au pornit spre miriștile 
țăranilor cu gospodării individuale din 
comuna Moțăței, raionul Calafat. La ca
pătul tarlalei s-au organizat în brigăzi 
fi strînsul spicelor a început.

Erau aproape 40 de pionieri, dar ei pă
leau foarte mulți, după rapiditatea cu 
tare întinderile mari de cîmp erau gata 
culese de ultimele spice.

Seara, pionierii din Moțăței se întorceau 
n sat cu brațele pline de spice adunate. 
La cooperativă au cîntărit aceste spice ți

Pretutindeni domnesc bucuria șl voia 
bună. în sunetele fanfarei, zeci de tineri 
și-a.u unit miinile în viitoarea unei hore 
pline de voiioșie și tinerețe.

într-un colț, vestitul miner Haidu Iuliu 
schimbă cîteva cuvinte cu Mihai Ștefan 
tînărul pe care în urmă cu cîțiva ani l-a 
.învățat minunata meserie de miner. 
Acum, amindoi sînt trimișii Văii Jiului la 
sărbătoarea de la Varșovia. în clipele aces
tea gîndurile lor sg îndreptau spre orta
cii lor, spre Petre Fulöp noul șef de bri
gadă.

Pretutindeni delegații tineretului nostru 
îmbrăcați în costume gri cu stema țării 
.pe piept sînt înconjurați cu căldură de 
zeci de tineri veniți să-i conducă. în frea
mătul ce domnește deasupra gării se aud 
deodată cuvintele crainicului ce anunță 
urcarea în vagoane.

Iâfă-1 pe fochistul I-cob Martinescu, pe 
studenta Ecater'na Erhendt, pe țăranca 
Ștefanoviei Bojan, pe dirijorul Paul Po
pescu — solii tinerilor de pe meleagurilo 
regiunii Timișoara. Iată-1 pe Grigore Iof- 
cc'a brigadierul de la șantierul Cerna-Jiu 
și pe Gheorghe Chiper brigadierul de pe 
șantierul Ozana-Cracău, constructori de 
frunte ai unei vieți noi pe meleagurile 
patriei noastre.

La fereastra vagoanelor, pe peron, mîi- 
nile tovarășilor care pleacă și acelora 
care i-au condus, se strâng puternic.

Reinhold Gross delegatul uzinei de 
tractoare „Emst Thälmann”, Otilia Pașca 
tehniciană la minele din Baia Mare, Iosif 
Suci.u directorul Policlinicii studențești 
din Cluj, VL Bielz student la facultatea 
de filologie a Universității „C. I. Parhon“, 
Elena Mitroi colectivistă la G.A.C. din 
Eăilești, Hristu Tănase din echipajul cu
noscutului pescador „Jurilofca“, Simo 
Ana de la G.A.S. „1 Mai“ raionul Tg. Mu. 
reș, eleva Ana Ionescu, Ion Buhai de la 
minele din Baia Mare, alături de alți zeci 
d» delegați își iau rămas bun.

Cît de 
Vistuleț 
lată, în 
membri 
dansuri al tineretului din R.P.R. care vor 
prezenta în cadrul Festivalului circa 20 
de programe naționale și vor participa la 

minunat vor răsuna ps malurile 
cintecele poporului nostru !..- 

alte vagoane iau loc cei 325 
ai Ansamblului de cîntece și

PATRIEI SNOP((
au avut fericirea să constate, că aduna
seră o cantitate de 150 kilograme intr-o 
singură zi.

Succesul acesta le-a dat curaj. A doua 
zi, au ieșit iarăși pe miriști. A treia zi 
la fel. Șt așa se face, că în fiecare zi, 
pionierii din comuna Moțăței, contribuie 
după puterile lor, la munca de strîngere 
a recoltei.

Corespondent 
T. SILVE

Munca culturală la arie
Pionierii și elevii din comuna Biuvă- 

răști, raionul Turnu Măgurele, contribuie 
și eî la munca de strîngere a recoltei 
din anui acesta în condițiile cele mai 
bune.

Astfel, el desfășoară zilnic o intensă 
activitate culturală în fața celor ce lu
crează pe arie.

După ce au organizat o bibliotecă la 
arie, ei au întocmit și o gazetă de perete, 
unde țăranii muncitori își pot spune cu- 
vîntul prin articole care tratează proble
me ale muncii lor.

De asemenea, datorită cunoștințelor 
GPAS însușite în școală, pionierii și elevii 
din această comună contribuie la păstra
rea sănătății țăranilor muncitori care lu
crează la treieratul griului, executîr.d de 
cele mai multe ori chiar și unele mici aju
toare ca pansamente etc.

In același timp, sub conducerea instruc
torilor și a învățătorilor lor, pionierii și 
elevii din această comună, pregătesc în 
cadrul căminului cultural și ai taberei de 
curte, un program artistic închinat munci
lor agricole de vară din acest an.

Corespondent
FLORICA ISTRATE

In cinstea Festivalului
Numeroși pionieri și elevi din raionul 

Alexandria, vrind să cinstească marca 
sărbătoare a tineretului din întreaga lume. 

diferite programe internaționale. Printre 
ei îi poți vedea pe dirijorii Viorel Doboș, 
Marin Constantin, Ionel Budișteanu pre
cum șl soliștii Magd-a Ianculescu, Nicolae 
Herlea, Valentin Teodorian, Irinel Liciu 
și Gabriel Popescu, Pușa Niculescu și Gh. 
Cotovelea, Nicolae Florei, Angela Moî,do- 
veanu, Valentin Loghin, Vladimir Or’.ov 
Crimhilda Cristescu, Damian Luca și alții..

Un șuerat prelung de locomotivă. Dea
supra gării se înalță sunetele imnului 
F.M.T.D- Primul tren s-a pus în mișcare. 
Curînd el va trece printre Carpații patriei 
iubite, peste cîmpiile Ungariei, printre 
falnicii munți ai Cehoslovaciei spre malu
rile Vistulei, spre orașul ca.r© va fi timp 
de două săptă-mîni Capitala tineretului 
lumii.

Drum bun dragi tovarăși, dragi delegați 
ai tineretului Republicii noastre.

Transmiteți tuturor prietenilor salutul 
nostru fierbinte de luptători pe frontul 
păcii. îmbrățișați în numele nostru pe ti
nerii mineri ai Donbasului și docheri ai 
Londrei, pe studenții Parisului, Budapes
tei, pe oțelarii Ruhrului și Anșanului pe 
colhoznicii Ucrainei și fermierii Americii 
Latine, pe grădinarii Bulgariei și cîntă- 
reții din Milano, pe toți acei tineri ai 
lumii care doresc din suflet să încununeze 
Festivalul de la Vărșovia cu gloria unei 
indestructibile prietenii, spre fericirea șl 
bucuria popoarelor lumii.

Vorbiți solilor tinerei generații a lumii 
despre munca noastră în uzine, pe ogoare, 
în universități, pentru făurirea unei vieți 
noi. Vorbiți solilor tinerei generații des
pre marile noastre năzuinți, legate de 
pacea lumii.

Noi, cei care v-am trimis' vom fi ală
turi de voi în lupta pentru înălțarea p» 
culmi tot maj înalte a flăcării prieteniei 
și a păcii.

Drum bun dragi tovarăși !
I. SA VA

■dr
Marți dimineața >a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Varșovia, tov. Cornel 
Fulger, prim secretar ial. C-C. ăl U.T.M., 
care va participa la Sesiunea Comitetului 
Executiv al Federației Mondiale a Tine
retului Democrat.

(Agerpres)

cel de al V-lea Fes
tival Mondial, merg 
zilnic pe tarlalele ță
ranilor muncitori din 

raion, contribuind astfel la strînsul re
coltei.

Peste 1500 de pionieri și elevi din acest 
raion, care îți petrec vacanța în diferitele 
tabere de curte și orășenești, au mers 
în zilele de 17 și 19 iulie pe tarlalele d. n 
jurul orașului Alexandria. Cu acest prilej 
ei au strîns peste 50 de snopi de grîu, fă- 
cînd în același timp toate pregătirile ne
cesare pentru treieriș.

In același timp, numeroși pionieri și 
elevi din diferite tabere de curte și orășe
nești din raion, au luat sub patronajul 
lor arii întregi, pentru a putea contribui 
din vreme ia buna desfășurare a muncilor 
agricole de vară.

Corespondont
SANDU DUMITRU

Arii în patronaj pionieresc
Pionierii și școlarii taberei de curte din 

comuna Drănic, raionul Segarcea, au luat 
sub patronajul lor una din ariile comu
nei.

După ce au curățat terenul, ei au cons
truit un chioșc necesar bibliotecii volan
te, au creat condițiile pentru apariția 
unei gazete de perete, au amenajat punc
tul sanitar, au ajutat mecanicilor să așeze 
depozitul de carburanți, și astfel, numai 
într-o singură zi, au reușit să amenajeze 
aria luată sub patronajul lor.

Pionierii Strănuț Oprea, Dedu S. Marin, 
Dumitru Gheorghe, Ștefănescu Gheorghe 
și Ristea Ileana, care întotdeauna au fost 
în fruntea tuturor acțiunilor, antren'nd 
și pe ceilalți tovarăși ai lor în diverse 
acțiuni, s-au evidențiat în aceste munci 
în chip deosebit. Elanul lor tineresc con
tribuie astfel din plin ' la strîngerea re
coltei.

Corespondent
CALEAȘA I. DUMITRU



Cinste fie, muncă de miner

F o r fa col
Brigada de tineret nr. 7 de la mina 

„Lumina“ din Comănești era cunoscută cu 
cîtva timp în urmă ca una din brigăzile 
slabe care-și îndeplinea planul de produc
ție numai în proporție de 80—90 la sută. 
Avea plan de muncă, ținea regulat con
sfătuiri de brigadă și totuși, treaba nu 
mergea. Erau în brigadă băieți care nu 
prea munceau cu suflet. De pildă, Barbu 
Paul. N-are decît 19 ani și abia de un 
an a venit aici din Valea Jiului. N-a trecut 
mult și a început să fie cunoscut nu nu
mai de minerii de Ia mina „Lumina“, cît 
mai ales de ospătarii din Comănești. După 
ce primea salariul, se înfunda prin restau
rante, apoi cîte trei zile nu mal venea 
la lucru. în șut întîrzia întotdeauna iar 
dacă cineva îl atrăgea atenția răspundea 
obraznic. Nu exista ședință de U.T.M. sau 
consfătuire de brigadă în care să nu fie 
criticat, dar nimic nu se lipea de el. Paul 
își continua drumul. In acest timp, întrea
ga brigndă suferea. Lipsurile lui nemoti
vate, întîrzîerile de la serviciu, făceau ca 
brigada să nu-și poată îndeplini planul 
de producție. Ce era de făcut ? Mulți 
ajunseseră la concluzia că scoaterea lui 
din brigadă ar fi singura soluție. Numai 
responsabilul s-a împotrivit. „Trebuie să 
mă apropii de el, să văd ce se petrece în 
viața lui. E imposibil să nu înțeleagă 
rostul muneil noastre“. Din ziua aceea 
Paul a început să lucreze sub suprave
gherea atentă, frățească, a utemistului 
Maftel Constantin, responsabilul brigăzii.

Odată, după ieșirea din mină, Mafiei 
l-a invitat pe Paul să meargă împreună la 
cinematograf. Apoi, în ziua următoare, la 
club. In felul acesta, responsabilul bri
găzii a reușit, încetul cu încetul să-l 
smulgă din restaurante șl să-1 trezească 
dragostea de muncă, de o viață limpede.

Era o zi de duminică. Grupuri, grupuri

Oamenii merg înainte
De la întîlnirea Argeșului cu Rîul 

Doamnei, însoțind drumul de fier ce duce 
spre Cîmpulung Muscel, peisajul se 
schimbă treptat. La început ți se perindă 
prin fața ochilor colinele acoperite de li
vezi. Pe alocuri plopi semeți străjuiesc 
parcă minele din bazinul carbonifer. 
Aproape de Schitu-Goleștl răsar noile lo
cuințe ale minerilor. Multe grupuri 
de locuințe au și fost terminate și date 
spre folosință familiilor de mineri.

Cobori la Pescăreasa. Funicularele se 
strecoară prin șirul de plute din marginea 
șoselei.

Dincolo de dealurile înverzite se află 
mina Godeni, cunoscută pentru succesele 
deosebite realizate. Bogățiile acestei mine 
sînt nesecate. Tone de cărbuni sînt 
ridicate la suprafață. Extracția medie 
a crescut în ultimii doi ani de două ori șl 
în ultimul timp a atins sute de tone lunar 
peste plan.

Indicii tehnico-economicl ai minei, ca
racterizează cît se poate de bine munca 
rodnică a colectivului.

O luptă continuă se duce între om și 
stratul de cărbune.

Cîte odată se întîmplă ca în toiul lu
crului, cînd dai mai mult zor să-ți întreci 
vecinul, să se defecteze crațerele transpor. 
toare. Atunci torentul de cărbune se 
oprește. Maistrul Mercuriade Gurino ves
tește cu necaz defectarea. Motoarele amu
țesc șl liniștea cuprinde abatajele.

Pentru înlăturarea oricărui neajuns se 
simțea nevoia deschiderii drumului șuvo
iului de cărbune, căci oamenii dacă aveau 
condițiile create, puteau face cu adevărat 
minuni. Suzeta Mălănciolu își vărsa de 
multe ori necazul cînd sta de vorbă cu 
cineva.

— Ce treabă mai facem! Ba se opresc 
crațerele, ba lipsesc vagonetele. Aceste 
cuvinte spuse la necaz cuprindeau foarte 
mult adevăr. Erau un semnal de alarmă 

e c f i v u I u i
de mineri se îndreptau către clubul în
treprinderii carbonifere din Comănești. 
Toți erau îmbrăcați frumos, îngrijit. Nu
mai Paul apăru într-un costum vechi și 
murdar. Maftei s-a apropiat de el, și îi 
arătă pe utemistul Vasile Jurablea, un tî- 
năr ce purta ca în fiecare zi după orele de 
lucru, un costum elegant.

— II vezi pe băiatul ăsta ? Este miner 
ca și tine.

— Știu, am absolvit școala de mineri 
Ș.F.U. împreună.

— Asta-1 bine. Dar între voi e o mare 
diferență : el învață, vine regulat la mun
că, își planifică salariul. In scurt timp 
a reușit să se îmbrace frumos, să-și cum
pere un ceas de mînă. Vezi acordeonul 
pe care-1 duce ? Acum și l-a cumpărat.

Paul mal privi odată spre Jurablea, care 
se pregătea să cînte din acordeon șl căzu 
pe gînduri.

Din ziua aceea, utemistul Barbu Paul 
n-a mal lipsit niciodată de la muncă. Di
mineața intra în mină odată cu ceilalți. 
După ce lua salariul îl puteai întâlni prin 
magazinele de stat, cumpărîndu-și azi o 
cămașă, mâine o pereche de pantofi... De 
curînd șl-a cumpărat un costum de haine 
noi, vrea să-și cumpere și o bicicletă.

Schimbarea sistemului de muncă cu ti
nerii a avut o mare influență nu numai 
asupra utemistului Barbu Paul ci și asu
pra altor tineri din brigada de tineret nr. 
7. Aceasta a făcut ca rezultatul muncii 
să se îmbunătățească.

Angajamentele tinerilor din brigada nr. 
7 cresc în fiecare lună șl sînt mereu de
pășite de rezultatul muncii lor.

Azi, brigada nr. 7 a reușit să se numere 
printre brigăzile fruntașe de la mina 
„Lumina“.

CALIN DUMITRU 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Bacău.

care prevestea că tehnica nu este întru 
totul folosită.

Se făcea simțită nevoia unor măsuri se
rioase pentru îndreptarea situației și aces. 
te măsuri au devenit realitate. S-a orga
nizat mai bine controlul sistematic al ma
șinilor și instruirea mecanicilor de schim
buri, s-au aprovizionat mai bine locurile 
de muncă cu lemne de mină și vagoneți, 
s-au organizat schimburi de experiență 
pentru aplicarea graficului ciclic. Ingine
rul Mircea Popovici s-a ocupat îndeaproa
pe de explicarea aplicării acestei minu
nate metode sovietice.

întregul colectiv de muncă în frunte cu 
comuniștii au început să acorde o mai 
mare atenție introducerii tehnicii noi. Ni- 
eolae Rujescu șl Gheorghe Stancu au pro
pus să se aducă de la mina Pescăreasa 
o mașină care le lipsea; în consfă
tuiri Nicolae Taciu și Nicolae 01- 
teanu au. prezentat referate în legătură 
cu experiența dobândită în aplicarea me 
todei graficului ciclic.

Printre primii brigadieri care au reu
șit să-și organizeze mai bine locul de 
muncă a fost Vasile Năstase.

In urma acestor măsuri cărbunele a în
ceput să alerge mai năvalnic pe crațere.

Odată cu introducerea graficului ciclic 
nici o brigadă și nici o echipă nu mai 
lucra sub plan. Extracția medie zilnică a 
sporit cu zeci de tone peste plan.

Minerii nu s-au mulțumit cu primele 
succese obținute. Ei le-au analizat într-o 
consfătuire și au constatat că există încă 
noi posibilități pentru sporirea lor. Pentru 
aceasta și-au propus să adîncească gura 
de mină în orizontul interior, să lărgească 
încăperile de tăiere, să folosească întreaga 
capacitate de transport etc. Respectând și 
aceste angajamente minerii de la Godeni 
vor întâmpina cu fruntea sus sărbătoarea 
„Zilei minerului“.

Corespondent 
I. CHIRIȚESCU

Yucca filamentoza este o plantă tex
tilă perenă, originară din Mexic. Pînă 
nu de mult această plantă era întrebu
ințată ca plantă decorativă în special în 
parcuri și zonă de verdeață.

In urma cercetărilor efectuate de că. 
tre un colectiv de specialiști de la 
I.C.A.R. s-au scos la iveală o serie de 
calități ale acestei plante. Fibra obți
nută din frunzele plantei de yucca este 
superioară plantei de manilla. După 
unele calcule făcute pînă acum s-a 
ajuns la concluzia că în primul an, 
yucca filamentoza dă o producție de 
1000 kg. fibră la hectar iar după 10 
ani, producția crește de cel puțin 10 
ori. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii a luat măsuri ca această plantă, 
rezistentă la ger și la secetă, să fie ex
tinsă în special în terenurile nisipoase, 
care nu pot fi cultivate cu alte plante.

In fotografie: tînăra Lidla Nănlță 
execută polenizarea artificială suplimen
tară în vederea obținerii unei semințe 
bune, de calitate superioară.

Lumina slovelor 
în Zvoriștea

în satele Dealu și Buda din comuna 
Zvoriștea, raionul Dorohoi, au fost lăsați 
— pată rușinoasă a regimului burghezo- 
moșieresc — peste 500 neștiutori de carte.

Zile de lumină au venit și pentru ei. în 
Zvoriștea s-a pornit o adevărată campa
nie pentru alfabetizarea neștiutorilor de 
carte.

Nu a fost ușor să se reducă numărul 
lor. încă de la început cei mai mulți au 
prins dragoste de a învăța. Dar erau și 
din aceia cărora le venea greu și de multe 
ori unii dintre ei se lăsau păgubași.

„Dacă n-am învățat pînă acum — spu
neau ei — acum e prea târziu.“ Cu toate 
acestea însă în anii care au trecut roadele 
muncii corpului didactic din cele două 
sate au început a se arăta tot mai bogate. 
Organizațiile de partid și U.T.M. nu au 
precupețit nimic pentru a-i ajuta în rea
lizarea acestei' mari îndatoriri- Așa s-a fă. 
cut că alături de tineri ca Gheorghe Rusu, 
Petre Matei și Gheorghe Ailincăi a învă
țat să deslușească taina slovelor și bătrî- 
nul țăran muncitor Dumitru Cîrstea.

Numeroși tineri care au absolvit cursu
rile de alfabetizare răsplătesc astăzi grija 
partidului care i-a smuls din bezna ne- 
științei de carte, muncind acum cu multă 
sîrguință.

Maria Aursulesei a absolvit cu succes 
cursurile de alfabetizare, iar acum este 
fruntașă în muncă la fabrica de cherestea 
din Falcău Rădăuți. Gheorghe Rusu e șo
fer, jar Emil Orbei și Sava Dumităcel sînt 
ostași de nădejde ai Armatei noastre 
Populare.

Mulți dintre ei sînt acum fruntași ai 
recoltelor bogate. Ei aplică cu drag învă
țăturile ce ie sorb din cărți și ziare.

în satele Dealu și Buda au mai rămas 
doar cîțiva neștiutori de carte pentru al
fabetizarea cărora muncesc acum cu per
severență cadrele didactice.

Corespondent
VORNICU VASILE

ZILE DE TABARA
„Ce minunată-i viața în tabără la noi.
Răsună dimineața un cîntec vioi
Și seara lingă focuri, cînd stăm și povestim
Se-ncing atîtea jocuri de nu mai isprăvim“

(din cântecul taberei)

între Postăvarul și Piatra Mare, Valea 
Timișului se deschide puțin lăsînd pirîul 
zgomotos să-și domolească măcar un pic. 
șuvoiul zburdalnic, cristalin. Mai la o 
parte de șosea, citeva viile liniștite. Și to
tuși în curtea celei mai mari clădiri din 
acest „buchet“ de vile care se numește 
„Timișu de Jos“, de dimineața pînă sea
ra gălăgia a trei suite de glasuri tinere 
face să răsune toată Valea Timișului. 
Aici, în tabăra organizată de C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din gospodăriile co
munale, își petrec o parte din vacanță 
300 de copii din regiunile: București, 
Regiunea Autonomă Maghiară și Pitești.

Cînd m-a>m apropiat de intrarea în ta
bără, era ora 8. Tocmai se înălța drape
lul. La poartă pionierul de serviciu — un 
copil, să tot fi avut vreo nouă ani — m-a 
oprit :

— Cu cine doriți să vorbiți ?
— Cu oricine, chiar și cu dumneata.
— Nu, îmi zise el. Mai bine vorbiți cu 

tovarășul instructor.
— Bine, vorbesc și cu el, dar dă-mi voi© 

să intru...
— Așteptați o clipă, nu vedeți, se înalță 

drapelul. In sunetul goarnelor celor șase 
detașamente de pionieri stegarul unității, 
pionierul Catona Istvan, fiul unui munci
tor din Regiunea Autonomă Maghiară, 
înălța drapelul. Așa începe o zi într-o ta
bără de pionier}.

PUPA ORA NOUA
Dejunul s-a terminat. Acum începe acti

vitatea pe cercuri. Fiecare pionier se în
dreaptă spre cercu, din care face parte. 
In tabără funcționează cinci cercuri : 
cercul tinerilor naturaliști, cercul mâinilor 
îndemînatice, cercul literar, cercul de mu
zică și cel sportiv- Acestea sînt conduse 
de către un profesor de specialitate.

Tinerii naturaliști își duc activitatea 
mai mult în excursii, fac ierbare, insec
tare etc.... Iar atunci cînd suișul dealului 
obosește pe cei mici, membrii cercului fo
losesc odihna pentru a asculta ceea ce po
vestește profesoara despre fauna și flora 
regiunilor muntoase din patria noastră.

Cei din cercul literar au luat în custodie 
biblioteca taberei. In fund, la o masă pio
nierul Ioniță Marin din București citește 
din I. Creangă.

La club muzicienii pregătesc o serbare 
în cinstea Festivalului.

Iar „'îndemânaticii“ — cum li se spune 
în_ tabără celor din cercul mîinilor înde
mînatice — pentru că au fost obligați de 
muzicieni să le cedeze clubul, au luat cu 
asalt colțul festivalului. Acum, parte din 
ei lucrează cele două cutii pentru ierba
rul și insectarul naturaliștilor.

Printre „indemînatici“ l-am întîlnit și 
pe țâncuj care mă oprise la poartă. Intre 
timp am aflat că-1 cheamă Nicu și că-i din 
Pitești. Lustruia de zor la 0 seîndură.

— Tu ce lucrezi Nicule ? l-am între
bat eu.

— Un cuier — îmi răspunse el fără să-și 
întrerupă activitatea.

Iar sportivii... au pus stăpânire pe toată 
curtea, aleargă Cît îi țin picioarele.

Dar iată că ora 11 aduce și prima gus
tare. Se știe: _ sportivii și excursioniștii 
sînt obligați șă mănânce două porții. Sînt 
printre ei însă și recalcitranți.

—a Tovarășe instructoare eu nu pot să 
mănânc două porții — încearcă să se es
chiveze Mircea Had din Găești.

— Bine Mircea, faci cum vrei, dar dacă 
nu mănînci, mîine nu pleci în excursie.

NUMAI ÎN TREI ZILE
Odată cu începerea campaniei de recol

tare și treieriș, pionierii și școlarii din 
orașul Oradea și-au luat angajamentul să 
dea statului din spicele adunate 6 vagoane 
de cereale. însuflețiți de dorința de a-și 
îndeplini angajamentul luat, ei au și por
nit la strânsul spicelor.

Numai în 3 zile, de pildă, 2400 de pio
nieri Și școlari au strîns peste 800 kg. de 
grîu și orz de pe ogoarele gospodăriei agri
cole de stat Oradea.

Se pare dă argumentul este hotărâtor. 
Mai bine două porții decît să vegetezi o 
zi întreagă.

Apoi încep jocurile:
...„joacă, joacă, joacă băiete”... cercul se 

mărește mereu ptaă cuprinde întreaga 
curte, pionierii, instructorii fac să răsune 
de veselie întreaga tabără.

BALETISTELE
Excursia noastră s-a oprit într-o poiană 

lângă Piatra Mare. Urcasem în după-masa 
aceea vreo două ore. Acest popas era pen
tru mulți dintre noi, în acel moment, cea 
mai mare binefacere.

Dinspre locul unde poposise tabăra se 
auzea un cîntec. M-am întors înapoi. Co
piii, cu instructorii și profesorii făcuseră 
un cerc. In mijlocui cercului trei fetițe 
dansau : Cea mai mare nu avea mai mult 
de 9 ani. Mezina — Katy — era solistă. 
Atunci, în poiana aceea minunată, am 
asistat la un adevărat spectacol de balet.

Maria, Eva și Katy Lazăr, fiicele unui 
tâmplar din Tîrgu Mureș, cu grație și 
o măiestrie de un adevărat artist, inter
pretau un fragment din „Lacul Lebede
lor” de Ceaikovschi. Cîțiva pași mărunți, 
un salt ușor, apoi cîteva piruete, un salt 
energic și lebăda neagră cade la pămînt... 
și în vale pîrîul se sbătea printre stânci.

O SEARA DE BASM
Odată cu înserarea, gălăgia din curtea 

taberei se potolește și, ușor, ușor se aș
terne liniștea. Masa s-a terminat. După 
program ar trebui să înceapă pregătirea 
pentru culcare, spălarea, făcutul patului 
etc... Astă seară însă, pionierii se vor 
-culca mai târziu, va fi o seară de basm. 
ToVarășul profesor -de literatură le va po
vesti „Floarea de piatră” de Bajov. Bas
mul se înfiripă pe negîndite și timpul 
trece, trece prea repede. Apoi basmul se 
sfîrșește. Tace povestitorul dar nimeni nu 
tulbură liniștea sălii. Deodată profesorul 
se uitlă la ceas. Este ora 91/,-

— Acum în liniște și Cît mai repede vă 
duceți la culcare. Copiii însă de data 
aceasta — singura dată — nu-și ascultă 
profesorul. Nici unul nu se mișcă de la 
locul său- Șj unul îndrăznește :

— Mai vrem o poveste, tot așa de fru
moasă.

— Mai vrem. Mai vrem, riăsună ca un 
singur glas întreaga sală.

— Mâine seară vă spun mai multe, a- 
cum e tîrziu, trebuie să vă culcați, în
cearcă profesorul slă-i convingă.

— Ne spuneți și mîine, dar mai vrem și 
azi... Și iarăși firul unui basm începe să 
se depene și iarăși 600 de ochi strălu
cesc și cei 300 de copii se aseamănă fie
care eroului din basm care pe calul lui 
năzdrăvan, a dălărit zile și nopți pînă ce-a 
prins și omorît balaurul care-i furase pe 
frumoasa Ileană Cosînzeană.

— Ei, acum la culcare, spune profeso
rul, de data aceasta foarte hotărît.

Dar Mihăiță, cel care nu știe să plângă, 
se ridică și mai cere o poveste.

—; Numai una, zice el, și mă culc și eu.
— Bine, du-te și te dezbracă și am să 

vin l-a tine 1« pat să-ți mai spun o po
veste. Profesorul s-a dus. La plecare însă 
Mihăiță l-a „avertizat”.

— Dacă veniți și mîine seară, dorm, 
dacă nu, nu dorm.

— Am slă vin, dar dacă adormi repede.
— Șine ! Adorm. Dar veniți ? Pe cu

vânt ?
A. USCAR

De asemenea, un mare număr de pio
nieri și școlari din satele regiunii Oradea 
lucrează cu spor la strînsul spicelor. Pînă 
acum, 3700 de pionieri din comunele Ținea, 
Gepiu, Mădăraș, Batăr și Olcea, car€ au 
muncit sub îndrumarea instructorilor Ma
ria Burjea, Gheorghe Mot, Elena Tomut, 
Ana Moza și -alții au strîns 755 kg. de grîu 
și orz.

Mari cantități de spice au strîns și pio
nierii din comunele, Vadui Crișului, Ti- 
leag-d, Valea lui Mihai, Diosig și altele.
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...In Uniunea Sovietică s-a inventat j 
un aparat care execută culegerea auto- j 
mată pentru tipărirea diferitelor mânu- ■ 
scrise. La baza acestei invenții stă fo
losirea celulei fotoelectrlce. In aparatul j 
de cules automat se introduce textul ori-; 

(ginal scris la mașină specială pe o hîr- j 
tie subțire. O rază de lumină care lu- j 

[ minează pe rînd fiecare literă parcurge j 
i hîrtia și impresionează celula fotoelec- 1 
[ trică. Concomitent din magazie cad j 
I matrițele respective.
[ ...Uzinele Zeiss din lena fabrică len- J 
1 tile cu dimensiuni mai mici decît un j 
[sfert dintr-o gămălie de ac. Un număr j 
I de 700 asemenea lentile cîntăresc un J 
f gram. Cu toată micimea lor, ele sînt ! 
[ prelucrate cu o precizie extremă. De ) 
[ aceea prețul lor socotit pe gram nu este ] 
I depășit decît de radiu. Astfel de len- j 
[ tile sînt folosite Ia confecționarea apa- J 
I ratelor fotografice de dimensiuni in- ] 
f fime, Aceleași uzine fabrică și lentile 
[ gigantice. Astfel ele au construit de 
| curînd o lentilă cu diametrul de 2 metri 
(și cu o greutate de aproape 3 tone, len., 
I tilă, care a intrat în compunerea unui J 
! telescop.
I ...In Ural, Altal și Regiunea Auto- j 
l nomă Tuva, ca și în Republică Auto- j 
f nomă Burlat-Mongolă s-au descoperit J 
} zăcăminte bogate dlntr-un mineral co- [ 
(lorat, semiprețios, numit agalmatolit. j 
j Acest mineral, care în stare naturală J 
( are o duritate scăzută — ceva mai mare ; 
( ca a gipsului și mai mică decît a mar- I 
1 morei, se pretează ușor la lucrări de j 
[ cioplire și modelare.
[ ...Cercetătorul sovietic P. M. Re- j 
[ șetnikov, a rezolvat de curînd pro- 1 
(blema alimentării cu oxigen în timpul j 
[ iernii a lacurilor iazurilor șl eleșteelor . 
f din regiunile nordice ale Uniunii So- J 
t vietice. Lipsa de oxigen, provocată de j 
[ straturile groase de gheață care acope- j 
(ră oglinda apei, avea ca urmare asfi- j 
( xierea unor mari cantități de pește, ca- j 
[ uzînd astfel pagube mari economiei na- j 
[ ționale. P. M. Reșetnikov a inventat un J 
I aerator bazat pe principiul folosirii { 
[ energiei vîntului. Acest aerator acțio- j 
f nează un compresor, care la rîndul lui,J. 
I alimentează cu aer atmosferic apa ba. ] 
[ zinelor. Un sistem de ventile împiedică j 
| pătrunderea apei în conductele insta-1 
i lației. în cursul unei ierni, o astfel de j 
(instalație debitează 200 mii metri cubi J 
[ aer la o adîncim-e de 2 metri.
[ ...Prin reacția de fotosinteză, plan-) 
[ tele realizează combinația chimică între j 
( bioxidul de carbon din aer șl vaporii j 
[ de apă, pentru a fabrica diverse sub- [ 
} stanțe ca : zahăr, amidon, celuloză, j 
(parfumuri și coloranți. Marele savant j 
[ rus Timiriazev a stabilit cel dintîi rolul 1 
[ pe care îl are în reacția de fotosinteză j 
iclorofila, care este un pigment verde, j 
[ pe bază de magneziu conținut în 1 
( frunză. j
( De curînd. savantul indian Bose a j 
[ stabilit că acțiunea cîorofilei este aju- J 
(tată de anumite globule verzi aflate iu j 
i plantă, globule numite cloroplaste. ) 
[ Aceste globule, asemănătoare globule- J 
r lor roșii din sînge sînt mobile în cor- j 
( pul plantei; ele absorb lumina soare- j 
[ lui, o acumulează și o folosesc pentru j 
[ a desăvîrși reacția de fotosinteză.
[ ...Batisfera este un aparat cu care j 
( omul poate coborî la mari adîncimi în J 
[ apa mărilor și oceanelor. Aparatul J 
[ acesta se compune dintr-o sferă me- j 
(talică ce poate suporta presiuni mari [ 
[ șl în care pot încăpea unul sau doi ob- [ 
[ servatori. Diametrul sferei este de 1,30 j 
( metri iar grosimea carcasei de oțel este J 
[ de 4 m. Aparatul cîntărește 3 tone, j 
[ Trei ferestre din cuarț permit ohser- j 
f valorilor să vadă ce se petrece în apă 1 
[și.să lumineze spațiul acuatlc din ju-j 
} rul lor cu reflectoare puternice. Im- j 
( prospătarea aerului din batisferă se > 
[ face cu aparate speciale care trimit un j 
[ curent de aer bogat în oxigen prlntr-o j 
( deschizătură practicată în sfera de oțel. { 
[Sfera este legată de un caițlu. Cu aju- J 
(torul acestui aparat, oamenii au putut J 
t coborî la o adîncime de 1370 m J

Gînduri, gîn-duri, gânduri... Nu sînt 
■decât trei zile de când mi-am luat rămas 
bun de la -marii filozofi ei antichității și 
timpurilor moderne, de cînd am închis 
caietele de notițe și am stins pentru ul
tima oară becușorul ce îmi veghea nop
țile de învățătură și, fără să aflu barem 
rezultatul examenului, măcar că-1 bă
nuiam, am plecat trimis de ziar să lu
crez la scoaterea unei ediții pentru un 
raion agricol. De la logica lui Arisțptel, 
de la etica lui Spinozza, de la dialectica 
lui Hegel, la prășit, secerat, dezmirlștit. 
Cît de departe și... parcă nu e chiar atât 
de departe. Iată mai jos cîteva gînduri 
care m-au îndemnat să trag această con
cluzie.

★
Ajuns în Făurei, așezare care a devenit 

datorită noii împărțiri administrative, 
centrul raionului Fili-mon Sîrbu, m-am 
apropiat curios de cîțiva oameni care 
discutau într-un colț. Unul dintre aceștia 
desena ceva cu un bețișor în praful dru
mului și doream să aud și eu ce anume 
demonstrează ei. Tovarășii de care vor
besc, activiști din raion, își termi
naseră treburile și pomeneau despre 
lucruri de-ale lor, în afara serviciului. 
Poveștile acelea însă, deși spuse priete
nește în fapt de seară, în afara serviciu
lui, nu erau cîtuși de puțin mărunte, plic, 
tisițoare și obositoare ca pălăvrăgeala no
tarilor de altă dată la un -pahar de țuică.

Fău-reiul, spunea unul din cei pre- 
zenți, a fost un tîrg compus aproape nu
mai din prăvălii ale negustorilor de ce
reale care nu aveau nici un interes să-și 
construiască case în acest loc uitat de 
dumnezeu. Aici erau depozite și cîrciumi, 
magazii și cîrciumi, dughene și iar cîrciumi. 
Tîrgul era tăiat în două de o graniță 
aici se țntîlneau județele Brăila și Rîm- 
nicu Sărat. Dacă un bețiv făcea prea 
mult scandai într-o circiumă aflată în
tr-un capăt al tîrgului, mergea cu 20 de 
case mai încolo și-și continua scandalul, 
scăpat astfel de urmărirea legiunii de jan
darmi1 Brăila, a cărei competință se sfîr- 
șise la hotarul ce despica așezarea. Dacă 
făcea scandal mult și aici, trecea din nou 
în celălalt „județ”, înainte de a intra în 
mîna jandarmilor. O graniță mai puțin 
vizibilă dar mai adîncă tăia însă Făureiul 
ca și oricare altă localitate. Era granița 
care despărțea Pe ce; bogați de cei săraci, 
granița care ținea pe unii în cocioabe și

„Sdnteia tineretului“
Pag. 2-a 28 iulie 1955 

le dădea altora posi
bilitatea să-și în
drepte averile spre 
marile orașe sau 
spre străinătate lă- 
sînd tîrgușorul în 
mizerie și murdărie. Iată că vremurile 
s-au schimbat și chiar subiectele de taifas 
ale conducătorilor locali. Activistul de care 
vorbeam însemna cu bețișorul în praf un 
fe] de schemă a planului de sistematizare 
a orașului, le explica tovarășilor s'ăi unde 
vor fi clădiri noi, unde -piețe, unde gră
dini, și oamenii îl ascultau ca și cum ar 
fi fost vorba de un lucru ce trebuia înfăp
tuit chiar mîine. Toți știau , că lucrul aces
ta se va face nu mîine, dar se va realiza 
neapărat; în legătură cu aceasta nu aveau 
nici o îndoială. Aveau dimpotrivă toate 
garanțiile. De pildă locul unde stăteau de 
vonbă. înainte fuisese un maidan. Tineretul 
a cpnstruit acolo prin muncă voluntară un 
parc, împrejmuit dintr-o parte cu gard 
de seînduri, iar din cealaltă parte cu 
niște pari de mesteacăn a căror coajă fină 
albește din depărtare. Pe alei s-au sădit 
niște puieți de -plopi. Este vreo îndoială 
că acești puieți firavi vor deveni niște 
flăcăiandri înalți și spătoși ? Există vreo 
forță în stare să oprească creșterea lor ? 
Nu. Atunci fără doar și poate că și pla
nul de sistematizare, ca și multe altele 
se vor ’înfăptui. E adevărat că deocam
dată bulevardul pietruit al Făureiului 
n-are decît un metru jumătate lățime și 
vreo 200—300 de metri în lungime, că 
imediat în apropiere, neamul gîștelor și 
al ratelor își dispută încă zgomotos în 
baltă spațiul de scăldat. Dar nu e mai 
puțin adevărat că aici vor fi străzi largi 
asfaltate, după cum e adevărat că în loc 
de zeci de cîrciumi există aici un res- 
staurant de stat cu grădină, că în loc de 
țipetele bețivilor care-și beau aldămașu- 
rile, se aud acum dialogurile filmului de 
la căminul cultural și că. deși e tîrziu, 
oamenii tot mai pleacă și vin cu cărți la 
biblioteca raională.

★

în noaptea aceea am dormit adînc, fără 
vise și a doua zi de dimineață am plecat 
cu mașina raionului de partid pe teren.

Tovarăș de drum îmi era și inginerul 
agronom ai sfatului raional, un tînăr pa
sionat de meseria lui, harnic. Deși merge 
toată ziua prin praf, poartă pantofi de 
prima calitate deoarece sărbătoare mai 
mare decît munca și mai ales decît strîn
sul recoltei nu cunoaște. Nu mai poate 
de necaz cînd aude că unii țărani nu vor 
să înțeleagă lămuririle științifice Și prac
tică rărițatul. De cîteori vede cîte o căruță

- --------------------------------------------  NOTE DE DRUM ----------------------------------------------

Gînduri dintr-un raion sătesc
în care țăranul a pitit cu șiretenie sub 
paie aripile răriței, lăsîndu-i afară numai 
coarnele, izbucnește . plin de nervi; „Eu 
îi spun că nu e bine să rărițeze și să mu- 
șuroiască, că pierde astfel 300—400 kg. 
la hectar și el îmi spune că așa a apucat 
din bătrîni, din vechi. Ah vechiul ăsta I

Ca un răspuns la năduful lui, în zar« 
se arată „noul”. O combină plutește dea
supra valurilor de aur topit ale lanuri
lor. Să mă pici cu ceară și nu pot să n-« 
compar, deși nu voi fi original, cu o cora
bie. Aripile rabatoruluâ plesnesc cu regu
laritate suprafața compactă a lanului Ca 
zbaturile unui vapor iar prelata ce păzește 
umbra combinerului lucește ca pînza une 
corăbii. Acesta este noul. Cînd „noul“ 
cînd combinele vor împîn-zi toate țarinile 
rarița ca și toate obiceiurile vechi voi 
merge definitiv la muzeu și agronomu’ 
va trebui să-și caute alte necazuri.

„Corabia holdelor“ înaintează mereu 
Utemistul Sîrbu Ioan, combinerul, n-E 
bănuit vreodată că va mânui un volar 
la înălțimea aceasta. Acum, i-au intrat in 
fire niște gesturi noi p© care eu m-am 
grăbit să le asemăn cu acelea a.le unui că
pitan de vapor. Duce mîna streașină la 
ochi și privește în depărtare, se uită la 
cer să vadă cum e timpul. Vrînd să văd 
pînă unde pot merge cu comparația în
treb cu naivitate : — N-ai un binoclu ?

— N-am, îmi răspunde. Avem o pe
reche de ochelari pe care-i poartă tova
rășul. Și ni-1 arată pe moș Costică S. 
Mocanu, colectivistul de lîngă gura care 
scuipă paiele, ce poartă ochelarii de mo- 
tociclist cu demnitate, plin de importanțE 
faptului că tehnica nouă i-a intrat îr 
viața de toate zilele. (O mică parantezi 
în legătură cu tehnica și oamenii. Pînl 
să scriu aceste rînduri despre Sîrbu, a ș 
apărut în ziar fotografia lui alături de 
schema unei inovații făcute de el pentri 
seceratul griului culcat. Nu există avioi 
cu reacție care să poată fi folosit drep 
termen de comparație pentru viteza ci 
care înaintează viața noastră de azi) 
Combina a ajuns la capătul ogorului 
Sîrbu împinge maneta și deschide bun 
cherul — acest corn motorizat al abun
denței — din care încep să curgă milioa
nele de boabe umplînd sacii ce se înși 
ruie cuminți pe miriște. Trei oameni 

zeci de saci, 15 hectare. Socotitorul îmi 
demonstrează cu creionul pe carnețel. 
După „vechi“ aici ar fi trebuit să lu
creze 30 de oameni timp de cîteva zile.

★
In ziua următoare trenul m-a purtat 

pînă în comuna Rușețu, la S-M.T.-ul cu 
același nume. Plimbarea prin curtea vastă 
a S.M.T.-ului m-a dus în fața unei cons
trucții ciudate pe care o voi numi „mu
zeul” și care mi-a dezlănțuit o nouă ava
lanșă de gînduri. Muzeul e o căsuță din 
chirpici, dărăpănată și văduvită de fe
restre, aplecată într-o rînă. Nimeni n-o 
mai bagă în seamă acum, deși a cunoscut 
și timpuri de glorie. In anul 1952 ea era 
inima și creierul S.M.T.-ului. In afară de 
această cotineață care adăpostea fierăria 
stațiunii, nu mai era pe aici nici un fel 
de clădire, ci doar cîmp gol, bătut de 
ger. Și în acest cîmp se reparau tractoa
rele cu mîinile înghețate, Se puneau teme
liile celor ce se văd azi. Acum S.M.T.-ul 
are cinci remize, un atelier modern, o 
cantină; s-au construit de acum trei case 
cu cîte două apartamente pentru salariați, 
două clădiri care v°r adăposti dormitoa
rele tineretului și administrația și se pre
gătesc alte noi construcții. A luat ființă 
într-un cuvînt un mic orășel. Numărul 
tractoarelor a crescut de asemenea aproa
pe de patru ori. Acum cred și eu că le dă 
mîna celor din S.M.T. să uite a trece cu 
zilele pe la dărîmătura cu pricina care nu 
mai are alt roi decît acela de a le aminti 
începuturile grele. Acum această căsuță 
ce abia își mai trage zilele nu mai ser
vește decît să țină umbră lui Costea, un 
pici de 8 ani care păzește cu o jordie în 
mînă mieii ce se zbenguie pe iarba din 
apropiere. Nici că se putea o mai mare 
insultă pentru clădirea ce a fost cîndva 
singura avere imobilă a marelui S.M.T. 
de azi. Dar dialectica timpului este impla
cabilă.

Gînduri. gînduri, gînduri...
De la S.M.T. treburile m-au purtat la 

Stațiunea experimentală zootehnică din 
aceeași comună.

Oamenii de acolo înfăptuiesc fără îndo
ială o muncă mare și frumoasă. De bună 
seamă că sînt ei înșiși niște oameni ade- 
vărați, de ispravă. Intr-adevăr. Să vor

bim de pildă de me
dicul veterinar Va
lentin Popovici și de 
soția lui, Felicia. in
giner zootehnician. 
Am nimerit în casa 

lor cam nepotrivit, tocmai la prînz și toc
mai cînd aveau la masă un oaspete, un 
fost coleg de facultate. Femeia aceasta 
mică, sprintenă și inimoasă, făcea ono
rurile casei, temîndu-se tot timpul că 
mîncarea nu i-a reușit, că supa e prea 
sărată, că chiftelele sînt prea arse. Dar 
de odată gospodina din ea s-a evaporat, 
a sărit în sus, a uitat de mosafirui pe 
care se silea cu atîtea eforturi cu o clipă 
înainte să-l facă a se simți ca acasă și 
a zbughit-o pe ușă strigînd „purceii” ca 
și cum ar fi pomenit cine știe ce nume 
scump. S-a întors apoi muiată de ploaie 
și cu un zîmbet larg pe față. Tineretul 
porcin fusese pus la adăpost de potopul 
care atenta la prețioasa lui bună dispo
ziție și sănătate. Scăpată de această grijă; 
inginerul zootehnician Popovici Felicia a 
început din nou să-și iscodească mosafl- 
rul : Nu mai vrea castraveți ? Dar smîn- 
tînă ? Să ia o bucată de cozonac. Tova
rășa Popovici era îngrijorată că mă 
plictisesc așteptînd să se termine masa 
și micul taifas prietenesc, dar nici nu 
bănuia cîte am aflat în acele clipe. Am 
aflat aștfei despre un coleg de-al lor 
care, deși a fost ținut de stat la învăță
tură în cele mai bune condiții, n-a 
găsit altceva mai bun de făcut după ab
solvire decît să se zbată, să facă inter
venții pentru a rămîne înfundat într-un 
birou, dar neapărat în București, în Capi
tală. Soții Popovici n-au ales această cale 
a „zootehnicienilor de bulevard“. Deși are 
părinți în București, Popovici Felicia a 
venit aici să muncească în „prima-linie”. 
Eroul unej nuvele care fusese trimis să 
muncească într-un colț îndepărtat de țară 
spunea cu o îneîntare prea mare pen
tru a fi sincer, că e fericit aflîndu-se în
tr-un loc aproape pustiu, motiv pentru 
care nici n-am mai continuat să citesc 
respectiva operă. Mi-am amintit de aceasta 
atunci cînd Popovici Felicia nu a vrut să 
se declare fericită ci mi-a spus că îi e 
greu, că îi e dor de părinți și prieteni, de 
un teatru. Aici e greu, zicea ea, dar e ne
cesar. Aici n-are într-adevăr decît niște 
pereți aproape goi, un pat, un dulap, o 
masă, un radio și cîteva farfurii: pînă 
nu de mult aici se și aproviziona cu mari 
dificultăți, dar aici a mînat-o chemarea 
partidului și chemarea interioară a simțu
lui datoriei. Aici se muncesc ore nenumă
rate. se tremură pentru viața fiecărui 
animal; multe nopți le petrece doctorul 

Popovici, ca și soția lui, robotind în graj
duri ; e deci mai puțin plăcut decît la 
București. Cu toate acestea Felicia Po
povici e nemulțumită de ea. nu se socotește 
a avea conștiința împăcată, E adevărat că 
are mult de lucru ca inginer zootehni
cian, ca responsabilă cu igiena în sta
țiune, ca membru în comitetul U.T.M. și 
comitetul A.R.L.U.S., ca soție și ca gospo. 
dină, dar i se pare că a făcut prea puțin. 
Se gîndește să-și mai ia sarcina de pro
pagandistă. Munca organizației U.T.M. ? 
Da, parcă merge ceva mai bine decît îna
inte. (înainte, în timpul vechiului comitet 
nu se făcea nimic, n.a.). Acum, se țin adu
nări cu regularitate, se fac recenzii la 
cărți, s-au ținut cîteva conferințe, s-au 
realizat multe ore de muncă voluntară 
pentru sădirea de puieți, există mulți frun
tași în producție din rîndui utemiștilor și 
tinerilor dar totuși s-a făcut prea puțin 
și ea poartă vina principală pentru toate 
lipsurile. Iată ce fel de oameni sînt pe 
aicilasă confortul și liniștea pentru ne
numărate greutăți, muncesc cît, timp pot 
să se țină trqjr într-o zi și tot nu sînt 
mulțumiți.

Am plecat de la noii mei prieteni pe o 
ploaie torențială. Ploua cu stropi grei și 
reci, noroiul îmi pătrunsese în pantofi, 
ar fi trebuit să blestem, dar mie îmi ve
nea să cînt. îmi spuneam: am comparat 
adineauri după cum se obișnuiește grîul 
holdelor, cu aur. Dar oamenii aceștia cu 
ce piatră prețioasă i-am putea compara ? 
Iată niște oameni frumoși. Da, frumoși, 
acesta e cuvîntul. îmi amintesc că Goethe 
numea „suflete frumoase“ pe oamenii 
aceia, care, primind o educație estetică su
perioară se realizează etic în sensul că 
frumusețea sufletului lor constă într-o 
armonie deplină, în lipsa oricăror neli
niști și tulburări. Dar de fapt aceste 
suflete frumoase sînt ca niște Imitații 
nereușite ale unor mari tablouri fată de 
oamenii zilelor noastre. Oamenii noștri 
sînt frumoși nu fiindcă n-au neliniști și 
tulburări, ci tocmai fiindcă au frămîn- 
tărl, fiindcă poartă grija nu numai a 
trupului și sufletului lor, ci fiecare se 
simte răspunzător pentru ceea ce se pe
trece în întreaga țară, chiar în întreaga 
lume.

De la logica lui Aristotel, de la etica 
lui Spinoza, de la dialectica lui Hegel, 
la prășit, secerat, dezmirlștit. Și dece 
nu ? Totul aici, ca și în întreaga țară, e 
de un milion de ori mai logic decît în 
logica lui Aristotel, de zeci de milioane 
de ori mai moral decît în etica lui SpL 
noza. de miltoane de orj mai dialectic 
decît în dialectica lui Hegel. Gînduri 
gînduri, gînduri...

B. DUMITRESCU



Pentru ridicarea 
productivității muncii 

r
Comitetul orășenesc București al P.M.R. 

ti organizat miercuri la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice din str. Batiștei o con
sfătuire cu turnătorii întreprinderilor din 
Capitală pentru a analiza posibilitățile 
existente de sporire a productivității mun
cii în turnătorii și îmbunătățirea calități
lor pieselor turnate. Au participat turnă
tori fruntași, ingineri, maiștri, director! de 
întreprinderi, activiști de partid și sin
dicat.

La lucrările consfătuirii, au luat parte 
de asemenea tov. Cioroiu Răducanu, loc
țiitor al ministrului Industriei Materiale
lor de Construcții și Ștefan Deutsch, se
cretar al Comitetului orășenesc București 
a] P.M.R.

Referatele prezentate s-au ocupat de 
problema introducerii tehnicii noi în tur
nătorii care să permită folosirea celor mai 
moderne sisteme de turnare, descoperirea 
și folosirea rezervelor interne pentru înlo. 
cuirea muncii manuale cu cea a mașini
lor, importanța aplicării unei tehnologi' 
superioare în turnătorii, reducerea adao 
surilor de prelucrare, îmbunătățirea apro
vizionării turnătoriilor cu materii prime și 
materiale si de alte aspecte importante le
gate de ridicarea productivității muncii 
și de îmbunătățirea calității pieselor tur
nate.

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au acceptat 
invitata lui A. Eden de a vizita Anglia Cuvîntarea radiodifuzată a președintelui Eisenhower

TASSMOSCOVA 27 (Agerpres). 
transmite :

în timpul conferinței de la Geneva, 
primul ministru al Regatului Unit și pre
ședintele Consiliului de miniștri al Uniu
nii Sovietice, au discutat problema im
portanței întăririi relațiilor dintre cele 
două țări ale lor prin menținerea contac-

tului personal stabilit de ei la Geneva. 
Președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. A. Bulganin și N. S. Hruș- 
ciov, membru în Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. au acceptat invitația 
lui Sir Anthony Eden de a vizita Regatul 
Unit în primăvara anului viitor.

întrevederea lui B. Bierut și J. Cyrankiewicz 
cu delegația de polonezi care
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite : La Consiliul de Miniștri’ al 
R. P. Polone a avut loc o întrevedere în
tre Boleslaw Bierut, prim secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. 
Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone și delega
ția de polonezi care locuiesc în Franțn, 
Belgia, Olanda, Danemarca și Ruhr și care 
vizitează în prezent Polonia.

Adresîndu-se delegaților, B- Bierut a 
spus printre altele : Sîntem foarte bucu
roși să ne întîlnim cu compatrioți de ai

locuiesc în străinătate
noștri polonezi care locuiesc în străină
tate.

Vorbind despre starea de spirit în rân
durile emigranților polonezi, oaspeții au 
arătat că mulți dintre ei ar dori să se în
toarcă în patrie, dar că nu știu cum vor 
fi primiți în țară.

La acestea, B. Bierut ,a răspuns; Polonia 
populară este Polonia în care puterea 
aparține întregului popor, ia.r poporul po
lonez este generos. Oricine dorește în mod 
sincer să se întoarcă în patrie, poate 
reveni liniștit, fără nic; un fel de teamă-

OOO

INFORMAȚII
Miercuri la amiază s-a (înapoiat în Capi

tală, venind de la Moscova, grupul de 
foști marinari de pe crucișătorul „Potem- 
kin“, care trăiesc în țara noastră.

Potemkiniștii au participat la manifes
tările prilejuite de sărbătorirea Zilei Flote; 
Maritime Militare Sovietice.

★
Marți 26 iulie a.c. s-a întors în Capitală 

delegația studenților din R.P.R. care a 
participat la Seminarul internațional al 
studenților în medicină care s-a ținut la 
Berlin între 10-20 iulie a.c.

Delegația a fost condusă de dr. 
Cincă, candidat în științe medicale.

ooo

loan

Noi succese 
ale atleților romîni 

în Norvegia
OSLO 27 (Agerpres). — După întâlnirea 

cu echipele Norvegiei, atleții romîni au 
participat miercuri seara la un concurs 
internațional care s-a desfășurat în orașul 
Sarpsibong. Pînă la ora când primim co
municarea sportivii noștri au obținut 3 
victorii prin Alexandra Sicoe-ll”9/10 la 
100 m. plat. Lothar Marks-21”2/10 la 200 
m. plat și Mihai Raica-48,13 la disc. După 
cum se remarcă timpul realizat de Sicoe 
ameliorează cu 4 zecimi de secundă recor
dul R.P.R. dar nu poate fi omologat de
oarece alergarea s-a desfășurat pe un vânt 
puternic care bătea din spate.

în proba de 110 m. garduri Olsen și 
Opriș (R.P.R) au realizat ambii 14”5/10. 
Norvegianul a câștigat cu puțin pe linia de 
sosire. Strandli (Norvegia) a câștigat proba 
de aruncare a ciocanului cu 58,26 m.

Flamura Roșie Arad 
învingătoare în R. P. Bulgaria

SOFIA 27 (Agerpres). — în orașul mi
nerilor bulgari Di.mitrovo, echipa de fot
bal Flamura Roșie Arad care se află în 
turneu în țara prietenă a jucat miercuri 
cu formația Minor, din prima divizie a 
camiponatului R. P. Bulgaria. Peste 12.000 
de spectatori au asistat la un joc viu dis
putat în care victoria a revenit fotbaliști
lor romîni ou scorul de 1-0 (0-0) prin punc
tul marcat de Vaczi în minutul 54.

(Agerpres)

In legătură cu tratativele dintre SUA și R. P. Chineză
WASHINGTON 27 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Departamentul de stat a anunțat că 

S.U.A. și Republica Populară Chineză au 
căzut de acord ca la 1 august să se în
tâlnească la Geneva reprezentanți cu ran
gul de ambasador pentru a discuta pro
blema „înapoierii în țările lor a persoa
nelor civile care doresc acest lucru**, pre
cum și a „altor probleme practice care 
constituie în prezent un obiect de litigiu 
între cele două părți**.

-S.U.A. vor fi reprezentate ta aceste tra
tative de ambasadorul S. U. A. în Ceho
slovacia, Johnson.

După cum transmite corespondentul din 
Washington al agenției Associated Press 
la 26 iulie, în cadrul unei declarații făcute 
la o conferință de presă, referindu-se la 
tratativele chino-americane care vor în
cepe la 1 august, Duiles a declarat că 
S.U.A. intenționează să clarifice da-că 
China va consimți la încetarea focului în 
regiunea Formozei. Duiles a adăugat că 
reprezentantul american la Geneva va fi 
gata să dtecute orice problemă care va fi 
ridicată de China și care se referă ne
mijlocit la relațiile dintre China și S.U.A

Intrarea în vigoare a Tratatului de sfat cu Austria

Ședința de încheiere a Consiliului aliat
VIENA 27 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 27 iulie, ziua intrării în vigoare a 

Tratatului de stat cu privire la restabi
lirea unei Austrii independente și demo
crate, a avuț loc ședința de încheiere a 
Consiliului aliat.

în cadrul ședinței, înalții comisari ai 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței au fă
cut declarații1.

în cadrul ședinței, Consiliul aliat a 
adoptat următoarea hotărîre :

„Avînd în vedere că începînd de as
tăzi Tratatul de stat cu privire la resta-

bilirea unei Austrii independente ți de
mocrate intră în vigoare ți că în confor
mitate cu articolul 20 al acestui tratat 
acordul din 28 iunie 1946 cu privire la 
mecanismul de control în Austria înce 
tează de a mai fi in vigoare, Consiliul 
aliat anunță în legătură cu aceasta înce
tarea Comisiei aliate pentru Austria.

îndeplinind sarcinile care. îi revin în 
baza acordului cu privire la mecanismul 
de control în Austria, Cons’liul aliat ex
primă poporului austriac și guvernului 
Austriei cele mai bune urări de înflorire 
și fericire în condiții de libertate ți pace"

Dezbateri în Camera
LONDRA 27 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, în după- 
amiaza zilei de 27 iulie au început în 
Camera Comunelor dezbateri în legătură 
cu recenta conferință de la Geneva a șe
filor guvernelor celor patru puteri. Dez
baterile au fost deschise d6 primul minis
tru britanic. Anthony Eden care, în ca
litate de conducător al delegației brita
nice la Geneva a expus obiectivele pe 
care și le-a fixat delegația Marii Britanii 
la această conferință- Referindu-se la tra
tatul. de securitate europeană, primul mi
nistru a declarat : „Tratatul nu ar privi 
chestiunile frontierelor și ar avea ca sin
gur scop rezistența față de agresiune”.

Declarînd că guvernul britanic este gata 
să examineze eventual un tratat mai larg, 
care să înglobeze mai multe țări, Eden a 
reamintit apoi unele propuneri făcute la

Comunelor din Anglia
Geneva de delegația britanică. „Aceste 
propuneri, a continuat Eden, pot fi modi
ficate și dezvoltate”.

Vorbind apo; despre situația din Extre
mul Orient, Eden a calificat-o „mai-.pri
mejdioasă“ decît situația din Eurcpa. , Dar 
chiar dacă lucrurile stau așa, a adăugat 
el, există în diplomație probleme pe care 
timpul le poate rezolva și problema situa
ției din Extremul Orient este una dintre 
acestea“.

în cadrul expunerii sale, primul minis
tru britanic a anunțat că N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov au acceptat invitația de 
a vizita Marea Britanie, în primăvara 
anului viitor. în aplauzele întregii Camere 
A. Eden și-a exprimat părerea că parla
mentul și țara vor privi această vizită „ca 
un pas către sfârșitul stării de neîncredere 
reciprocă pe care noi o numim războiul 
rece“.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — în 
seara zilei de 25 iulie, președintele S.U.A. 
Eisenhower, a rostit o cuvîntare radiodi
fuzată consacrată rezultatelor conferinței 
de la Geneva a șefilor guvernelor celor 
patru puteri, în care a spus printre altele;

,,Secretarul de stat, Duiles și cu mine, 
împreună cu colaboratorii noștri — a 
spus președintele S.U.A. — am placat la 
conferința de la Geneva a celor patru 
mari, hctiitîți să exprimăm mai bine 
năzuința s'pre pace a poporului american 
și principiile pe care, după părerea țării 
nesstre, trebuie să se bazare pacea.

în această sarcină am avut sprijinul 
celor două partide și. de fapt sprijinul 
aproape unanim al Cor,greșului. Acest 
lucru ,a consolidat considerabil pozițiile 
noastre de-a lungul întregii desfășurări a 
tratativelor. Sîntem foarte recunoscători 
tuturor senatorilor și membrilor Camerei 
Reprezentanților din Congresul Statelor 
Unite.

în afară de aceasta. în ultimele săptă
mâni am primit mii de telegrame perso
nale de încurajare și sprijin din partea 
dvs. în același timp am primit telegrame 
asemănătoare din partea unor mari orga
nizații, organizații bisericești, organizații 
ale cercurilor de afaceri și din partea unor 
mari organizații sindicale. Toate acestea 
luate la un loc ne-au făcut să simțim că 
exprimăm poale in modul cuvenit puncte
le de vedere pe care, după părerea voa
stră, trebuia să le exprimăm.

Pacea și căutarea păcii implică multe 
probleme complexe. De pildă : drepta
tea pentru toate țările, mari și mici, li
bertatea și securitatea pentru toate ace
ste țări, înflorirea economiei lor și ridi
carea nivelului de trai in lumea întreagă. 
Și, în sfîrșit, posibilitatea pentru noi toți 
de a trăi în condiții de pace și securitate. 
Firește că la studierea unor astfel de 
probleme nu acționăm fără chibzunță.

Avînd îci vedere însemnătatea vitală a 
tuturor acestor probleme, ele vor fi exa
minate din toate punctele de vedere de 
guvernul nostru timp de multe săptă
mâni. Astăzi nu pot să vă comunic decît 
unele impresii și păreri personale care ar 
putea prezenta un oarecare interes pen
tru dvs. și care, desigur au o anumită le
gătură cu rezultatele și desfășurarea ace
stor tratative. Desigur că dacă aș avea 
timp o problemă interesantă care ar fi 
abordată, ar fi problema personalităților 
diferitelor delegații, a relațiilor dintre ele 
sau a relațiilor aparente dintre 
principalelor considerente după 
cît se pare, s-au călăuzit.

Toate acestea eu o legătură 
blema dată. Mă abțin însă de 
rea acestor probleme și în loc de aceasta 
voj expune două păreri generale pe care, 
după convingerea mea,, le împărtășesc toți 
americanii.

Prima dintre ele este că nu trebuie ni
ciodată să ne hrănim cu iluzii și să cre
dem că o săptămână de tratative priete
nești, și chiar rodnice, ar putea înlătura 
în întregim« probleme decurgînd din 
adânca prăpastie care mai desparte încă 
Răsăritul de Apus.

Dacă ne vom gîndi la toate aceste lu
cruri — a spus în continuare Eisenho
wer — s-ar putea să fim înclinați să ne 
pierdem curajul. S-înt însă profund con
vins că pentru noi1 toți e'ste necesar să 
nu ne descurajăm numai pentru faptul că 
propunerile noastre, atitudinea sau vede
rile noastre nu siînt întotdeauna acceptate 
imediat de cealaltă parte.

In continuare, președintele Eisenhower 
a citat declarația pe care a făcut-o la 
posturii© de radio și televiziune înaintea 
plecării ;a Geneva : „Ne dăm seama că în 
toate conferințele anterioare a lipsit un 
element. Este încercarea s'inceră de a fi 
conciliant, de a înțelege, de a da dovadă 
de toleranță, de a încerca să privești

ele și a 
care, pe

cu pro- 
la trata-

punctul de vedere al celorlalți la fel oum 
privești propriul tău punct de vedere.

Vă spun că dacă vom putea schimba 
spiritul în care se desfășoară aceste con
ferințe. vom fi făcut ce) mai mare pas 
Pe calea spre pace, spre prosperitate și 
liniște, cel mai mare pas pe care l-a fă
cut omenirea de-a lungul întregii s'ale 
istorii”.

în cadrul conferințelor neoficiale și ai 
vizitelor personale din săptămîna trecută 
am năzuit spre aceste țeluri. Și iată că 
acum există o mai bună înțelegere reci
procă și o mai mare unitate între țările 
N.A.T.-O. După cit se pare, toată lumea 
începe s'ă înțeleagă tot mai mult că răz
belul nuclear, dus pînă la ultimele limite, 
ar putea însemna în mod practic sinuci
derea speciei umane. S-a înțeles că trata
tivele pot fi1 duse fără propagandă, ame
nințări și insulte. Șl, în sfîrșit, lumea în
treagă 
dragul 
merge 
ideilor 
dreptate. De dragul acestui țel vom co
labora cu Sovietele și cu oricare alt po
por, atîta t>mP cît există țeluri sincere 
și o dorință reală de a merge înainte. în 
timpul desfășurării tratativelor au fos't 
formulate, desigur, o serie de propuneri 
concrete și unele dintre ele au fost incluse 
pe ordinea de zi oficială.

Această ordine de zi cuprindea reuni- 
ficarea Germaniei și securitatea europea
nă,dezarmarea și lărgirea contactelor de 
tot felul între răsărit și apus'. Celor mai 

. multe ședințe care s-au ținut șj chiar 
unora d'ntre propunerile concrete prezen
tate în cadrul conferinței li s-a dat o 
largă publicitate. în orice caz pot să vă 
asigur de un singur lucru: Nu au fost 
încheiate nici un fel de acorduri secrete, 
fie că e vorba de acorduri verbale sau de 
acorduri scrise. V; s-a făcut cunoscut 
abstlut totul. Pe lîngă aceste ședințe ale 
conferinței au avut loc numeroase între
vederi neoficiale, convorbiri cu membrii 
de seamă ai celorlalte delegații și desigur, 
în mod mai precis, cu delegația sovietică. 
Președintele S.U.A. a declarat apoi că în 
cadrul acestor convorbiri au fost discu
tat« o serie de probleme și cu acest pri
lej ei și secretarul de stat Duiles și-au 
exprimat în repetate rînduri părerea >în 
problema țărilor din Europa răsăriteană 
și în cea a activității comunismului inter
național- Noi am exprimat cît se poate de 
limpede 
de acest

Acum 
află pe 
nici o problemă nu ne-a pricinuit atîtea 
neplăceri ca problema reunificării Ger
maniei și securității europene. La .început 
noi am crezut că aceste probleme pot fi 
examinate separat, însă delegația ameri
cană a ajuns la concluzia că aceste pro
bleme trebuie examinate ca una singură.

Considerăm că Germania trebuie reu- 
nificată sub un guvern ales liber de ger
manii înșiși și în condiții care să asi
gure -securitatea pentru țările atît din 
răsărit cît și din apus, în mod concret în 
cadrul unui sistem care să asigure secu
ritate europeană.

în problema dezarmării, guvernul ame
rican consideră că un sistem eficient de 
dezarmare poate fi înfăptuit numai dacă 
la baza luj va sta o inspecție reciprocă 
efectivă și un sistem general de supra
veghere, un sistem în care s'ă ne putem 
încrede și în care fiecare parte să știe că 
cealaltă parte își îndeplinește obligațiile, 
întrucît sîntem de această părere, noi, 
împreună cu francezii și englezii am fă
cut 
ele
un 
lor 
îndreptate 
scop. Acest scop este de a face ca inspecția

înțelege tot mai limpede că de 
obținerii1 păcii, Statele Unite vor 
atît de departe cît va corespunde 

noastre de decență, echitate Și

părerea Amerjcii în problemele 
fel — a spus Eisenhower.
să trecem la probleme care se 
ordinea de zi oficială. Cred că

o serie de propuneri ; unele dintre 
priveau întreaga lume, unele aveau 
caracter local, unele prin caracterul 
se refereau la buget, dar toate au fost 

spre realizarea unui singur

să fie baza propunerilor în ceea ce pri
vește dezarmarea. Una din propuneri pre. 
vedea fotografii din avion făcute de sovie
tici și de noi din avioane pașnice, neînar
mate, o asemenea inspecție urmînd să fie 
cît mai complectă, atît de complectă pe cît 
poate fi1 obținut acest lucru ou ajutorul 
acestui med de recunoaștere. Scopul prin
cipal, desigur, era de a-i convinge pe toți 
de sinceritatea occidentului1 în ceea ce 
privește căutarea păcii. A existat îns'ă și 
o altă Idee. Iată în ee consta ea :

Dacă noi am fi reușit să mergem mal 
departe și să creăm acest mod de inspec
ție ca început al unui sistem de inspec
ție, poate că l-am fi putut dezvolta în
tr-un sistem mai larg și, în ultimă ins
tanță. să construim .pe baza lui un sistem 
de dezarmare eficient și de lungă durată.

în legătură cu .problema lărgirii con
tactelor, au fcist discutate mai multe pro
bleme. A.m vorbit despre un schimb mai 
liber de informații prin cortine, prin cor
tinele de fot felul. Am vorbit dsispre cir
culația cărților și mai ales am vorbit des
pre comerțul pașnic. Dar problema care 
ne-a reținut ce; mai mult atenția în legă
tură cu aceasta a fost posibilitatea sporirii 
numărului vizitelor cetățenilor une; țări 
ps teritoriul celeilalte țări în așa fel îneît 
fiecăruia să-i fie acordată deplina posibi
litate de a cunoaște poporul celeilalte 
țări.

Asupra acestei probleme în special s-a 
ajuns la cel mai înalt grad de înțelegere 
cu putință și, de fapt, a fost o înțelegere 
des repetată și sprijinită călduros prin cu
vintele reprezentanților fiecărei părți.

încercarea foarte serioasă — a spus apoi 
președintele Eisenhower — va începe în 
octombrie, deoarece atunci va avea loc 
următoarea conferință. Va fi o conferință 
a miniștrilor Afacerilor Externe și scopul 
ei principal va fi de a se călăuzi după di
rectivele conferinței de acum în ceea ce 
privește problemele care urmează să fie 
discutate și metodele generale ce urmează 
a fi aplicate pentru transformarea aces
tor idei generale, despre care am discu
tat, în acorduri reale, concrete. Atunci 
va fj cu siguranță nevoie ca fiecare parte 
să dea dovadă de spirit de conciliere și să 
facă une’e concesii-

în ceea ce mă privește, nu minimalizez 
piedicile care stau în calea spre o pace 
trainică și echitabilă. Nu subapreciez 
munca grea și îndelungată care va fi 
necesară înainte de a se putea obține re
zultate reale. Nu închid ochii asupra fap
tului că cu toții trebuie să continuăm să 
facem sacrificii pentru ceea ce, după pă
rerea noastră, va folosi cel mai mult 
securității noastre și salvgardării lucruri
lor în care credem. Știu insă că popoare!« 
din lumea întreagă vor pace.

In afară de aceasta, nu numai eu, dar 
și toți cei care au fost la Geneva, au sim
țit și et această năzuință a omenirii. Așa 
dar, se car© cu insistență să mergem 
înainte pe o cale constructivă și nu să 
repetăm pur și simplu acțiunile de tristă 
amintire, acțiunile negative ale trecutului.

Nouă tuturor, individual și ca popor, 
ne revine poate acum sarcina cea mai 
grea din întreaga istorie -a poporului nos
tru. Totodată, în fața noastră se deschid 
cele mai strălucite posibilități care s-au 
deschis vreodată în fața americanilor. 
Fi.ș ca acest adevăr să ne însuflețească 
și să uu ne dezamăgească niciodată.

în încheierea cuvîntării sale, D. E.’sen- 
hower a spus ; Cred că numai dind do
vadă de răbdare, chibzuință, curaj ș; to
leranță, sprijinite pri.n rugăciuni, fără a 
uita niciodată de vigilentă și prudență, 
vom putea păstra vie flacăra a cărei 
seînteie s-a aprins la Geneva. Dacă vom 
reuși, tot mai puternic va arde făclia care 
ne va călăuzi într-o bună zi la atingerea 
țelului nostru — o pace dreap'ă și trai
nică- Vă mulțumesc. Vă doresc noapt» 
bună tuturor.

Tineretul orădean
i n

O delegație parlamentară a Iugoslaviei va vizita Uniunea Sovietică
TASSI MOSCOVA 27 (Agerpres).

.transmite:
I în scopul dezvoltării relațiilor priete
nești dintre Uniunea Sovietică și Iugosla
via, A. P. Volkov, președintele Sovietului 
.Uniunii și V. T. Lațis, președintele Sovie
tului Naționalităților, au adresat, în nu
mele Sovietului Suprem al U.R.S.S., o te-

O SECȚIE FORMATA
TINERI

NUMAI DIN

Cînd au discutat despre felul cum să 
întâmpine Festivalul, tinerii din cadrul în
treprinderii regionale de panificație Ora
dea și-au amintit de o veche dorință a lor : 
să se organizeze o secție a tineretului. Și 
chiar în ziua aceea, Macai Iuliu, secreta
rul organizației U.T.M. s-a prezentat în 
fața directorului întreprinderii.

— Ajutați-ne să ne înfăptuim dorința- 
Vrem să cinstim prin ea Festivalul...

Propunerea era îndrăzneață. S-au pur
tat însă discuții serioase. Știți ce înseamnă 
o secție de tineret ? înseamnă că de la 
primul, pînă la ultimul lucrător sau teh
nician al secției să fie numai tineri. în
seamnă să încredințezi un sfert din în
treaga producție a întreprinderii, tinere
tului.

Tehnicienii cunoșteau capacitatea de 
muncă a tinerilor, iar secretarul organi
zației de partid și directorul întreprinderii 
nu odată s-au convins de simțul de răs
pundere cu care muncesc tinerii. De aceea 
ei le-au îndeplinit această dorință.

Și astfel, în cinstea Festivalului, spre 
bucuria și fericirea tinerilor, de cîteva zile 
secția nr. 4 a întreprinderii regionale de 
panificație Oradea a fost dată în grija și 
răspunderea tineretului. Din celelalte sec
ții au fost aleși utemiștii și tinerii cei mai 
harnici : tocătorul Meheș Alexandru, mun
citoarea Nemeth Irina, cantaragiul Feche- 
tea Gheorghe, meșterul de schimb Szent- 
mikloș Alexandru; ajutorul de cocător 
Farcaș Iuliu și alții- Toate cele trei schim
buri ale secției au fost formate numai din 
tineri. în ziua cînd secția nr. 4 a fost în
credințată tineretului, au venit aci să 
sărbătorească acest eveniment, muncitori 
din toate secțiile întreprinderii.

Au venit și maiștrii vârstnici să le îm
părtășească din cunoștințele 
periența lor îndelungată.

Maistrul Imrea Iosif de Ia 
a discutat cu e; cel mai mult, 
învățat meseria de brutar El le-a vorbit 
tinerilor despre diferite probleme ale 
muncii dîndu-le sfaturi prețioase din ex
periența sa de zeci de ani; le-a vorbit de 
asemenea despre viața sa de azi, ca și des
pre munca istovitoare pe care o duceau 
în trecut tinerii brutari.

„Sudălmj la fieștecare pas, bătăi și 
muncă de rob din zori și pină-n zori, iată 
ce însemna munca la patron.

Astăzi voi lucrați și chiar vă conduceți

lor, din ex-

secția nr. 2 
Pe mulți i-a

preajma Festiv aiului
Și iat-ă-i pe câmp. Au început munca. Pe ^lesramă președintelui Skupșcmei J?crpuiare 

tarlalele gospodăriei de stat din Salonta 
se văd, zeci de tineri secerând de zor. în 
urma lor se ridică tot mai multe clăi de 
snopi.

într-un colț al lanului lucrează H-aid-u 
Laslo și Vigh Carol. Alături lucrează Frid- 
man Marcus, secretarul organizației de 
bază U.T.M. a întreprinderii. Toți trei lu
crează de zor. Pe fețe se văd prelungin- 
du-se șiroaie de sudoare. Sînt tăcuți și 
numai mâinile le umblă repede tăind mă
nunchiuri după mănunchiuri, din spicele 
lanului nesfârșit.

Cu toată arșița, nic; unul nu s-a dat 
bătut. Cînd s-a lăsat înserarea cei trei ti
neri au constatat cu satisfacție că au se
cerat cel mai mult.

Se privesc 'cu
— Nici mîine 

spune Fridman.
.— Cu nici un

tovarăși.
Inițiativa tinerilor de la fabrica Ber- 

nath Andrei, de a pleca în cinstea Festi
valului la sate în sprijinul campaniei de 
vară, este îmbrățișată de tot mai mulți ti
neri. 150 de elevi de la Școala profesio
nală metalurgică nr. 1 au hotărît iu cins
tea Festivalului să plece la sate timp de 
12 zile. Și ca ei sînt încă sute de tineri.

Federative a Republicii Populare Fede
rative Iugoslavia, Moșe Pijade, cu invita, 
ția ca o delegație parlamentară a Iugos
laviei să viziteze Uniunea Sovietică.

Ca răspuns la această invitație, M. Pi
jade a anunțat că Skup.șcina Populară Fe
derativă a Republicii Populare Federative 
Iugoslavia a ales, în cedrul unei ședințe 
comune a celor două Camere, delegația

să viziteze Uniunea Sovietică, 
scrisoarea adresată de M. Pijade lui

care
în

A. P. Volkov și V. T. Lațis, se subliniază 
că vizitarea Uniunii Sovietice de către o 
delegație parlamentară iugoslavă va con
tribui la dezvoltarea bunelor relații dintre 
cele două țări.

Delegația va sosi în U.RS.S. la 1 
august.

} Am vizitat Oradea. Ca orice călător j 
[ care n-a mai văzut de ani și ani de ] 
țzile orașul am rămas îneîntat de pre-J 
(facerile care au avut loc pe aceste { 
(locuri. S-au construit noi fabrici și j 
[uzine, locuințe muncitorești, baze spor-) 
(tive și lăcașe de cultură, magazine și] 
! parcuri. S-a transformat orașul, s-au j 
j-transformat oamenii.
( Am întîlnit prieteni și cunpscuji j 
[ vechi. Dorința de a trăi în pace și fe- j 
(ricire, de a se bucura din plin de tine- J 
(refea lor, de bucuriile zilelor noastre, j 
[ înnobilează inimile tinerilor orădeni. j 
( Vizitînd orașul, la fiecare pas ob- { 
(servi pregătirile care se fac în aceste j 
| ultime zile pînă la Festival. Peste tot J 
(din gară și pînă în cele mai îndepăr-J 
(tate colturi ale orașului se pot vedea] 
J-sute de afișe colorate închinate Festi-J 
£ valului, lozinci, steme ale U.I.S.. [ 
(F.M.T.D.. U.T.M.. ghirlande cu flori și j 
j nenumărate steaguri. Orașul a îmbră- J 
£ cat haine noi de sărbătoare.
[ Sînt diverse și nenumărate formele J 
[ și faptele prin care tinerii orădeni j 
fîntîmpină Festivalul. Iată numai cî-] 
[ teva... . 1

singuri. E o mare încredere ce vi se 
acordă. Am încredere în voi. Să nu mă fa
ceți de rușine”.

Și tinerii de la secția nr. 4, secția ține- 
; încrederea bă-retului nu i-au dezmințit 

trînului maistru.
Planul de producție a 

zilnic. Cît despre calitate, 
nătățesc zi de zi. In felul 
Festivalul tinerii de la întreprinderea re
gională de panificație Oradea.

fost îndeplinit 
tinerii o îmbu- 
acesta cinstesc

AU PLECAT LA SATE...

— Și care va să zică nu te-ai răsgîndit, 
tot vrei, să mergi la secerat ? — se adresă 
maistrul Marvat Daniel unui tînăr.

Haidu Ladislau, un băiat înalt, cu părul 
negru, îi aruncă o privire piezișă și răs
punse scurt :

— Nu m-am
Maistrul nu 

că acesta era 
muncitori ai
străduia să-i schimbe hotărîrea, dar n-a 
fost chip. Haidu Ladislau s-a hotărît : va 
merge împreună cu ceilalți tineri să ajute 
15 zile la strînsul recoltei.

răsgîndit, mâine plec !
se îndura să-l lase .pentru 
unul dintre cei mai buni 
secției. De aceea se tot

bucurie.
nu ne vom da bătuți —

chip, zîmbesc ceilalți doi

ECHIPA FABRICII ȘI-A ÎMBOGĂȚIT
REPERTORIUL

Echipa artistică de la fabrica de bu
toaie Iprofil nu e o echipă strălucită. E 
chiar ițnodeștă ; cuprinde o echipă de dan
suri formată din 6 perechi de tineri dansa
tori și un cor la care iau parte peste 40 
de persoane.

în urmă cu cîtva timp, secretara orga
nizației de bază U.T.M. a fabricii, tova
rășa Bodan Aneta, a stat de vorbă cu in
structorii echipei.

— Se apropie Festivalul. Noi cum ne 
pregătim ?

Problema a trebuit să fie rezolvată însă 
cu ajutori!,; tuturor. La 
participat mulți tineri — 
echipei : Cerna Paraschiva, 
Sipaș Alexandru, Iliș Ion și ____
făcut nenumărate propuneri. în sfîrșit, au 
selecționat propunerile și au hotărît.

Vom pregăti un program special.
Programul nu e secret, dar tinerii vor 

să facă o surpriză muncitorilor din fabrică. 
Am aflat însă că pregătesc câteva cîntece

discuție au 
din cadrul 
Filip Ioan, 

ceilalți; S-au

populare poloneze și maghiare, precum și 
cântece ale tineretului nostru.

Echipa de dansuri în afara ceardașuri- 
lor și sîrbelor noi introduse în reperto
riu, fac repetiții de 2br la câteva mazurci 
Și un dans tirolez.

în zilele Festivalului de la Varșovia in 
sălile de spectacole, pe scenele în aer liber 
din parcurile orașului, tinerii de la fabrica 
de butoaie Iprofil vor prezenta dansuri și 
cîntece românești, maghiare și poloneze, 
cîntece pline de voie bună și optimism.

Vor fi probabil și cuvinte stîlclte un 
pic, spectatorii nu le vor băga insă în 
seamă. Entuziasmul cu care tinerii vor in
terpreta dansurile și cîntecele pregătite de 
ei în cinstea Festivalului, vor cuceri însă 
întru totul inimile spectatorilor.

PE STADION

amenajeze ei înșiși prin muncă voluntară.
—. Acesta va fi darul nostru închinat 

Festivalului, au hotănît ei.
La chemarea organizațiilor de bază 

U.T.M. au răspuns cu entuziasm sute de 
tineri din toate cooperativele meșteșugă
rești al© orașului. Plină 
tuat peste 20.000 ore de

acum ei au efec- 
muncă voluntară.

Buletin de
de

Și astăzi, pe stadionul colectivului spor
tiv „Voința“ au venit numeroși tineri mun
citori, băieți ș,' fete de la cooperativele 
„Lemnul“, „Ludovic Minschi”, „23 August” 
„Codex“ și altele.

...Pe zgura roșie a pistei au început să-și 
dispute întâietatea un grup de tinere mun
citoare de la cooperativa „Cootex“. Se în
trec în cadrul concursurilor sportive ale 
tineretului organizate în cinstea Festiva
lului. Alături, la groapa de sărituri un 
grup de băieți.

în cadrul acestor concursuri au luat 
startul 151 tineri, aproape 70 la sută din 
numărul total al tinerilor de la coopera
tiva „Cootex**.

Tînăra croitoreasă Ganfi Ana nu s-a 
clasat prima la proba de 100 m. plat și 
nici Nagh, Vasile la săritura în lungime. 
Rezultatele obținute nu sînt de loc exce
lente. Amîndoi însă au hotărât să cin
stească Festivalul participând la aceste în
treceri.

între timp pe gazonul verde al Stadio
nului se antrenează handbalistele, iar pe 
terenul de volei se întrec într-un meci 
amical voleibalistele.

într-un alt colț al stadionului se întrec 
într-o competiție puțin obișnuită, un alt 
grup de tineri. Sînt vreo treizeci. Lu
crează în mod voluntar la amenajarea ul
timelor instalații ale stadionului. Și deși 
nu e o întrecere sportivă propriu zisă, en
tuziasmul e de nedescris. Voia bună dom
nește peste tot; fiecare tînăr muncește cu 
deosebită însuflețire.

în urmă cu ma,- fîîult timp, atunci cînd 
conducerea colectivului sporiv „Voința“ a 
hotănît să construiască această bază spor
tivă, tinerii cooperativei s-au angajat să o

• In zaua schimbului 
onoare închinat Festivalu
lui tinerii de la fabrica 
..înfrățirea și-au depășit 
cu toții planul de produc
ție cu 20—40 la sută. Cele 
mai bune rezultate le-au 
obținut utemiștiii Monvarî 
Toma, Liviu Brișcuț și O- 
prea Dumitrescu care și-au 
îndeplinit planul de pro
ducție cu 200 la sută.

• 940 tineri din fabri
cile, cooperativele, institu
țiile și întreprinderile ora. 
șuluj au plecat cîte 12-15 
zile în satele regiunii pen
tru a ajuta la strîngerea

recoltei mai 
pierderi.

• Ajutând 
recoltei la G.A.S. 
un grup de tineri 
au reușit ca într-o 
zi să secere 26 
grîu.

e în ultimele trei săptă
mâni brigada condusă de 
t.înăra Elisabeta Srakaci de 
la fabrica de încălțăminte 
„Doforogeanu Gherea‘‘ a e- 
conomisit 2760 dm. pătrați 
piele, 7678 dm. pătrați me- 
șină și 99 m. pînză. Din 
materialul economisit mem
brii brigăzii au croit peste

Au fost terminate terenurile de handbal 
și fotbal, terenurile de volei, tenis, și bas
chet, gropile de sărituri și aproape în
treaga pistă de atletism care are 400 m. 
lungime.

în curând totul va fi terminat. Și astfel 
în ..cinstea Festivalului, orașul Oradea va 
avea o nouă și modernă bază sportivă.

scurte știri
iute și fără

la strângerea 
Oradea, 
orădeni 
singură 
hectare

plan 200 perechi fețe ta 
pantofi.

® La concursul „Iubiți 
cartea” pînă -acum s-au în
scris aproape 3000 de tineri 
și tinere din oraș.

• Prin muncă voluntară 
în timpul lor liber tinerii 
au plantat aproape 5000 de 
puteți.

• La întrecerile primei 
etape a Concursurilor spor
tive aie Tineretului au luat 
parte 11 225 de tineri din 
orrșul Oradea, dintre care 
1877 fete.

AL. PINTEA

Ì

Studenți străini care studiază în țara noastră, în vizită la „Colțul Festi
valului” de la uzinele „23 Augu st” din Capitală.



Cu priviră ia vizita ddegaftei guvernamentale 
a Uniunii Soòfóce în R. 0. Germană

! Dragi prieteni și tovarăși!
Salutăm astăzi cu mare bucurie dele

gația guvernamentală a U.R.S.S. aflată 
printre noi, delegație care întorcîndu-se 
după tratative rodnice de la Geneva ne-a 
vizitat pentru cîteva zile.

în numele guvernului și al populației 
Republicii Democrate Germane, precum 
și în numele tuturor patrioților germani 
salut cordial pe tovarășul N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și pe tovarășul N. S. Hrușoiov, 
prim secretar ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și membru în Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și le ex
prim lor. precum și celorlalți membri ai 
delegației guvernamentale sovietice care 
astăzi nu se află aici, recunoștința 
fierbinte a tuturor democraților și patrio- 
ților germani pentru activitatea lor rod
nică pe care au desfășurat-o la Geneva. 
(aplauze furtunoase).

Popoarele, inclusiv poiporui german, 
ș!-au pus mari speranțe in desfășurarea 
și rezultatele favorabile ale conferinței 
de la Geneva. Milioane de oameni au ur
mărit cu încordare și atenție susținută 
tratativele de la Geneva. Ele au sperat 
că conferința de la Geneva va ține seama 
de voința lor de pace. Speranțele popoa
relor nu au fost înșelate. Conferința de 
la Geneva a celor patru puteri a devenit 
un punct de cotitură în istoria mondială. 
Voința de pace si securitate, de înțelegere 
reciprocă și prietenie a popoarelor. în
cape astăzi să-și croiască cu succes drum. 
O bună parte a neîncrederii dintre po
poare a fost înlăturată și au fost realizate 
succese în problema creării securității eu
ropene, în problema germană, în proble
ma dezarmării, precum și în cea a dez
voltării contactelor dintre Răsărit și Apus. 
Conferința de la Geneva a arătat calea 
spre noi tratative promițătoare și snre 
rezolvarea cu mijloace pașnice a proble
melor internaționale arzătoare. Popoarele 
trebuie acum să se îngrijească ca direc
tivele conferinței să devină realitate.

Directivele de la Geneve indică miniș
trilor Afacerilor Externe ai celor patru 
puteri să studieze măsurile menite să ducă 
la lichidarea definitivă a războiului rece, 
la statornicirea încrederii în luime. Acea
sta este intr-adevăr un mare succes ob
ținut în calea sipre coexistența pașnică a 
popoarelor. Această hotărîre a creat Po
sibilitatea unei dezvoltări continue a cola
borării între popoare.

Dacă cele patru puteri au putut ajunge 
ja o înțelegere reciprocă în probleme atît 
de importante, atunci și germanii trebuie 
să deroună eforturi nentru a ajunge la o 
aoroniere treptată între cei© două părți 
ale Germaniei.

Propunerile constructive făcute de pre
ședintele Consil'ului dg Miniștri al 
U.RSS., N. A. Bulganin, la Geneva în 
problema creării în două etape a unui 
sistem de securitate colectivă, ca și în 
problema încheierii unui tratat prevăzând 
renunțarea de către ambele părți la folo
sirea forței și rezolvarea prin mijloace

BERLIN 27 (Agerpres). — TASS trans
mite cuvântarea rostită de N. S. Hrușciov 
la mitingul de la Berlin.

Dragi tovarăși, prieteni !
îngăduiți-mi ca în numele Comitetului 

Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, al guvernului sovietic, al Prezi. 
diului Sovietului Suprem al U.R.S-S., în 
numele întregului popor sovietic să tran
smit locuitorilor orașului Berlin, tuturor 
oamenilor muncii din Republica Demo
crată Germană un salut prietenesc din 
toată inima, (aplauze prelungite).

Mulțumim din suflet conducătorilor Re
publicii Democrate Germane .pentru invi
tația de a vizita republica voastră și ne 
exprimăm recunoștință pentru calda pri
mire și ospitalitate (aplauze).

Am venit la Berlin de la Geneva, unde, 
după cum se știe, a avut loc conferința șe
filor guvernelor celor patru puteri. Lucră
rile acestei conferința au fost urmărite cu 
o uriașă atenție de popoarele întregii 
lumi, însuflețite de speranța că ea va duce 
]a slăbirea încordării internaționale, la 
stabilirea încrederii necesare între state- 
Speranțele popoarelor nu au fost înșelate.

La conferința de la Geneva, atît 
în timpul ședințelor oficiale, cît si în tim
pul întrevederilor neoficiale, șefii guver
nelor celor patru puteri au stabilit între 
ei un contact personal și au făcut un 
schimb de păreri în cele ma; importante 
probleme ale situației internaționale. Se 
poate constata cu satisfacție că principala 
trăsătură caracteristică a aceste; conferin
țe a fost spiritul de colaborare și de în
țelegere reciprocă.

Conferința de la Geneva a arătat că 
șefii guvernelor Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Marii Britanii și Franței au manifes
tat bunăvoință de a colabora, străduindu- 
se împreună cu noj să găsească căi spre 
Eoluții de comun acord.

Considerăm că conferința de la Geneva 
ère o însemnătate istorică.

Dacă se ține seama de faptul că la 
Jaceastă conferință au participat reprezen
tanții unor țări cu orânduiri sociale și de 
6tat diferite, cu atît mai mult trebuie să 
se recunoască că au fost obținute rezultate 
pozitive importante. La conferința de la 
Geneva s-a făcut începutul stabilirii în
crederii între state, indiferent de orîndu- 
îrea lor politică și socială, -pe baza coexis
tenței pașnice.

; Cu toate deosebirile de vederi politice, 
participanții Ia conferința de la Geneva 
S-au străduit în comun să găsească căile 
de reglementare a problemelor interna
ționale importante.

Trebuie să sperăm că rezultatele po
zitive ale întîlnirii șefilor guvernelor se 
vor vădi într-o măsură și mai mare în 
Viitor.

Prin importanța eî, conferința de la Ge. 
beva va deveni unul din cele mai impor
tante jaloane pe calea spre destinderea 
încordării internaționale, spre stabilirea 
încrederii între state, fără de care nu este 
cu putință încetarea „războiului rece‘‘ și 
instaurarea unei păci trainice și îndelun
gate între popoare.

Pe baza înțelegerii realizate în ce pri
vește principiile generale, șefii guverne
lor celor patru puteri au ajuns la un acord 
lunanim, de a continua tratativele în pro- 

i iblemele internaționale importante pentru 
j a găsi căile rezolvării lor concrete.

Ei au căzut de acord să convoace în 
i luna octombrie la Geneva o conferință 

a miniștrilor Afacerilor Externe al celor

MllìNGUL DE MASA AL OAMENILOR MUNCII DIN BERLIN

Cav intarea rostită de Otto Grotewohl
pașnice a problemelor litigioase între sta- 
tele-membre ale grupărilor existente în 
Europa — sînt propuneri care decurg în 
mod logic din situația internațională ac
tuală. Nici un om serios care dorește men
ținerea păcii nu se poate pronunța împo
triva acestor propuneri. Ele sînt accepta
bile pentru toate statele, deoarece cores
pund nevoii de pace și securitate a tu
turor oamenilor. Ele sînt îndreptate spre 
restabilirea încrederii între state, spre re
zolvarea tuturor problemelor litigioase pe 
calea tratativelor pașnice. Cu condiția ma
nifestării bunăvoinței de către toate sta
tele membre, aceste propuneri pot în sfîr- 
șit să ducă la crearea unui sistem ds secu
ritate colectivă in Europa care ar garanta 
în mod definitiv pacea și securitatea tu
turor statelor europene.

Această hotărîre dă și poporului german 
speranța de a găsi cu timpul rezolvarea 
pașnică a problemei sale naționale — pro
blema vitală. Tratativele de la Geneva cu 
privire la încetarea războiului rece s-au 
dovedit rodnice. Acest lucru are o impor
tanță* colosală pentru ponorul german, de
oarece războiul rece a fost un mijloc de 
menținere și adîncire continuă a dezmem
brării Germaniei. Voința popoarelor s-a 
doved’t însă a fi mai puternică. Popoa
rele sînt obosite de neîncredere si război, 
ele vor securitate, ele vor pace (aplauze)

De aceea ele vor fi vigilente. iar acum 
duipă conferința de la Geneva, el= vor 
demasca _fără milă și vor înfiera încer
cările ațâțătorilor la război de a ridica 
obstacole.

Pentru poporul german îndeosebi, care 
de zece ani se află în centrul politicii 
internaționale, pentru poporul german 
care continuă încă a fi împărțit în două 
părți, care încă nu are un tratat de pace, 
securitatea popoarelor și pacea prezintă un 
interes vital. Nictodată nu mai trebuie să 
pornească de pe pămînt german o nouă 
agresiune, un nou război. încercarea pu
terilor occidentale de a atrage Germania 
unificată în pactul Atlantic este pentru 
noi cu deșăvîrșire și pentru totdeauna 
inacceptabilă și va fi respinsă de noi. 
(Aplauze furtunoase).

Singura oale reală spre unificarea Ger
maniei constă în eforturile comune ale ce
lor patru puteri. Dar pe această cale nu 
se poate merge fără participarea poporu
lui german. (Aplauze). Destinderea încor
dări', încrederea și înțelegerea reciprocă 
ar contribui mai mult decât orice la crea
rea unui sistem de securitate colectivă în 
Europa, la care ar putea lua parte pînă 1? 
unificarea Germaniei ambele părți ale 
Germaniei oe baza principiului egabtăț’i 
în drepturi. încrederea și destinderea 
încordării nu șe pot însă produce dacă 
într-o parte a Germaniei. în Germania 
occidentală, este promovată politica re
militarizării, este înfăptuită înarmarea, 
dacă acolo ajung iarăși la putere vechii 
generali fasciști și magnați industrial 
care jinduiesc cucerirea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor din istoria Ger
maniei — Republica Democrată Ger
mană. Iată de ce în momentul de față.

Cuvintarea rostită de N. S. Hrușciov
patru puteri si au elaborat pentru această 
conferință directivele corespunzătoare. 
După cum știți din documentele publi
cate, la conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe va continua examinarea proble
mei asigurării securității europene și pro
blemei germane, a problemelor dezarmării 
și stabilirii contactului între Apus și 
Răsărit-

Sperăm că la conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe se va face un nou pas 
pe calea reglementării problemelor inter
naționale nerezolvate. In aceasta privință 
pornim de la faptul că la tratative tre
buie să se țină seama atît de interesele 
uneia dintre părți, cît si de a’e celeilalte. 
Numai cu această condiție se poate realiza 
o rezolvare justă a problemelor interna
ționale arzătoare — micșorarea încordării 
internaționale și asigurarea păcii și se
curității (aplauze).

La conferința de la Geneva a avut loc 
un schimb de păreri în problema germană 
care este atît de imnortantă. înțelegem 
prea bine că aceasta frămîntă nrofund in 
primul rînd poporul german. în ceea ce 
privește, Uniunea Sovietică năzuiește în 
mod consecvent și sincer spre rezolvarea 
problemei germane în interesul păcii și 
securității popoarelor.

Pe ce căi poate fi rezolvată problema 
germană ?

Sînt două căi. O cale, pe care au pro
pus-o puterile occidentale — calea milita
rizării Germaniei- Dar aceasta va duce la 
reînvierea clicii militariste germane. Se 
înțelege că o asemenea cale implică con
secințe periculoase pentru popoarele Eu
ropei și mai ales pentru poporul german 
însuși, deoarece o Germanie militarizată 
poate fi atrasă în no; aventuri militare 
și poate deveni astfel teatrul unui război 
extrem de pustiitor și nimicitor, Izvorul 
unor mari nenorociri pentru toate po
poarele Europei, și nu numai ale Europei.

Există însă o altă cale, justă, de re
zolvare a problemei germane, pe care a 
susținut-o și o susține guvernul Uniunii 
Sovietice. Aceasta este calea unificării 
Germaniei ca stat unit, iubitor de pace și 
democrat, care să nu reprezinte o pri
mejdie pentru celelalte popoare, ci îm
preună cu celelalte state europene să-și 
aducă contribuția la cauza asigurării se
curității colective în Europa, să-șl con
struiască o viață pașnică și liberă 
(aplauze).

Guvernul sovietic a fost și rămâne 
adept al unificării Germanie; în confor
mitate cu interesele poporului german, cu 
interesele securității în Europă, (aplauze).

Faptele dovedesc în mod convingător că 
nu de Uniunea Sovietică depinde întîr- 
zierea rezolvării probleme; germane.

Este cazul să amintim că în perioada 
cînd s-au elaborat acordurile de la Paris, 
având drept scop remllitarizarea Germa
nie; occidentale și includerea ei în blocul 
Atlanticului de nord, guvernul sovietic a 
atras atenția în repetate rînduri că un 
asemenea pas va complica rezolvarea pro. 
blemei unificării Germaniei. Dar din pă
cate nu s-a dat ascultare acestor avertis
mente. Mai mult, unii oameni de stat 
s-au grăbit cu ratificarea acordurilor de 
la Paris, susținând că aplicarea acestor 
acorduri va da chipurile puterilor occi
dentale posibilitatea de a dis'cuta cu 
Uniunea Sovietică „de pe poziții de for
ță”. Cred că în prezent pentru toți este 
limpede deja că acestea au fost calcule 
neîntemeiate (aplauze).
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ca și pînă acum dealtfel, piedica princi
pală în calea reunificării este remiliitari- 
zarea Germaniei occidentale. Interesele 
germane cer în mod imperios înlăturarea 
militarizării Germaniei occidentale și rea
lizarea înțelegerii între cele două părți ale 
Germaniei în problema reunificării demo. 
erate și pașnice. Guvernul Republicii De
mocrate Germane, carp se pronunță în 
mod consecvent și continuu pentru reali
zarea acestei înțelegeri reciproce și pen
tru apropierea germanilor din Răsărit și 
Apus, declară din nou : înțelegerea reci
procă dintre germani nu poate fi împiedi
cată la infinit. în Germania occidentală 
se afirmă cu tot mai multă putere con
știința necesității ds a începe tratative 
cu Republica Democrată Germană pentru 
a face cu putință apropierea treptată în
tre cele două părți ale Germaniei. în 
Germania occidentală creste numărul 
acelora care doresc mai degrabă înțe
legerea cu frații lor d’n Rcpub’ica 
Democrată Germană în problema creării 
unui stat german suveran, decît adânci
rea dezmembrării patriei noastre prin in
cluderea Germaniei occidentale într-un 
bloc militar unilateral (Aplauze). Temelia 
unei asemenea Germanu noi o constituie 
Republica Democrată Germană, deoarece 
principiile fundamentale ale politicii 
noastre de pace și democrație iod că ca
lea spre viitorul fericit al întregii națiuni 
germane. Germanii din ambele părți ale 
Germaniei trebuie în sfîrșit să ia loc în 
jurul aceleași mese. Ei trebuie să reali
zeze o înțelegere reciprocă și să între
prindă cit mai repede cu putință primii 
pași spre reun:ficare pe cale pașnică și 
democrată.

Politica lui Adenauer de înarmare, met- 
sul cu îndărătnicie pe calea acordurilor de 
la Paris au făcut cu neputință rezolvarea 
imediată a problemei germane la Geneva. 
Totuși, politica păcii șj a înțelegerii reci
proce de la Geneva a constituit un mare 
pas înainte pe calea rezolvării problemei 
germane-

Reunificarea Germaniei este în primul 
rînd o chestiune a poporului german în
suși. Reunificarea reprezintă un drept și o 
datorie a sa (aplauze). Nimeni nu ne poate 
contesta acest drept, nimeni nu ne poate 
absolv; de această datorie. Pentru poporul 
german este în prezent o necesitate im
perioasă să facă totul pentru a folosi 
șansele oferite nouă la Geneva și a con
tribui la succesul deplin al rezolvării pro
blemei germane la conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe care va avea loc în oc
tombrie. Poporul german trebuie să de
clare politicienilor de la Bonn care si după 
conferința de la Geneva intenționează să 
continue, contrar voinței poporului, în
făptuirea planurilor lor de înarmare : tre. 
bule să se pună capăt remilitarizării și 
înarmării. Numai un singur lucru poate 
în prezent aduce folos poporului german 
— înțelegere reciprocă și tratative (aplau
ze furtunoase). Nu încape îndoială că des
tinderea în situația internațională, voința 
ce’or patru puteri de a se ajunge la o în
țelegere reciprocă — lucruri realizate 
acum la Geneva — precum și destinderea

Noi am declarat deschis la conferința 
de la Geneva că în condițiile în care pe 
teritoriul Germaniei s-an constituit două 
state cu orânduiri social-economice dife
rite, în condițiile în care Germania oc
cidentală participă la pactul Atlanticului 
de nord și la Uniunea Europei occiden
tale, rezolvarea problemei germane nu 
este o chestiune ușoară. Rezolvarea ei în 
actuale’e condiții cere eforturi mari si 
serioase atît din partea marilor puteri cît 
în special, a poporului german însuși, din 
cele două părți a’e Germaniei. Cel mai 
bine ar fi ca problema germană să fie 
rezolvată de germanii înșiși care, fără în
doială pot alege calea justă de dezvoltare 
a Germaniei- (aplauze prelungite).

Nu se poate să nu se țină seama de fap
tul că în Europa s-au creat acum condiții 
noi, iar in căutarea căilor de unificare a 
Germanie; noi trebuie să ținem seama de 
aceste condiții.

Nu este oare limpede că ar fi nereală o 
unificare mecanică a celor două părți 
ale Germaniei, care se dezvoltă în direcții 
diferite. în condițiile create, singura cale 
de unificare a Germaniei este crearea în 
Europa a unui sistem de securitate colec
tiv, întărirea și. dezvoltarea contactului 
economic și politic între cele două părți 
ale Germaniei.

Problema germană nu poate fi rezol
vată în dauna intereselor Republicii De
mocrate Germane (aplauze prelungite). 
Sîntem convinși că oameni; muncii din 
Republica Democrată Germană nu vor fi 
de acord cu punctul de vedere care ține 
seama doar de interesele grupării occi
dentale de state, în detrimentul interese
lor Renublicii Democrate Germane. Poate 
bare Republica Democrată Germană să 
accepte să fie inclusă în pactul Atlanticu
lui de nord și în Uniunea Europei occi
dentale și să i se arunce pe umeri po
vara cursei înarmărilor? Pot oare oamenii 
muncii din Republica Democrată Ger
mană să accepte lichidarea tuturor cu
ceririlor lor politice si sociale, lichidarea 
tuturor transformărilor democratice ? 
Sîntem convinși că oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană nu vor 
accepta niciodată să pășească pe o aseme
nea cale. (Aplauze prelungite).

Nu ne îndoim nici de faptul că majo
ritatea covîrșitoare a populației Germa
niei occidentale nu aprobă politica remi
litarizării și cursei înarmărilor, dîndu-și 
bine seama de toate consecințele grave 
ale acestei politici. In zilele conferinței 
de la Geneva delegația sovietică a primit 
mii dg mesaje, a fost vizitată de nume
roase delegații, printre care și din partea 
populației din Germania occidentală, 
care au cerut șefilor guvernelor celor pa
tru puteri să rezolve astfel problema ger
mană incit să îndrente Germania unifi
cată pe calea dezvoltării pașnice și de- 

.mocrate.
O apropiere între Reoublica Democrată 

Germană și Republica Federală Germană 
poate avea o mare importanță pentru uni
ficarea Germaniei. In interesul întregului 
popor german, aceste două state ar putea 
stabili o largă colaborare între ele în 
toate domeniile vieții intergermane, ceea 
ce ar înlesni, fără îndoială, rezolvarea 
sarcinii reunificării Germaniei.

Tovarăși I
Guvernul sovietic va susține și de acum 

înainte cu consecvență și perseverență 
politica îndreptată spre unificarea Ger
maniei în interesul poporului german în
suși (aplauze). Guvernul sovietic va con
tribui ia crearea de către marele popor

încordării internaționale realizată impli
cit acum maj mult ca oricînd înainte con
tribuie la apropierea celor două părți ale 
Germaniei și creează premise favorabile 
pentru unificarea Germaniei pe o bază 
pașnică și democrată. Nimeni nu trebuie 
să întoarcă spatele acestor șanse. Acela 
însă care și acuma va împiedica realizarea 
înțelegeri; între germani trebuie să fi-e și 
v-a fi înlăturat (aplauze furtunoase).

In cadrul ședinței Camerei Populare 
vom prezenta din nou propunerile noastre 
cu privire la înțelegerea reciprocă între 
germani în scopul reunificării Germaniei. 
Asigurăm poporul german că nu vom 
slăbi aceste eforturi îndreptate spre rea
lizarea înțelegerii reciproce între germani 
în problema reunificării într-o Germanie 
unită, democrată ș; iubitoare de pace pînă 
cind această măreață cauză nu va triumfa. 
(aplauze furtunoase)

Există oare în Germania o forță care ar 
putea duce cauza noastră dreaptă la vic
torie ? De, o asemenea forță există. Există 
destule elemente democrate și progresiste 
în Germania occidentală care, biruind gra
nițele și îngrădirile create în mod artifi
cial, sînt ferm hotărîte să obțină înțe’e- 
gerea reciprocă între germani. înainte de 
toate, în Germania există o puternică 
clasă muncitoare (aplauze furtunoase). 
Clasa muncitoare împreună cu țărănimea 
muncitoare și cu toate celelalte pături 
muncitoare ale populației constituie forța 
principală a națiunii- Iată de ce ei îi re
vine și cea ma; mare răspundere pentru 
viitorul patriei noastre. Ea trebuie să ur
meze si în Germania occidentală tradițiile 
ei de lupță și să-și însușească învățătura 
marilor săi conducători.

Facem apel la clasa muncitoare din Ger
mania occidentală ; fraților; strîngeți-vă 
rîndurile. Este vorba de patria noastră. I 
Să luptăm împreună. Va ven.t timpul cînd | 
în Germania occidentală își vor strînge 
rînduri'e într-o unitate de acțiune munci
torii soc'al-democrați, comuniști și fără 
de partid, membrii sindicatelor ș; munci
torii creștini și își vor un; forța împo
triva magnaților militari și industriali, îm
potriva exploatării și mizeriei, împotriva 
remilitarizării și primejdiei de război. 
Dacă vom face acest lucru vom fi de ne
biruit. Atunci înțelegerea reciprocă între 
germani va deveni o realitate și va fi rea
lizată reunificarea patriei noastre pe cale 
pașnică și democrată.

înainte, democrați și patrkjți germani ! 
înainte, clasă muncitoare germană ! Ri

dicați mai sus steagul luptei naționale 
pînă la victoria noastră deplină ! (aplauze 
furtunoase).

înainte, în spiritul hotărîrilor conferin
ței de la Geneva !

Trăiască prietenia de nezdruncinat din
tre poporul german și Uniunea Sovietică 
(aplauze furtunoase).

Trăiască Germania unită, democrată !
Trăiască securitatea în Europa și pacea 

in lumea întreagă I (aplauze furtunoase).

german a unui stat suveran, unit, demo
crat, care să ocupe un loc demn în fami
lia popoarelor iubitoare de pace (aplauze 
prelungite).

Constatăm cu mare satisfacție că între 
Republica Democrată Germană ș; Uniu
nea Sovietică se dezvoltă și se întăresc 
relațiile cele mai prietenești. Ne expri
măm convingerea fermă că aceste relații 
se vor dezvolta, întări si de acum înainte 
pe baza egalității în drepturi, respectului 
reciproc Si neamestecului în treburile 
interne.

Trebuie să întărim și mai departe prie
tenia dintre Uniunea Sovietică, țările de 
democrație populară și Republica Demo
crată Germană, ceea ce va contribui la 
consolidarea păcii și securității popoare
lor Europei (aplauze prelungite).

După cum se știe, Uniunea Sovietică 
ar vrea să stabilească relații normale — 
diplomatice, comerciale și culturale cu Re
publica Federală Germană. Stabilirea 
unor asemenea relații ar crea o bază pen
tru colaborarea dintre Uniunea Sovietică 
Si Germania occidentală, constituind ast
fel o contribuție importantă la cauza res
tabilirii unității Germaniei (aplauze).

La conferința de la Geneva delegația 
sovietică a subliniat marea importanță a 
reglementării uno^probleme ca problema 
Taivanului, a restabilirii drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chineze 
Ia O.N.U. și a altor probleme nerezolvate 
ale Asiei și Extremului Orient. Din pă
cate în această privință lucrurile s-au li
mitat la un schimb neoficial de păreri în 
diferitele probleme. Or, problemele men
ționate devin tot mai urgente și își 
așteaptă rezolvarea. Cu cît vor fj rezol
vate mai repede, cu atît va fi mai bine.

Tovarăși 1
Oameni; muncii din Republica Demo

crată Germană, uniți în Frontul Națio
nal, a cărui forță conducătoare este Par
tidul Socialist Unit din Germania, pășind 
pe calea construirii unei vieți noi. demo
crate, au obținut importante succese.

Datorită amabilei invitații din partea 
guvernului vostru. în zilele vizitei noastre 
în Republica Democrată Germană, am 
putut vizita unele întreprinderi, unele 
regiuni agricole. Am văzut cu ce energie 
inepuizabilă muncește talentatul popor 
german pentru a ridica și mai mult eco
nomia și cultura republicii sale, pentru 
a obține ridicarea continuă a bunăstării 
oamenilor muncii.

In numele Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice, al 
guvernului sovietic, al Prezidiului Sovie
tului Suprem a; U.R.S.S., în numele în
tregului popor sovietic permiteți-mi să 
vă urez vouă, dragii noștri prieteni, noi 
succese în munca voastră creatoare, în 
lupta voastră pentru o Germanie unită, 
iubitoare de pace, democrată (aplauze 
furtunoase, prelungite)-

Trăiască Republica Democrată Germană! 
(aplauze furtunoase).

Trăiască muncitorii, țăranii și intelec
tualii Republicii Democrate Germane! 
(aplauze furtunoase).

Trăiască prietenia dintre popoarele so
vietic și german ! (ovații furtunoase, 
prelungite, aclamații in limbile germană 
și rusă: „prietenie urale).

BERLIN 27 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Intre 24 și 27 iulie, la invitația primu
lui .ministru al R. D. Germane, Otto Gro- 
tewohl, Republica Democrată Germană a 
fost vizitată de președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, care s-au întors de la con
ferința de la Geneva a șefilor guvernelor 
celor patru puteri.

In timpul șederii lor în Republica De
mocrată Germană oaspeții au vizitat o se
rie de întreprinderi industriale și agricole, 
precum și unele instituții culturale ale 
Republicii interesîndu-se îndeaproape de 
viața și realizările în muncă ale popu
lației R. D. Germane.

Intre N. A. Buigan’n și N. S. Hrușciov, 
pe de o parte și O. Grotewch.1, pe de altă 
parte, a avut loc un larg schimb de pă
reri. La tratative au participat H. Ma
tern, prim vicepreședinte al Camerei 
Populare a R. D- Germane, O. Nuschke, 
II. Loch, P. Scholz, L. Bolz — vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, F. Ebert, 
F. Oalsner, K. Schirdewan. membri în Bi
roul Politic al C.C. al P.S.U.G., precum 
și G. M. Puțkin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în RD.G.

Delegația guvernamentală a Uniunii So
vietice a informat in mod amănunțit gu
vernul R. D. Germane despre rezultatele 
conferinței de le Geneva a șefilor guver
nelor celor patru puteri. O deosebită 
atenție a fost acordată problemei germane 
și problemelor asigurării securității eu
ropene. A fost realizată o deplină unani
mitate în ce privește părerea că conferin
ța de la Geneva a contribuit la micșora
rea încordării în relațiile internaționale și 
că pentru asigurarea păcii și securității 
popoarelor este necesară continuarea tra
tativelor în spiritul înțelegerii reciproca 
și al colaborării, în vederea realizării 
unui p.cord în problemele internaționale 
nerezolvate.

Cele două părți și-au confirmat dorința 
neclintită de reunificare a Germaniei pe 
baze pașnice și democratice. Totodată ele 
consideră că în situația creată în Europa, 
singura cale realistă spre unificarea Ger
maniei o constituie eforturile comune ale 
celor patru puteri precum și ale poporu
lui german îndreptate spre destinderea 
încordării în Europa, spre stabilirea în
crederii intre state. Acestui scop i-ar servi

Plecarea delegației 
guvernamentale sovietice din Berlin

BERLIN 27 (Agerpres). — A. D. ,N. 
transmite ;

La 27 iulie, delegația guvernamentală so
vietică alcătuită din N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, membru în Prez'diul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a 
vizitat Republica Democrată Germană la 
invitația guvernului R. D. Germane a pă
răsit Berlinul plecând spre Moscova.

Pe aeroportul Schonefeld, delegația gu
vernamentală sovietică a fost condusă de 
O. Grotewohl, primul ministru al Republi
cii Democrate Germane, L. Bolz, locțiitor 
al primului ministru și ministru a,l Afa
cerilor Externe al R. D. Germane, W. 
Stoph, O. Nuschke, H. Loch și P. Scholz, 
locțiitori ai primului ministru, H. Matern, 
K. Schirdewan, F. Elsner, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., F. 
Ebert, primarul general al marelui Ber
lin, miniștri, secretari ai C.C. ai P.S.U.G., 
conducători ai partidelor democrate și 
organizațiilor de masă.

Delegația guvernamentală sovietică a 
fost condusă de asemenea de G. M. Puș- 
kin. ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în R. D. Germană, ma
reșalul A. A. Greciko, comandantul su
prem al grupului de trupe sovietice din 
Germania, funcționari superiori ai amba
sadei sovietice, reprezentanți ai comanda
mentului grupului de trupe sovietice, 
membri ai corpului diplomatic.

Sosirea la Moscova a lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 27 iulie N. A. Bulgapin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și con
ducătorul delegației guvernamentale so
vietice la conferința de la Geneva a șe
filor guvernelor celor patru puteri și N. 
S. Hrușciov membru în prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și membru al 
delegației, s-au înapoiat la Moscova.

Pe aeroportul central, N. A. Eulga- 
n’n și N. S. Hrușciov au fost întâmpinați 
de L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, 
A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. G. Per- 
vuihin, M. A. Suslov, K. E. Voroș'lov, se
cretari ai C.C. al P.C.U.S., vicepreședinți

SCURTE ȘTIRI
• V. M. Molotov, ministrul Afacerilor 

Externe al U.R.S.S., a primit la 27 iulie 
1955 la Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., din partea lui J. Le Roy, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Franței 
în U.R.S.S., instrumentele de ratificare 
franceze al Tratatului de stat cu privire 
la restabilirea unei Austrii independente 
și democrate.

In felul acesta, Tratatul de stat cu pri
vire la restabilirea unei Austrii indepen
dente și democrate, semnat la Vien« ia 15 
mai 1955, a intrat în vigoare începând de 
Ia 27 iulie 1955.

e La Londra s-a dat publicității urmă
torul comunicat comun cu privire la tra
tativele sovieto-japoneze ;

La ședința din 26 iulie a continuat 
schimbul de păreri între I. A. Malik, re
prezentantul U.R.S.S., și Siuniți Mațu- 
moto, reprezentantul Japoniei în proble
mele normalizării relațiilor sovieto-japo
neze. Următoarea ședință va avea Ioc la 
2 august.

o In legătură cu încetarea din viață 
a lui Cordel Huli, fos't secretar de stat 
al S.U.A., V. M. Molotov, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a trimis fa

miliei acestuia o telegramă de condo
leanțe.

® Plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist, Italian și-a încheiat lu
crările. In ședința de închidere, la discu
țiile pe marginea raportului lui Luigi 
Longo, secretar general adjunct al parti
dului, au luat cuvîntul mai mulți vorbi
tori.

A luat de asemenea cuvîntul Palmiro 
Togliatti, secretarul general al partidu
lui. Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Luigi Longo. 

cel mai bine crearea unui sistem de secu* 
ritate colectivă în Europa, la care să par. 
ticipe pe bază de drepturi egale la înce
put cele două părți ale Germaniei iar apoi 
Germania unificată. O asemenea cale de 
rezolvare a problemei germane ține sea
ma de condițiile reale și anume de exis
tența a două state germane — Republica 
Democrată Germană și Republica Fede
rală Germană care au orinduiri economice 
și sociale diferite.

Cele două părți consideră inadmisibil ca 
problema germană să devină o piedică in 
rezolvarea sarcinei asigurării securității 
europene. Republica Democrată Germană 
și Republ’ca Federală Germană trebuie 
să-și aducă contribuția la cauza asigurării 
securității europene și prin aceasta Sâ 
contribuie la rezolvarea problemei unifi
cării Germaniei.

Cele două părți pornesc de la faptul că 
rezolvarea problemei germane nu ©ste cu 
putintă fără participarea germanilor în
șiși fără o apropiere între Republica De
mocrată Germană și Republica Federală 
Germană. Primul ministru Otto Grote- 
wohl a subliniat că Republica Democrată 
Germană dorește și este gata să participe 
la sistemul de securitate europeană și a 
«arătat că guvernul R. D. Germane este 
hotărît să contribuie prin toate forțele la 
apropierea celor două nărți ale Germaniei 
și la restabilirea unității statului german.

Din inițiativa guvernului Republicii De
mocrate Germane a avut loc un schimb 
de păreri în problema privitoare la acea 
parte a foștilor prizonieri de război ger
mani care își ispășesc pedeapsa pentru 
crimele săvîrslte de ei împotriva poporu
lui sovietic. S-a hotărît ca această pro
blemă să continuie a fi examinată tinîn- 
du-se seama de cererea guvernului R. D. 
Germane.

Tratativele au scos la Iveală deplina 
unitate de păreri, a guvernelor Uniunii 
Sovietice și Republicii Democrate Germa
ne atît. în problemele privind situația in
ternațională, cît și în domeniul adâncirii și 
extinderii mai departe a colaborării politi
cii, economice și culturale între U.R.S.S. 
și R. D. Germană.

Cele două guverne au convenit asupra 
măsurilor ce urmează a fi luate în viitor 
în scopul dezvoltării și întăririi relațiilor 
de prietenie dintre U.R.S.S. și R. D. Ger
mană pe bază de egalitate în drepturi, de 
respectare reciprocă a suveranității și 
neamestecului în treburile interne.

Pe aeroportul pavoazat cu drapelele de 
stat ale U.R.S.S. și R. D. Germane se afla 
aliniată o gardă de onoare. Au fost execu
tate imnurile de stat al Uniunii Sovietica 
și al Republicii Democrate Germane.

N. A. Bulganin. oreședintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a făcut pe aeroport 
următoarea declarație:

DECLARAȚIA LUI N. A BULGANIN
Dragi tovarăși, părăsind Berlinul, capi

tala Republicii Democrate Germane, am 
dori să exprimăm oamenilor muncii și 
guvernului recunoștința pentru calda pri
mire și ospitalitatea cordială.

Am vizitat orașele voastre, întreprinderi 
industriale și agricole. Am avut întâlniri 
și convorbiri însuflețite cu muncitori, ță
rani și intelectuali. In timpul scurtei 
noastre vizite am avut posibilitatea să ne 
convingem de marile realizări ale oame
nilor muncii din R. D. Germană în toate 
domeniile vieții politice, economice și cul
turale, de însuflețirea și încrederea cu 
care oamenii muncii din R. D. Germană 
construiesc o viață nouă.

Ingăduiți-mi să urez Republicii Demo
crate Germane înflorire continuă și suc
cese în lupta dreaptă pentru crearea un«*1. 
Germanii unite, democrate și iubitoare 
de pace.

Să crească și să se întărească prietenia 
dintre popoarele sovietic ș; german !

Trăiască pacea între popoare I 

ei Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
vicepreședinți ai Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., mareșali al Uniunii 
Sovietice, miniștri ai U.R.S.S., conducă
tori ai instituțiilor și departamentelor 
centrale, reprezentanți ai presei sovietice 
și străine, funcționari superiori ai Prezi
diului Sovietului Suprem ai U.R.S.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Mi
nisterului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
Ministerului Apărării el U.R.S.S.

Pe aeroport se aflau de asemenea șefi 
ei reprezentanțelor diplomatice acreditați 
la Moscova, membri ai ambasadelor si le
gațiilor.

• Luînd cuvîntul la 26 iulie la o con
ferință de presă, primul ministru al Bir- 
maniei, U Nu, a declarat că intenționează 
să viziteze anul acesta Uniunea Sovietică.

• După cum anunță agenția France 
Presse, în noaptea de 24 spre 25 iulie Q 
patrulă turcă a pătruns în două rînduri 
pe teritoriul Siriei și a deschis focul îm
potriva grănicerilor sirieni. In timpul 
schimbului de focuri un soldat turc a fost 
ucis.

• După cum relatează ziarul „Justicia1', 
Comitetul executiv al Partidului Comu
nist din Uruguay a hotărît în unanimitate 
în ședința din 22 iulie, să excludă din 
partid pe tostuj secretar general al Par
tidului Comunist, Eugenio Gomez, pentru 
activitate fracționistă antipartinică.

• Federația studenților universitari d’n 
Cuba a organizat o manifestație de pro
test împotriva condamnării la un an în
chisoare a unui student care a participat 
la cea de a doua comemorare a răscoalei 
împotriva dictatorului Fuigencio Batista 
la Santiago de Cuba.

• Situația din Marocul francez rămâne 
încordată. La Meknes unde cu prilejul 
vizitei rezidentului general al Franței, 
Grandval, au fost ucise 10 persoane, în
treaga activitate este paralizată Magazi
nele sînt închise, iar cartierele arabe sînt 
ocupate de trupe franceze.

'• După cum anunță corespondentul 
agenției Reuter, în noaptea de 26 spre 
27 iulie detașamentele sectei feudalo- 
religioase „Binhxuyen“ au deschis foc de 
mortiere împotriva unui post al forțelor 
armate ale lui Ngo Dinh Diem într-o su
burbia a orașului Saigon-Șolon.


