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întrecerea socialistă în cinstea 
celui de al Ill-lea Congres al P. M. R.

în brigadă fiecare
A

poate deveni fruntaș
Discutam cu secretarul comi

tetului U.TM de la Fabrica 
„Encsel Mauriciu* din Tg. Mu
reș despre întrecerea în cinstea 
Congresului P.M.R., despre sar
cinile ce reies din proiectul de 
Directive.

— Sarcinile mari pe care le 
avem solicită de la fiecare 
muncitor o atitudine critică 
și autocritică în muncă, o 
înalta calificare profesională, cer 
ca fiecare tînăr să fie un frun
taș pe locul de producție. Anul 
trecut am avut 3 brigăzi de pro
ducție ale tinerelului. Acum 
avem 14. Am sporit numărul 
brigăzilor fiindcă colectivele lor 
pot ridica munca fiecărui tînăr 
în parte la nivelu-l muncitorului 
fruntaș. Să-ți povestesc un caz.

...In primăvara anului trecut, 
la secția strungăre, în brigada 
condusă pe atunci de Farcaș 
Alexandru, a început să se dis
cute despre calitatea produselor. 
Parcă era un făcut. In fiecare 
lună brigada rămînea la coadă 
în întrecere fiindcă dădea rebu-

tari. Ce să facem? C'ne este de 
vină ? se întrebau băieții. Alai 
toți se socoteau ne vi nova ti. Au 
fost însă cercetate pieselefost însă cercetate pese:e ce 
veneau de la fiecare membru al 
brigăzii și astfel s-a aflat vino
vatul principal. M. AugusVn dă
dea cele mai multe rebuturi.

La fabrică, de a doua zi Far
es ș a cerut maistrului să-1 suite 
pe Augustm lingă mașina Iu-. 
In fe’.ul acesta Farcaș a înce
put să-i arate Ia fiecare piesă 
care sînt operațiile cheie de care 
depinde calitatea produs-'.ul. 
Bariu, Barabaș, Gyorit și Mar 
cus au început și ei ’
obiceiul să treacf 
șina Iui Augusti 
muleze ?i sâ-1 aj 
cerut ajute. ,1 - _
Ștefan Kajcsa. Acesta * disc 
tai amănunțit că Augu- ” 
constatat câ-i lipsesc 
la special cuaoștațe 
tehnic.

— Ei. nu-i nimic 
hai să învățăm și dese“_2.

ei să și faeâ 
pe lingi ttJ- 
ca sa-I *ti- 

__ . _ te. brigada a 
tor și de la ing-nerul

In acest timp membrii brigă
zii «-au înscris la cursul de mi
ll m tehnic fiindcă își dădu
seră seama de următorul lucru: 
a aveau mai multe cunoștințe 
și lucrau mai bine decit Augus
tin, dar discutînd cu el. ajutîn- 
du-1. și-au dat seama că și lor 
k lipsesc multe cunoștințe pro
fesionale.

La Augustin ajutorul mem
brilor brigăzii, al inginerului, a 
început să dea read-. Rebuturile 
s-au iaputinat și el a trecut să 
I tereze piese mal complicate. 
Băieții I au «fătuft să dea eia- 
bmo perxru ridicarea categoriei 
de Încadrare, Au mers ei toții 
cu August n d așteptat cu
emoție pe < i fața eșu
aude lucra CsndAa-
nst-n a ieș irrbujora-

3n ș a 
acesLria 

de desen

Mit

r ordă

• în 1933 producția de fonii era de 132-681 tone pe an.

TONE

în Proiectul Directivelor

1958

• în anii puterii populare 
de la Roman, blumingul de la Hunedoara, 
fire de le Uzinele „Cristea Nicolae" din 
pentru oțeluri aliate de la Cimpia Turzii, 
la Uzinele „Republica" fi altele.

fost construite laminorul de țevi 
noile linii de tablă sub- 
Galați. Laminorul nr. 2 
Laminorul de 3 țoii de

TOM fi

2000000
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In anul 1938 producția de krmî nete finite (inclusiv țevi) a fost 
de 318.500 tone. Datorită măsurilor luate de partid pentru 
creșterea producției siderurgice, în anul 1958 s-au produs 
776.988 tone laminate. „In anul 1965 - se spune in Proiectul 
Directivelor Congresului al Ill-lea al Partidului, producția de 
laminate finite pline (inclusiv bare pentru țevi) va ajunge la 

peste 2.000.000 de tone".

MIROXESCU

După cum se știe guvernul S.U.A. a zădărni
cit ținerea conferinței la nivel înalt, încă îna
inte de data fixată pentru începerea lucrărilor 
conferinței, in S.U.A personalități oficiale au ți
nut cnvintări pătrunse de spiritul războiului rece, 
s-au pus la cale acțiuni agresive ale aviației mi
litare americane care au culminat cu zborul pro
vocator al avionului „U-2“ deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice. In loc de a condamna aseme
nea acțiuni contrarii celor mai elementare reguli 
ale relațiilor intre state, de a pedepsi pe vino- 
vați și a da asigwiri că în viitor ele nu se vor 
mai repeta, declarațiile președintelui S.U.A. și 
ale ailor personalități oficiale au proclamat în
călcarea suveranității statelor drept o politică 
oficială a S.UA

Dînd curs politicii cercurilor militariste ameri
cane, care se străduiesc să împiedice micșorarea 
încordării internaționale și să reînvie falimen
tara politică de pe poziții de forță și războiul 
rece, guvernul S.U.A. ȘÎ-a asumat o mare răs
pundere in fața popoarelor lumii.

Poporul și guiernul romîn. considerind respec
tul suveran.lăriî și securității tuturor țărilor drept 
condiție indispensabilă a relațiilor pașnice între 
state, sprijină pe deplin poziția demnă și hotă- 
rită a guiernnlui U.R-SS., corespunzătoare in
terese tar renteiidărit și apăsării păcii in lume

Acțiunile de fe ui incursiunilor in scop de spio
naj ale avioanelor americane deasupra Uniunii 
Sovietice as stinrit îmfignarea legitimă a poporu
lui main ca și a celorlalte popoare iubitoare de 
pace, care le condamni cu asprime ca deosebit 
de primejdioase pentru cauza păcii. Opinia pu
blică mondială, partide, grupări și personalități 
de difer:te convingeri politice își exprimă îngri
jorarea și se pronunță împotriva cursului agresiv 
al poeticii externe a S LA Chiar și în Statele

Unite ale Americii, cercuri tot mal largi ale opi
niei publice critică guvernul Eisenhower, cerînd 
o politică externă care să ducă la îmbunătăți
rea atmosferei internaționale.

Guvernul Republicii Populare Romîne consi
deră că Organizația Națiunilor Unite, în confor
mitate cu principiile Cartei, are datoria să ia mă
surile corespunzătoare pentru a pune capăt unor 
astfel de acțiuni agresive din partea S.U.A.

Guvernul romîn își exprimă convingerea că 
problemele litigioase se pot rezolva pe cale paș
nică, că relațiile de colaborare între toate sta
tele. indiferent de orînduirea lor socială se vor 
dezvolta ; el speră că datorită eforturilor popoa
relor se vor crea condiții pentru ținerea în vii
tor a conferinței la nivel înalt. Poporul romîn, 
ca și toate forțele iubitoare de pace din lume, 
cere ca astfel de probleme de covîrșitoăre impor
tanță pentru cauza păcii și securității popoarelor, 
cum sint dezarmarea generală și totală, înlătura
rea rămășițelor celui de-a’ doilea război mondial 
prin semnarea tratatului de pace cu Germania șl 
reglementarea problemei Berlinului occidental, să 
fie rezolvate cît mai curind pe calea tratativelor.

Astăzi, cind apar mai limpede ca oricînd sco
purile agresive ale bazelor militare pe teritorii 
străine și pericolul pe cate-1 prezintă ele pentru 
pacea lumii, guvernul romîn consideră deosebit 
de actuală realizarea propunerii &ale privind crea
rea în regiunea balcanică a unei zone a păcii» 
lipsită de arme atomice și de baze pentru ra
chete și proiectile teleghidate.

Guvernul Republicii Populare Romîne va de
pune și de «ci înainte îoate eforiurile pentru so
luționarea pe cale pașnică a problemelor inter
naționale, pentru întărirea securității popoarelor 
și a păcii un întreaga lume.

Oamenii muncii condamnă
acțiunile provocatoare
ale cercurilor agresive

Mitingul tineretului din Capitală

oțel, laminate

Ttaeriî Pavel Făgăraș și Sen. 
dor Faxes sînt fruntași în 
secțc strungărie a fabricii 
„Encsel Ma-jriciu* din Tg. 
Mureș. Buni prieteni, coleg; 
pe mașinâ ei sint și inova
tori. In întrecerea în cinstea 
Congresului Perfidului cei 
‘doi tineri deu numai produse 
de bană col’te te. In fotogra
fie : discuție asupra unei 

noi lucrări, , Y

Foto : N. STELORIAN

La șantierul naval 
d'n Galați

Al patrulea cargou 
de 4500 tone a fost 

lansat la apă

• în anul 1965 — după cum se arată 
Congresului al Ill-lea al P-MJi. — producția de fontă va ajunge 
In circa 2 milioane tone, foți de 816 mii tone în 1959; producția 
de oțel la 3-3 milioane tone față de 1.4 milioane tone în 1959; pro
ducția de laminate finite pline (inclusiv bare pentru țevi) va ajunge 
la peste 2 milioane tone, iar producția de țevi de oțel Ia peste 
500 mii ione

• Primele capacități ale viitorului Combinat siderurgic de la 
Galați vor fi puse în funcțiune în 1965. urmînd ca treptat să se 
atingi, spre anul 1970, capacitatea prevăzută de circa 4 milioane 
tone anual.

• Prin 
Galați, ca 
va ajunge 
crească in

punerea în funcțiune a noului Combinai siderurgic de la 
și prin dezvoltarea uzinelor existente, producția de oțel 
in 1970 la arca 7J5 milioana tone 
anii următori.

și va continua să

Marți Ia Șantierul naval 
Galați a lost lansat la apâ. cel 
de-al patrulea cargou de 4.500 
tone.

Pris folosirea metodelor avan
sate. consumul de metal la noul 
cargou a fost mai mic cu 40 de 
tone decit la primul vas de 
acest gta construit aici. Noul 
vas a fost denumit ..Suceava“.

Printre muncitorii care "i-âu 
adus aportul la realizarea' aces
tui vas destinat flotei noastre 
maritime, se numără constructo
rii montori Ștefan Gălâțeauu. 
Constantin Brajde*. sudorii Ghe- 
orghe Anțhel si Anton Sandu, 
precum «i muncitorii de cală 
Andrei Cristache «i Ignat Fo- 
lacbe.

din

(Agerpres)

Oameni, cifre și oțel
Imi plac oamenii. Mai arătoși 

au cu înfățișarea de toată ziua, 
Iar oameni. Și dacă omul s-a 
idicat asupra firii prin munca 
a, apoi 'mai cu seamă acești 
>ameni îmi plac : oamenii cu 
nima fierbinte și pasionată care 
e leagă cu mii de fire de mun
ci lor, de viața lor.

Așa știu plugari care pentru 
limic în lume n-ar schimba 
:împul cu întinderea sa și miro- 
jl de pămînt reavăn. In toamnă 
iri in vintul iute al primăverii 
J seamănă și în ceasurile dogo. 
itoare ale verii seceră. Și nu ia 
eama la vintul cel iute și nu 
□ seama la arșița care-i brăz- 
lează chipul cu șiruri de su- 
loare, ci trăiește o singură 
jucurie. Bucuria plinii, a belșu- 
țului ce-l dăruie oamenilor.

Deopotrivă cunosc oameni 
are se avîntă pe întinsul mări- 
□r și oceanelor. Li-i viața zbu- 
iumetă și cumpănește între cer 
i apă, dar asta ’i-i viața și alta 
iu doresc. Cite nu văd și nu în- 
ilnesc acești călători ai mărilor, 
Iar mai 
le luare 
iseamnă 
Irâzneții _ _ . _
lății gîndirii și semnelor scrise. 
L- fi poate bine să amintesc și 
le îndregostiții zborului pentru 
are cerul în curind va deveni 
:u adevăraț fără de margini — 
rum s-ar cuveni să amintesc și

Mihail Davidoglu oițe platouri. Pen- 
noi oțelării care se

multe și mai vrednice 
aminte li se pare că 
in carnetele lor în- 

laboratoarelor, pasio-

de aceia pentru care cerul se 
cheamă negrul lucios al a bata- 
ju>ui, iar stelele sclipirea cărbu
nelui și lămpașele lor de mineri.

In pieptul lor cu albastrul 
cărbunelui vrăstat sub piele 
bate o inimă mîndră. E inima 
omului care trimite semenilor 
săi căldură, lumină. Le trimite 
viață din viața sa.

Și mai știu oameni. Tot mîn- 
dri. Mîndri și pasionați. Pasio
nați de munca lor. Și iară nu-i 
vorba de-o muncă ușoară. E o 
muncă unde întîi de toate te 
bizui pe foc. Și nu orice fel de 
foc : ci un foc care topește me- 
talu1 și-l face să curgă în valuri. 
Pentru asta se cere putere, în
drăzneală și știință. Să topești 
oțelul și să-l torni în lingotiere 
ca apoi la laminoare să-i dai 
chipul și profilul după voia și 
alegerea ta. Să birui asupra 
elementelor. Și cînd mai știi că 
acest 
umeri 
întreg 
țelegi 
pasiunea siderurgului, a oțela- 
rului.

Și-am cunoscut mulți oțeluri 
mîndri și pasionați. Dacă n-ar 
fi decît Matei Stubnya, prim- 
maistrul oțelar al Reșiței. O fi

■metal, oțelul, ține pe 
toată civilizația modernă, 
progresul, atunci ușor în
de unde vine mîndria și

cărunțit între timp. Nu î am vă
zut de mult, dar vești am primit 
despre el. Tot aprig. Aprig și 
cumpănit. Cumpănit dar iute. 
Iute în hotărîri. Fiindcă dozajul 
și timpul hotă rit înseamnă o 
șarjă. Și-o șarjă cintărește zeci 
și sute de tone oțel. Iar oțelul 
înseamnă tractoare, înseamnă 
pluguri, strunguri, înseamnă ma
șini de tot felul. Fără de zi și 
fără de noapte, una cu cuptoa
rele lui, așa l-am știut pe Stub- 
nya. Și-acuma numai ce mă 
gindesc la el și parcă pînă aici 
îi aud bătîndu-i inima. Bate ca 
și cuptoarele lui Martin. Ca de 
obicei, prim-maistrul conduce 
focul cuptoarelor, dozează fonta 
și fierul vechi și adausurile de 
aliaje după bine știute formule. 
Dar inima îi bate azi și mai fier
binte. Mai fierbinte ca nicioda
tă. Fiindcă trăiește niște vechi 
visuri ale sale. A citit cifrele 
oțelului din proiectul de Direc
tive. Și cifrele nu sînt alta decît 
visurile lui și mai mult .In strîm- 
toarea și chinul de cazan al 
Reșiței de odinioară a visat în
tinderea și noua cetate de oțel 
a Hunedoarei — ce-am ridicat-o 
noi — iar Hunedoara a în
semnat platouri pentru oțe
lării, întindere spațiu pen-

tnj mereu 
tru aceste 
ridicau Stubnya i-a „școlit“ pe 
mulți. Veneau 
Brebu și Gătaia 
parte și pe toți 
gîndesc la șirul 
rora le-a pus 
„șlegul", la Ponoran, la Adam 
Jemănar, la atiția alții. Acuma 
„școlesc“ și ei alți tineri pentru 
cele „sute" de cuptoare cîte îi 
așteaptă și-aproape au uitat de 
unde au pornit.

După cele 350.374 tone așa 
de eroic dobîndite în știutul an 
1948 iată că la mai bine de 
zece ani, 1959 s-a încheiat dă
ruind țării 1,4 milipane tone. 
Pentru Matei Stubnya oțelul — 
copac gigant care resfiră din 
trunchiul său întreaga industria 
constructoare de mașini - cele 
1.400.000 tone au însemnat nu 
numai tractoarele și combinele 
care ne brăzdează cîmpurile sau 
camioanele „Steagul Roșu“, 
strungurile „losif Rangheț", uti
lajul și forezele „1 Mai“ care 
ne străpung adîncurile, sau fier- 
betonul blocurPor de clădiri din 
întreg cuprinsul țării, dar ele în
seamnă și uriașele lăzi cu ma
șini și utilaj petrolifer, cu al lor 
„made in R.P.R." trimise peste 
hotare, Stubnya și-a însemnat

neștiutori din 
și mai de de- 
îi învăța. Mă 
de topitcri că- 
dintîi în mînă

(Continuare în pag. 3-a) I

la aceste zile calde de primă
vară. lucrările agricole sint în 
plină desfășurare și pe lotul ex
perimental al școlii de 7 ani din 
comuna Răchiți, Raionul Bo
toșani. Elevii împreună cu pro
fesori de specialitate lucrează la 
plivitul culturilor păioase. la 
prășiiul sfeclei de zahăr, la plan
tarea roșiilor și ardeilor.

Școala de 7 ani din comuna 
Răchiți este fruntașă pe regiune 
în acțiunea de legare a învăță- 
minZului de practica agricolă. Pe 
lotul experimental al școlii sint 
cultivate cereale, legume și zar
zavaturi, plante tehnice, ierburi 
perene. De asemenea la școală 
a fost organizată o expoziție cu 
plante cultivate 
toare atât elevilor 
lor lor.

Pentru ca elevii
ca în practică cele 
cursuri, 
regiunea 
toate școlile de 7 ani cu loturi
experimentale. Multe școli de 7 
ani ca cele din Roma, Săveni, 
I'lăsinești, au primit terenuri de 
la gospodăriile colective din co
munele respective. Ele sînt lu
crate de elevi organizați în bri
găzi și echipe.

Consiliile pedagogice din școli 
analizează periodic felul în care 
elevii aplică în practica cele în
vățate la lecțiile de cunoștințe 
agricole.

în după amiaza aceasta mii 
de tineri din toate raioanele Ca
pitalei s-au îndreptat către tea
trul de vară din parcul ^23 Au
gust'. Erau tineri muncitori ce 
abia părăsiseră halele uzinelor, 
studenți, elevi, tineri ce mun
cesc și învață cu rivnă spre a fi 
folositori patriei noastre, operei 
de construcție a socialismului. Ei 
s-au adunat spre a-și spune cu- 
vintul împotriva cercurilor agre
sive care au torpilat conferința 
la cel mai înalt nivel și pentru 
a-și exprima sprijinul față de 
poziția justă a Uniunii Sovietice 
care luptă cu energie pentru 
apărarea păcii în lumea întreagă.

Răpună intr-una lozinci în cure 
descifrezi cu ușurință hotărîrea 
tineretului din Capitala patriei 
noastre de a lupta pentru apă
rarea păcii, mînia sa împotriva 
cercurilor agresive ce vor să re
învie războiul rece. ,Jos cu acei 
ce vor război pentru pace lup
tăm noi". „Muncim și învățăm, 
pacea noi o apărăm". „Rușine 
cercurilor agresive din S.U.A. 
care au torpilat conferința la 
nivel înalt". Lozincile răsună din 
tonte părțile uriașului amfiteatru. 
Din mii de piepturi tinerești ră
sună aceleași cuvinte, expresie a 
năzuinței de pace a tinerei noa
stre generații. Deseori urale pu
ternice spintecă văzduhul — 
urale de salut în cinstea parti
dului iubit, a patriei noastre 
scumpe ce merge pe drumul 
desâvirșirii construcției sociali
ste. urale in cinstea puternicului 
lagăr socialist in frunte cu Uni
unea Sovietică. Citești pe fețele 
acestor tineri încrederea lor fer
mi in forța de neînvins a celor 
ce apără pacea. Sintem aproape 
un miliard cei ce trăim sub 
stindardul socialismului și cu 
noi se află majoritatea covîrși- 
toare a omenirii. Pacea este in 
miini puternice, ideile coexisten
ței pașnice cor triumfa pînă la 
urmă împotriva tuturor unelti
rilor imperialiste.’ Acestea sint 
gî nduri le ce însuflețesc pe tine
rii ce s au adunai la marele mi
ting din teatrul de cari al 
parcului ,723 Augusr.

Mitingul tineretului a fost 
deschis de tor. Toma Marinescu, 
prim secretar al Comitetului

orășenesc București al U T.M. 
Primul a luat cuvîntul tinărul 
muncitor Ștefan Gheorghe, frun
taș in producție la uzinele „23 
August", Vorbitorul a arătat câ 
el și tovarășii săi de muncă sini 
indignați de acțiunile cercurilor 
imperialiste care au dus la eșu
area conferinței hi cel mai înalt 
nivel. „Am urmărit cu atenție 
ziarele și am putut să-mi dau 
seama că peste ocean. în Statele 
Unite ale Americii, există cercuri 
care nu se împacă deloc cu des
tinderea internațională, cărora 
nu le este la inimă cauza păcii. 
Aceste cercuri preferă războiul, 
cursa înarmărilor deoarece în 
felul acesta cresc profiturile mo
nopolurilor producătoare de 
arme. Ele și-au propus să frî- 
neze procesul de destindere ce 
începuse să se manifeste în viața 
internațională. în acest scop ele 
au pășit pe calea împiedicării 
conferinței de la Paris spre a 
încinge atmosfera și a încorda 
relațiile internaționale. Bine a 
făcut tovarășul Hrușciov cînd a 
demascat cu vigoare uneltirile 
agresive și a scos la iveală ade
vărul. Tineretul nostru ca și în
tregul popor salută cu toată căl
dura și sprijină cu fermitate po
ziția justă a Uniunii Sovietice".

A vorbit apoi Angliei Ion 
student la Universitatea „C. I. 
Parhon' din București. Vorbito
rul a spus printre altele : „Po
ziția Uniunii Sovietice de de
mascare a politicii perfide și a 
provocărilor imperialiste a întă
rit forțele păcii care cresc și de
vin din ce în ce mai numeroase 
și de neînvins. Lagărul socia

list reprezintă un bastion de ne
clintit în jurul căruia se unesc 
toate forțele iubitoare de pace 
din lume. Forțele păcii sint ca
pabile astăzi să stăvilească orice 
încercări ale ațițătorilor la răz
boi. Au apus vremurile cînd ne
gustorii de moarte puteau în
călca voința de pace a po
poarelor. Astăzi popoarele dis
pun de forța necesara spre a 
pune în friu pe ațîțătorii la 
război".

La cuvînt urmează Ștefania 
Jipa, elevă la Școala medie nr.

15 din București, care spune 
printre altele : „Noi tinerii par 
triei noastre alături de întregul 
popor muncitor ne exprimăm 
mînia împotriva atitudinii cercu
rilor imperialiste și aprobăm din 
inimă atitudinea justă a Uniunii 
Sovietice. Sintem convinși că sta
tele socialiste în frunte cu 
U.R.S.S. vor face să triumfe in 
lumea întreagă cauza păcii, ide
ile coexistenței pașnice, luptând 
neobosit pentru a înlătura răz
boaiele din viața omenirii**»

Vorbește după aceea tânărul 
poet Ion Brad care arată că toate 
popoarele condamnă încercările 
unor cercuri agresive din S.U.A. 
de a face din spionaj și agre
siune o politică de stat, de a 
reînvia războiul rece, de a frîna 
procesul destinderii internațio
nale. „Condamnăm cu hotărîre 
acele minți zbîrcile și suflete 
schiloăde care se mențin cu în- 
căpățînare pe poziții ostile aspi* 
rațiilor popoarelor, condamnăm 
pe acei care au făcut totul ca 
să torpileze conferința la nivel 
înalt".

Primit cu căldură vorbește 
Mario Bariona, reprezentant al 
tineretului socialist italian, re
dactor șef al revistei F.M.T.D.: 
„Tineretul lumii**. _ Vorbitorul p 
spus : „Cei, patru mari trebuiau 
să se întâlnească la Paris pentru 
a discuta despre pacea lumii. 
Pentru a șe ajunge aci, popoare
le, tineretul, au acționat cu hoa 
țări re. Sperasem că gheața răz
boiului rece s-a topit și că au 
fost înfrînțe diversele tentative 
ale grupurilor celor mai reacțio
nare, pînă în momentul în care 
aviomll âmericăn a violat terito
riul sovietic : a fost ultima car
te jucată de grupurile militariste 
cele mai rigide ale redețiunii 
atlantice pentru torpilarea confe
rinței la nivel înalt. Prin decla
rațiile lor cinice și provocatoare 
cercurile conducătoare din 
S.U.A. au torpilat în mod vo
luntar conferința la cel mai înalt 
ni vel. Da r destinderea răniine un 
proces ireversibil. Lupta pentru 
pace continuă. Popoarele lumii, 
tânăra generație, continuă lupta

(Continuare în pag. 3-a)

pe lot folosi- 
cît și părinți-

să poată apli- 
învățate la 

sfaturile populare din 
Suceava, au înzestrat

(Agerpres)
Un aspect de la miting.
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„Tinerii din fare noastră îji pot parmlte 

astăzi visurile cele mai îndrăznețe, cu siguranța 

că le vor vedea înfăptuite".

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Tinerii colectiviști își văd limpede viitorul
Prin gospodăriile agricole colective, după apariția proiectului 

Directivelor Congresului al lll-lea al P. M. R.

MILIOANE /

Socotelile crescătorilor 
de animale

Pămîntul 
ne poate da

mai mult
A visa nu înseamnă totul. Un 

vis la temelia căruia nu există 
garanția pipă b ‘o a împlinirii 
seamănă cu o pasăra cu ari
pile fulgerate. Așa ou fost 
cândva visele oomenHor din Bâ- 
biciu. In anii de—.r «■; lipiterilof 
cu moșii întinse și cu herao’’- 
ce, oamenii visau un petec de 
pămrnt al lor, pe core roade e 
trudei să crească in zee t moi 
gate. Dar visele se fringecu 
reros. Visul nu rodește 
împărăția hcropnâcelor și o 
pilărH.

Gospodarii din Bobc-j 
sează și astăzi să-i smulgă 
mîrrtuluj. rod înzecit Numai co 
visele lor nu se moi năruie ca 
altădată, fără de knpîin -e Vi
sele lor ou la bază ^ec tocea, 
condițiile materiale pe ec^e re
gimul nostru le-a creat pe oara 
ei înșiși și leau creat pășind cu 
încredere pe drumul desend oe 
partid. Pe drumul cgricurturii 
noi, socialiste. Am făcut cuno
ștință cu visul acesta, intr-una 
din zilele calme de mc , -tr-o 
discuție pe care om pu-tot-o 
cu comunistul Simion Toncse, 
președintele gospodărie' agri
cole colective din comuna Bo- 
biciu, acolo la marginea ta» 
nului de griu, parcurgi nd cu 
ochii înțelegerii și ai înră. ~ 
ziarul în paginile căruia se 
af>a proiectul de Directve ce 
celui de al Hl-lea Congres of 
P.M.R. Neam oprit |q oop’to'ul 
„Agricultură". Am privit cu 
atenție cifrele. Am privit opoi 
griul. Griul acela inoit sănătos.
- Vedeți, ne spune președin

tele, noi am obținut încă de pe 
acum unele rezultate bune «n 
ceea ce privește producția ta 
hectar. Dar asta nu înseamnă 
că cm făcut totul. Pâmîrtui 
nostru poate da mai mult Am 
citit proiectul de Directive. Am 
privit o clipă în viitor • Am în
cercat să-mi închipui cum vor 
arăta tarlalele gospodăriei 
peste numai 5 ani...
- Și cum le vezi ?
= In primul rind, o mare de 

griu și porumb. O altă mare de 
f loarea-soarelui, de sfeclă de 
zahăr. Toate voinice, bine dez
voltate, bine întreținute. Capa
bile sa dea producții mari la 
hectar. Pînă în 1965 putem ajun
ge la o producție de griu de 
aproximativ 3.000 kg. ’ 
la porumb de peste

vf- 
pc-

la hectar. 
4.000 kg.,

ta Rocrec-soarelui de 1.800 kg. 
la hectar, ta porumbul siloz cel 
puțin 60.000 kg , ier Io sfeda de

Io hectar, 
aceste produc- 

fi atinse in- 
ne spune co

za hor 40.000 kg. 
E limpede că 
ții nu vor putea 
tr-un singur on, 
munistul Simion Tănose. Expe
riența dcbî-'djto 
in prezenț, ne arată că produc
țiile mori nu se oetin boțind din 
palme. Pe^tr-j oceesta e nevoie 
de o .—-ică susținută, continuă. 
Rnă in ’958 am raușiț sâ 
jrtroducer» pentru prima dotă 
pe scară largă 
natura*. Ne-om 
osemenec. spre 
nor soiuri de

*c secetă și 
unor soiuri de 
hibrid. cu o :no to produetrii- 
tate. Aai reușit sâ meconizom 
lucroriîe og-cce la griu in 
praportie de 10C>» și de 80% 
>c porumb, sieesă de sonor și 
Hocrac-soarelui. Toate acestea 
au dus ia o creștere însemnata 
a producției la hectar. In 1959 
om ojurn sâ realizam o produc
ție medie de 2050 kg. griu, 3614 
kg. po-umb, 1.500 kg. floarec- 
soore'.ui și 27.000 kg. sfeclă de 
zohăr Io hectar.
- Și ce veți toce in plus 

pentru creșterea pe mai departe 
c producției la hector ?

— In primul rind, irigare. Zilele 
ocestea vom executa ultimele 
lucrări de finisare a canalului 
core vc permite irigarea o 438 
fxj. de teren arabil. Apoi folosi
rea pe scară largă a ingrăsă- 
rr-ntelor naturale și chimice. 
Vom merge pe linia introducerii 
in cuHuro a unor soiuri supe- 
Hoore. cu o productivitate spo
rită. tată numai eteve din căi
le co*e duc io reoi zarea de 
producții mori.

S:gur, c v*sc nu înseamnă 
totul. Visul trebuie să izvo
rască din reol-tatea prezentu
lui, să se sprijine pe ea. Co
lectiviștii din Bâbtata, rotanul 
Caracal iși propun se smulgă 
pomintukri recolte sporite. Și 
pornesc cu însuflețire la reali
zarea acestui vi$, Cu convinge
rea fermă 
încununată 
ce izvorăște din marea înțelep
ciune a partidului.

de noi, pină

in

ingrășăminteta 
orientat, de 
folosi rac u- 
griu rezta- 
c ode re și a 

porumb dublu

că lupta lor va fi 
de succes, ca tot

Proiectul D recti vel or celui 
de oi lll-tec Congres ol parti
dului prevede ca producția 
totală de ce rec ta și legumi
noase boabe să ajungă In 
1965 Io 14-16 milioane tone. 
Se consideră, de asemenea, 
că este posibil ca spre sfârși
tul perioadei 
se realizeze o producție de 
20-22 milioane tone cereale 

și leguminoase boabe.

1960-1975 să

Pînă Io sfârșitul anului 1965 
se prevede să se ajungă 'a o 
suprafață de 800.000 hectare 
irigate, iar in următorii 10-15 
oni, acordindu-se o atenție 
deosebită folosirii raționale 
fi complexe a resurselor de 
apă, se va mări suprafața 
irigată pînă la circa 2 mi

lioane hectare.

-yi975

La sediul gospodăriei agri
cole colective „Unirea * din co
muna Șocariciu, raionul Fetești, 
a intrat un tînăr grăbit, și-a 
rotit privirile cercetătoare asu
pra celor de față <și, găsindu-1 
printre ei pe < 
atîta nevoie, i 
rect:

— Tovarășe 
terminat creta 
xi de păsări, ce facem?

— Trebuie să mergem la 
gazie să scoatem o nouă 
t ’.ale. Vitamină D mai i 
pentru puii cei mici ?

— Vitamină D, da. însă 
ne mai trebuiască ceva i 
cilină pentru bobocii de g'îscă. 
Tot mergem noi la magazie, ar 
fi bine s-o scoatem de-acuma.

Iată o discuție simpla, firea
scă. dusă acum cîteva zile între 
tînărul colectivist, Nicolae Moi- 
sescu și Ion Cojocaru, brigadie
rul zootehnic al gospodăriei. O 
discuție care ne-a surprins și 
nu ne-a surprins. Ne-a surprins, 
pentru că am auzit-o dusă de 
niște tineri țărani care altă dată 
n-ar fi știut ce înseamnă nici 
medicamentele pentru ei, sau 
pentru copiii lor doborîți de 
boală, șî care astăzi vorbesc de 
penicilină pentru niște boboci 
de gîscă sau niște pui de găină. 
Dar totodată discuția aceasta 
nu ne-a surprins, pentru că as
tăzi, cînd țărănimea noastră 
muncitoare, urmînd îndemnul 
partidului, a pășit pe calea a- 
griculturii socialiste, asemenea 
discuții care altă dată ar fi con
stituit adevărate fenomene, au 
devenit obișnuite.

cel de care
, s-a adresat

avea 
di-

brigadier, 
furajeră la

am 
ier-

i ma
cao; 

aveți

o să 
peni-

^2.000.000 ha

Și cu toată părerea de rău pe 
care ți-o dă stînje.riirea unui om 
din activitatea lui normală, l-am 
reținut totuși pentru oîteva clipe 
de la treburile sale pe brigadie- 

, ruk Ion Cojocaru:
— Cum a crescut sectorul no

stru zootehnic de la înființarea 
gospodăriei ? ne-a răspuns ei. 
Pe scurt oam așa : la început, 
în 1952, cînd am intrat în co
lectivă, n-aveam nici picior de 
pasăre, de oaie, de porc sau de 
vacă, măcar. De-abia peste 
vreun an am putut trece la cum
părarea animalelor. Astăzi avem 
un număr de 130 de vaci, 500 
de porci, 2 000 de oi, și aproape 
5.000 de păsări.

— Asta înseamnă că aveți 
deja un sector zootehnic foarte 

* dezvoltat.
Aici tovarășul Ion Cojocaru 

a scos un ziar din buzunar și 
despăturindu-1, ne-a citit un 
fragment: „Pînă în 1965 se 
va putea ajunge la un e- 
fectiv de aproximativ 5.800.000 
bovine față de 4.450.000 în 1959, 
din care vaci aproximativ 
2.900,000...“ Apoi alte fragmen
te cu privire la creșterea anima
lelor.

— In privința dezvoltării șap- 
telului proprietate obștească, în
că pentru anul acesta am prevă
zut ca de la 130 de vaci să ajun, 
gem la peste 200, de la 500 porci 
la peste 800. la aproape 3.000 de 
oi, și la peste 11-000 de păsări. 
Acestea sînt lucruri frumoa
se a continuat el. Noi știm 
însă că pentru a le realiza tre
buie să muncim de acum în
colo și mai mult, și mai bine. 
Ce sarcini ne revin nouă, tine
rilor din gospodărie? Multe și 
din cele mai importante.

Ia*ă cîteva. Deși tinerii care 
lucrează ca mulgători la vaci, 
cunosc bine multe din regulile 
zootehnice, ei mai au încă de în
vățat- Furajarea rațională a a- 
nimalelor și respectarea progra
mului de grajd trebuie să fie 
îndeplinite de ei cu cea mai 
mare strictețe. Dar în afară de 
aceasta mai e o problemă. îm
bunătățirea raselor. Majoritatea 
vacilor din gospodăria noastră

sînt roșii de stepă. Dar mai sînt 
și corcituri. Pe baza selecției 
noi trebuie să ajungem să în
lăturăm aceste corcituri și, să 
obținem numai rasa curată ro
șie de stepă. în felul acesta va 
spori simțitor producția de lapte 
pe cap de vacă furajată cu oare 
în prezent noi nu ne mulțumim.

La fel și la oi. Avem acum 
mai mult țigăi. Trebuie să tre
cem Ia spancizare șî la merino- 
zare. Tigăile dau numai 2-3 kg. 
de lînă semifină. Merinosul pe 
care vrem să-l obținem ne va 
da 4-5 kg. lină pe cap de oaie 
și asta numai din cea fină. Vom 
face lucrul acesta prin însămîn- 
țări artificiale. De aceea, încă 
de pe acum noi ne și giîndirn la 
doi tineri pe care să-i trimitem 
la școlarizare pentru a deveni 
specialiști în problemele de în- 
să-mînțări artificiale. Vom con
strui în cadrul gospodăriei un 
laborator înzestrat cu cele mai 
noi aparate pentru acest lucru.

— Și numai rasele de oi și 
de vaci vreți să le îmbunătățiți?

— Ba și pe cele de porci. 
Creștem acum în special man- 
galița, care e mai bun de gră
sime și merge foarte bine în 
condițiile noastre de baltă, pe 
malul Borcii, dar și marele alb, 
care dă foarte multă carne încă 
de cînd e mic. Ne gindim să ob
ținem prin încrucișarea manga- 
liței cu marele alb, un metiș 
care să ne dea și came bună 
și untură multă.

Ion Cojocaru s-a oprit din 
vorbit. L-a mai căutat cineva 
din sectorul zootehnic.

Ne-am luat rămas bun de 
la el lăsîndu-I să-și îndepli
nească cu aceeași însuflețire -cu 
oare ne-a vorbit, alături de cei
lalți tineri, planurile, visurile 
lor de viitor.

•— Vă rugăm să mai veniți 
pe la noi, ne-a spus el. Peste 
cîteva luni, dar și peste cîțiva 
ani să mai veniți. Nu veți mai 
recunoaște sectorul zootehnic. 
Gospodăria noastră va avea a- 
tunci mari ferme de animale, 
iar producțiile credem că vor fi 
aproape de două ori pe cît sînt 
în prezent.

Colectiva

Un tablou pe tema 
mecanizării

... O zi obișnuită de vară, 
încă n-a apus soarele și cele 
20 de combine de la gospodăria 
agricolă colectivă „Gh. Dimi
trov" din comuna Ceacu, raio
nul Călărași, au secerat, treie
rat, selecționat șl strîns în 
saci grîu! de pe jumătate din 
tarlaua de 1.000 hectare, tarla 
de dimineață încă neîncepu
tă. Cincisprezece autocamioane 
„Steagul Roșu** tip 75, de mare 
tonaj, au transportat cele un 
milion cinci sute de mii kg. de 
grîu, o producție record obținută 
în vara aceasta de colectiviștii 
din Ceacu.

De la o stație radio, unul din
tre brigadieri comunică: „Alo! 
tovarășul inginer dispecer? Am 
recoltat 500 hectare grîu. In 
noaptea aceasta începem arătura 
pe suprafața eliberată. Tractoa
rele sînt gata. Așteptăm dispozi
țiile dvs.“.

în timpul acesta instalațiile 
de ploaie artificială au intrat în 
funcțiune. N-a mai ploat de mul
tă vreme șl ele trebuie să asi
gure cantitatea de apă necesară 
culturilor.

în sectorul zootehnic a| gos
podăriei, la ora aceasta, a înce
put mulsul de seară, electric, al 
celor 300 vaci cu lapte care dau

o producție minimă de 3.000 litri 
fiecare !

V-ați dat seama desigur, că 
tabloui de mai sus nu se petrece 
acum. La el se gîndesc însă 
mulți tineri colectiviști din 
Geacu. care au citit proiectul de 
Directive ale celui de-al lll-lea 
Congres al partidului nostru, 
perspectivele mecanizării a- 
griculturii, Peste zece ani, peste 
cincisprezece, în mare parte acest 
tablou va deveni realitate. Va 
deveni realitate așa cum a de
venit realitate și tabloul în care 
20 de tractoare lucrează pămîn- 
turile colective, 4 autocami
oane execută intr-un timp scurt 
principalele transporturi, o u- 
zină electrică dă lumină gospo
dăriei și celor mai de seamă 
uliți din sat, — tablou ce, acum 
10 ani, la înființarea gospodă
riei colective, multora poate, 
descris, le-ar fi părut numai o 
îndrăzneață închipuire.

— Acum cîțiva ani — îmi 
povestește unul din tineri, Petre 
Opran, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din gospodărie, 
aveam o tarla de aproape 10 
hectare cu grîu lăsate pentru 
sămînță Fusese-o recoltă bo
gată. Avînd însă pe vremea 
aceea mașini mai puține, am 
cam întîrziat cu strînsul lui. 
Intr o zi, așa cam pe la prlnz,

s-a pornit din senin o furtună. 
Apoi a venit grindina. A ținut 
numai o jumătate de ceas. Dar 
în această jumătate de ceas noi 
am pierdut mii de kilograme de 
grîu, un grîu frumos cum e 
orezul.

— Dacă am fi avut mai multe 
mașini, cîteva combine cel pu
țin...

Că producția crește odată 
cu ridicarea procentului de 
mecanizare, tinerii colectiviști 
din Ceacu o știu din propria 
lor experiență. O simplă com
parație a producțiilor în timp, 
demonstrează clar lucrul a- 
cesta. în 1950, la înființarea 
gospodăriei, lucrările agricole 
s-au făcut în majoritatea lor 
numai cu atelajele ; producția 
de grîu a fost numai de 1.000 
kg. Ia hectar. După doi -ani pe 
ogoarele gospodăriei colective 
au arat 6 tractoare ale S.M.T.- 
ului; producția a atins 1.200 
kg. grîu la hectar, iar peste 
alți doi ani. mărindu-se din 
nou numărul tractoarelor, s-a 
mărit șl producția cu alte 200 
kg. grîu la hectar.

Iată baza materială, rea
listă, a planurilor tinerilor co
lectiviști din Ceacu și de pre
tutindeni de pe întinsul patriei.

In afară de îngrășămintele 
naturale, agriculture va fo
losi în anul 1965 peste 2 mi
lioane tone îngrășăminte chi
mice, iar în jurul anului 
1975 va primi anual 5-6 mi
lioane tone îngrășăminte 

chimice.

In anii 1960-1965 se va acor
da în continuare atenție dez
voltării zootehniei, pentru 
care există condiții deosebit 
de favorabile în țara noastră. 
In centrul preocupărilor va 
sta creșterea numărului și 
productivității bovinelor și 
în special a vacilor de lapte. 
Conform prevederilor proiec
tului de Directive ale celui 
de al lll-lea Congres al
P.M.R., pînă în 1965 se va
putea ajunge la un efectiv 
de aproximativ 2.900.000 vaci 
față de 2.156.000 în 1959. 
Pe baza creșterii producției 
cerealiere și furajere se pre 
vede, în continuare, sporirea 
însemnată a șeptelului. Ast
fel, spre sfîrșitul perioadei 
1960-1975, numai efectivul 
de vaci cu lapte va spori la 

4-4,5 milioane capete.

Și oamenii 
vor trăi mai bine

cîmp vast
pentru știință

Am crezut de cuviință să a- 
vem o discuție și cu un inginer 
agronom, omul menit să ofere 
țăranilor colectiviști piatra de 
temelie a marilor recolte — 
forța științei agricole — omul 
care a devenit de nelipsit 
tabloul actual al satului.

L-am găsit gîndindu-se 
toate acestea. E de patru 
la Plopu, în raionul Filimon 
Sîrbu, acolo unde acum patru 
ani țăranii nu făceau ogor de 
toamnă pentru că nu făcuseră 
niciodată așa ceva și care acum 
au făcut ogor de toamnă pentru 
toate culturile de primăvară ; 
acolo unde oamenii culegeau la 
hectar cel mult 1.400 kg. de 
grîu și 1.800 kg. de porumb și 
unde string acum 1.800—2.500 
kg. grîu și 2.800—3.000 kg. po
rumb la hectar ; acolo uhde 
oamenii nu însilozau porumb 
pentru că li se părea că-1 stri
că, nu îngrășau pămîntul pen
tru că — ziceau ei — e și 
așa prea gras și unde acum se 
însilozează cantități mari de po
rumb și unde se administrează 
din ce în ce mai multe îngră
șăminte naturale și chimice pă
mântului. Acolo unde știința a- 
gricolă a străbătut în patru ani 
un drum de șapte poște cuce
rind tot mai mult loc în înțe
legerea și practica agricolă a 
țăranilor și aducîndu-le nebă
nuite foloase.

L-am găsit pe tînărul inginer, 
Nicolae Munteanu gîndindu-se

în

la 
ani spune î

Pămîn- 
în fața 
oameni-

la toate acestea. Purta în buzu
nar ziarul, cu Proiectul Direc
tivelor, împăturit în opt» Ziarul 
era cu colțurile roase și îndoite. 
Zăbovise mult deasupra lui in
ginerul.

— Citind am avut o senzație 
curioasă — ne spune el. Mi se 
părea că cineva mă ține priete
nește de umăr și îmi 
„Iată cîte ai de făcut, 
tul nu cedează decît 
științei agricole, în fața 
lor înarmați cu ea“.

— Și ce ar avea «iei de lucru 
știința agricolă ? — l-am în
trebat.

— Trebuie continuat ce-am 
început să facem. în cei patru 
ani de cînd sînt aici, cu spri
jinul neprecupețit al comuniș
tilor am obișnuit oamenii cu 
deviza „Se poate mai mult**.

într-adevăr, pămîntul nu ro
dea decît 1.200 kg. de grîu 
la hectar. „O să vedeți că dacă 
lucrăm științific se poate 
mult**, le-a spus inginerul. Și-au 
obținut în anii următori sute 
de kg. de cereale în plus la fie
care hectar.

Am organizat loturi demon
strative. Dar loturile demonstra
tive nu rezolvă decît o parte a 
problemei, aceea de a lămuri 
marea masă a colectiviștilor de 
avantajele lucrării științifice a 
pămîntului. Munca științifică a 
inginerului agronom este prin
cipala lui datorie. Cîte nu sînt 
de făcut! Am făcut loturi ex
perimentale la care m-au ajutat 
și oamenii Acesta este iar un

mai

lucru de care trebuie să 
vorbesc. Sînt optimist în 
privește realizările noastre 
toare pentru că avem aici 
meni minunați. La 
în activitatea mea 
la casa laborator, 
experimentale, mă 
doar cîțiva curioși.
însă totul ca să atrag cît mai 
mulți. Activul meu științific 
se compune din sute de 
oameni cărora le-am ținut 
lecții, le am făcut demonstrații, 
proiecții, i-am antrenat la munca 
pe loturile experimentale și care 
vin acum singuri la cabinetul 
tehnic și-mi aduc observațiile 
lor sau adună insecte și anima
le dăunătoare, pentru colecțiile 
noastre, se interesează de nou
tăți agrotehnice și viu cu pro 
puneri interesante. Cu asemenea 
oameni pot fi optimist.

Inginerul a rămas cîteva 
nute cu privirea dincolo de 
reastră și dincolo de ce se 
dea pe fereastră.

— La ce te gîndești ? 
l-am întrebat.

— La viitor. Pentru îndepli
nirea a ceea ce se prevede în 
Directivele partidului, trebuie 
dusă o muncă științifică în fie
care unitate agricolă socialistă. 
Noi am stabilit aici, prin expe
riențe, cîteva soiuri de cereale 
și plante furajere care dau re 
zultatele cele mai bune în con
dițiile noastre. Dar aceste soiuri 
trebuie îmbunătățite.

Eu unul nu sînt deloc mulțu
mit cu soiurile de grîu pe care 
le folosim. Ne trebuie soiuri de 
grîu mai productive. Ne ar tre
bui, de asemenea, hibrizi de po
rumb pentru siloz cu o perioada 
de vegetație mai scurtă, cu o 
talie mare. Mă gîndesc că unele 
soiuri sau unele îmbunătățiri 
ale soiurilor le putem obține 
chiar aici, în gospodăria noas
tră, prin activitatea cabinetului 
tehnic.

Avem multe de făcut în ce 
privește regenerarea pășunilor, 
îmbunătățirea raselor de anima 
le. Dar cîte încă nu sînt de fă
cut. E pentru mine un teren 
vast, o muncă pasionantă !...

E firesc. Nu este nimic mai 
pasionant decît să muncești pen
tru un viitor măreț, aducător de 
belșug și lumină, un viitor care 
este cu atîta precizie prevăzut 
de partid și tocmai de aceea 
atît de sigur.

vă 
ce 

vii- 
oa- 

început, 
științifică 

pe loturile 
urmăreau 

Am făcut

mi
te
ve-

La gospodăria agricolă colec
tivă din Baba Ana, raionul Mi- 
zii, mai mulți colectiviști, strînși 
într-o cameră atunci, după a- 
miază, cînd a sosit la ei ziarul, 
după ce au citit, după ce s-au 
gîndit la ce au ei de făcut, după 
ce și-au făcut calcule cu privire 
la creșterea puterii economice a 
gospodăriei lor au ajuns la acea
stă unică. firească concluzie : 
„Vom trăi și mai bine" Un ,,și 
din această frază vorbește des
pre faptul că ei de pe acum au 
ajuns la o viață incomparabila 
cu aceea de la care au pornit. 
Oamenii de aici trăiesc și acum 
bine. Au ajuns la viața aceasta 
pe aceeași singură cale: agricul
tura socialistă, munca unită in 
gospodăria colectivă. Există in 
sat sule de radiouri, sute de ma
șini de gătit cu aragaz, cîteva te
levizoare, sute de biciclete, cîteva 
motociclete, s-au construit circa o 
sută de case noi, s-a construit o 
casă dc cultură și se construiește 
acum un cămin cultural. S-q mă
rit școala, se fac pregătiri pentru 
deschiderea unei școli medii. 
„Atunci vom trăi și mai bine"
— spuneau ei — văzînd in asta 
o continuare firească a unui 
drum fără oprire, o urmare a tot 
ce se va realiza prin împlinirea 
planurilor supuse de partid 
dezbaterii poporului.

Cum adică vor trăi mai bine? 
Erau acolo cam 20 de oameni 

veseli in ai căror ochi începu
seră să lucească seînteile vii ale 
închipuirii.

— Tu Neagule, o să te faci ve
terinar. O să înveți aici la o 
școală profesională și cînd o să 
plece doctorul în concediu o să 
te lase pe tine să-i ții locul!

-De ...................“
zîmbind 
puns.

— Iar 
tor ! De 
măi de ce nu 
tractorist ? — Te-ar prinde bine, 
și ești și băiat deștept. Atunci o 
să avem arături și mai bune.

— Măi Gheorghe — se aude 
o altă voce — dar cum o să fie 
cînd industria noastră o să pro
ducă 4 perechi de pantofi pe an 
pentru fiecare. O să poți tu să 
porți qtîta pantofărie ?

— Păi — răspunde Gheorghe
— mama a ținut o pereche de 
pantofi de la nuntă și pini scum 
vreo doi ani. li tot ungea și-i 
ținea legați in grindă. O m fie I 
bine, sigur că da I^.

Toate acestea erau spuse pe un 
ton vesel dar oamenu știau ci. 
așa se va intimpla, că negreșit 
va fi așa.

Cînd țăranii vor fi mereu mai 
stăpini pe tehnici, știință, cul
tură.

Cînd va fi mai mult porumb, 
mai mult griu. mai multă carne, 
mai mult lupte, mai multe ouă !

Cînd pe casele țăranilor, acum 
noi — casele pe care în trecut 
se așezau numai berzele — vor 
răsări antenele televizoarelor.

Cînd in sat 
grof, parc, șosea 
tuore.

Cînd vor fi mai 
mari magazine și 
cumpăra mai mult.

Atunci vor trăi și mai bine.
Iată către ce viitor merg tine

rii colectiviști, către ce viață 
duce drumul agriculturii so
cialiste.

mă, mai știi ? — zice 
omul pregătind un răs-

tu o să te urci pe troc- 
mult mă gîndeam eu : 

s-ar face Vișoiu

va fi cinemato- 
asfaltată, tro-

— Reportaj — anchetă reali
zat de : MIHAI CARANFIL, 
PETRE GHELMEZ, NICOLAE 
FĂTU.

multe și mai 
oamenii vor



Invitație la o discuție
despre eroism

U redacție a șosit o seri- 
«oare, lot o :

Dragă redacție,
Lucrez la Uzinele ,,21 Decem

brie" din Capitală, întreprinde
re metalurgică în care se pro
duc aparate de precizie. In ate
lierele noastre - adevărate la
boratoare — munca se desfă
șoară în liniște. Uneori poți 
auzi chiar și ticăitul ceasului. 
Concentrați asupra pieselor mi* 
nuscuta, muncitorii par mai de
grabă niște chirurgi la masa de 
operație.

Dar nu despre aceasta vreau 
sâ vorbesc, ei despre o discuție 
pe oare am avut-o într-o dupâ 
amiază, >a club. La început 
eram trei : eu, Marin Apostol 
și Anghel Iliescu, tovarăși de
muncă și prieteni. Apostol citea 
ziarul „Scînteta*4; la un i
ment dat se apropie repede 
noi e»clamînd cu înflăcărare
- Ăștia oameni I Auziți 

ce-au fost în stare...
Și ne eitl cu glas tare

mo- 
» de

de

Și ne citi cu glas tare un 
scurt reportaj în oare era des
crisă dîrzenia cu care o bri
gadă de sondori din schela Ve
dea, regiunea Pitești, condusă 
de comunistul Nicolae Stana, a 
salvat de la pericol sonda 492.

...O zi și o noapte de muncă 
sub ploaia de gaze și noroi, 
amenințați la fiecare clipă de 
catastrofă... Noroiul îi îmbră
case intr-o cămașă vîscoasă, 
gazele le opreau și răsuflarea 
- dar sondorii luptau mereu, 
fără urmă de șovăială, pentru 
stăvilirea erupției...

„Această faptă cu eroi ©de- 
vărați - se încheia reportajul - 
a circulat apoi din om in om 
în toată schela..."

*- De-aș fi fost și eu acolo, 
spuse Apostol cu 
mîhnlre. Tăcu puțin, 
tin du-și privirea 
fereastră continuă.
la sonde e altceva,.. Acolo da, 
zic și eu I 
deosebite... 
bește eine-i 
popolapte... 
primejdia ? Ei ?
Pe cînd la noi... 
lui Apostol pierdură înflăcărarea 
care-l luminase fața cu citeva 
clipe mai înainte). Toți vin di
mineața Ic uzină, îșl pun salo
peta și se apucă de lucru. 
Dupâ opt ore pleacă frumușel 
acasă... Totul decurge așa de 
liniștit Incit nu văd cum ar pu
tea cineva să înfăptuiască ceva 
eroic.
- Crezi ? îi replică Iliescu. 

Părerea mec este că nu există 
loc de munca, în orice colț al 
țării vrei tu» unde să nu poți 
dovedi curaj. Abnegația nu 
este nici ea legată de vreo pro
fesie anume. Peste tot...
- Abnegație și curaj, da, în

trerupse Apostol, dar nu și ero
ism, Una este ceea ce spui tu, 
și alta faptele eroice. Să în
vingi piedici teribile, să rămîî 
tu însuți uimit în fața puterii 
tale de voință,., ia, gîndește-te... 
Bunăoară, Meresiev. Căzut cu 
avionul intr-o pădure pustie, ră
nit singur... Dar cită bărbăție, 
cîtă hotărire I Sau cei patru 
eroi ai Pacificului. Șapte săptă- 
mini în luptă cu valurile...

Discuția devenea din ce 
ce mai aprinsă, mai ales că

un fel de 
apoi ațin- 

undevc, spre 
Eh, fraților,

Erupții, împrejurări 
îndată se deose- 
viteaz f 

Te-arunci 
la să t« văd ! 

(Aici privirile

de cine-i 
i undei

sătura discuției. Cu cît? Ieri cu 
suta la sută, azi cu două sute 
la sută. Ei, șl ce 
asta cu...

— O clipă. Mi 
aveți și economii ?

— Păi, nu știi ? 
tași pe uzină.

— Raționalizări 
Herul vostru? 
Iliescu.
- Se fac. Pină 

niturile pentru 
auto se lucrau 
se lucrează electric, 
fost a unul inginer 
vîrsta noastră 
idee. Apostol rămase o clipă pe 
gînduri, apoi continuă : și to
tuși sau găsit ta început oa
meni care să se opună înfăp
tuirii ei : „că n ar fi realizabilă, 
că e de domeniul fanteziei44. 
Pînă la urmă însă tot ou învins.

— Cine ? întrebă Iliescu
— Inginerul, idee©. Noul I
— Bun. Acum să ne gîndim 

la toate aceste lucruri, vorbi 
Iliescu. E oare ot't de simplu 
să depășești planul de produc
ție cu încă de două ori pe atît, 
să realizezi economii importan
te, să inovezi tehnica ? Se pot 
face toate acestea fără perse
verență, voință, îndrăzneală, cu
raj ? Și nu tocmai aici vedem 
trăsături ale unor caractere 
tari, hotărîte ?
- Și ce vrei sâ spui, îl între

rupse Aposto’, câ am fi eroi ? 
Și rise într-un fel anumit, care 
parcă spunea : „la ta uită 
unde-a mai ajuns prietenul 
meu I"

Dar Iliescu iși păstră mai de
parte glasul liniștit
- Nu, n-am vrut sâ spun asta. 

Fapt este însă că actul de 
eroism este un examen. Trece
rea examenului presupune învă
țătură, muncă temeinică, înde
lungată. La fel, numai munca 
zilnică, îndeplinită cu maximum 
de exigență formează treptat și 
capacitate© 
eroice.

— Și cînd

legătură are

se pare că

Sin tem frun-

se foc în ete
rna i întreabă

de curind ger
mano metnele 

manual. Acum 
Idee© a 
tînăr, de 

aproape. Bună

de a înfăptui acte

- Cind ți se cere, răspunse 
Iliescu. Meresiev, cei patru eroi 
al Pacificului cu fost și ei oa
meni foarte obișnuiți. Chiar așa 
și spuneau: „Sintem oameni 
obișnuiți*. Cei ©are l-au cunos
cut pe Va site Rocito spun că 
era un tinăr liniștit potolit Dar 
acești eroi, în viața d« toate zi
lele au îndeplinit cu cinste, în 
mod exemplar, scrcinrie lor o- 
bișnulte. Partidul i a educat 
astfel.

Iar atunci cind viața le-a ce
rut să lupte ei erau pregătiți să 
lupte cu vitejie. împotriva forțe
lor naturii sau împotriva forțe
lor dușmanului de ctasă. Așa 
și au dovedit ei capacitatea de 
a înfăptuit acțiuni eroice...

— Deci tot într-o împrejurare 
deosebită, preciza Apostol.
- Firește.
- Păi atunci te contrazici 

singur. 1a gîndește-te. înseamnă 
că >ml dai dreptate cînd spun 
că nu în orice loc de muncă 
poți înfăptui acte de vitejie.

— Nu. Nu-ți dau dreptate 
spuse Iliescu căutînd în minte 
alte argumente.

Și cei doi tineri ralucrâ discu* 
țla de la capăt. In cele din 
urmă chestiunea s-a întrerupt 
fără să se ajungă la o con
cluzie comună.

Aceasta e discuția despre 
care am vrut să vă vorbesc. Eu 
n-am făcut decît s-o relatez. A? 
adăuga doar că atît Apostol cît 
și ceilalți tineri aflațl atunci *a 
club sînt muncitori harnici și 
curajoși, apreciați de colectivul 
nostru pentru modul cum îșl în
deplinesc sarcinile. Apostol inj 
veță la liceul seral, visează sâ 
devină inginer, are numai 19 
ani și e firesc să-și dorească o 
viață cît mai plină, mal bogată 
în fapte frumoase. Dar are el 
dreptate în felu1 cum privește 
eroismul ?

Dumneavoastră ce părere a- 
veți ?

Gu stimă, CONSTANTIN DINU 
strungar

— Și cind poți dovedi această 
capacitate ? întrebă Apostol.

Socotind câ scrisoarea tovarășului Constantin Dinu ridică • 
problemă interesantă, redacția ziarului „Scînteia tineretului* îi 
invită pe cititorii săi la o dezbatere pe tema : Eroismul zilalor 
noastre.

Noul mers al trenurilor

în 
_  __ ..... ........... _ de 
la o vreme intervenirâ și alți ti
neri.

— Are dreptate Apostol, spuse 
unul dintre ei. Nu poți pune 
eroismul pe același plan cu fap
tele obișnuite de muncă.

— Ascultă Apostol, vorbi li
niștit Iliescu. Tu spui că la noi 
în fabrică nu-i cîmp pentru ac
țiuni eroice. Bine. Hai să |uăm, 
de pildă... uite, chiar brigade 
în care muncești tu. Cum stați 
cu p’anul ?

— L-am depășit, răspunse 
cam nedumerit Apostol de inter-

Noul mers al trenurilor. care 
va intra în vigoare la 29 mai. 
cuorinde in afară de orarul tre
nurilor §i navelor de pasageri 
schemele traseelor deservite de 
toate mijloacele transportului 
republican-

Pentru îmbunătățirea deservi
rii călătorilor s-a asigurat o 
mai bună coordonare a trans
porturilor feroviar, auto, naval 
și aerian In transportul fero
viar, Capitala va fi legată cu 
principalele centre din țară prin 
trenuri rapide cu aburi și auto- 
mo.oare .durata parcursurilor 
fiind redusă pe unele trasee cu 
60—150 minute față de actua
lul orar Totodată, la o serie de 
trenuri personale de lung par
curs s-au eliminat opririle în 
unele stații mai mici, viteza de 
circulație sporind astfel simți
tor.

Transportul către stațiunile 
balneo-climaterice de pe Valea 
Prahovei, Valea Oltului, Regiu
nea Autonomă Maghiară și alte 
regiuni va fi asigurat prin tre
nuri directe. Pentru sezonul de 
vară. între București și Con
stanța s-a prevăzut punerea în 
circulație a 11 perechi de tre
nuri, din care două perechi au
tomotoare rapide care circulă 
fără oprire pe întreaga distanță.

Legăturile cu străinătatea vor 
fi deservite de trenuri accele-

In brigadă fiecare poate deveni

rate, unele din acestea avmd a- 
sigurate, în timpul verii, legă
turi imediate către Constanța 
sau spre Varna (R. P. Bulga
ria).

La aceeași dată se pune în 
aplicare și orarul de vară al 
curselor de autobuse. Noul orar 
prevede deschiderea a peste 100 
de trasee noi. In scopul îmbu
nătățirii deservirii transportului 
oamenilor muncii care vin sau 
pleacă in stațiunile baineo-cli- 
materice s-au organizat legă
turi între transporturile auto și 
feroviar la toate trenurile ce se 
pun in circulație prin noul mers. 
In același scop, o serie de auto- 
gări printre care cele de ia 
București-Obor București-Fila- 
ret. Tg Ocna. Bacău. Focșani. 
Tuicea, Satu Mare, Vatra Dor- 
nei au fost instalate chiar in 
incinta stațiilor de cale (erată 
respective.

Măsuri corespunzătoare au 
fost luate și in transportul na
val. Traficul fluvial va fi de- 
servit de 12 linii, după un orar 
care asigură legături bune cu 
trenurile ce sosesc sau pleacă 
din porturi. Pentru transportul 
între porturile de pe litoral se 
pun în circulație nave-hidrobus 
care vor deservi traseele Con- 
stanța-Mamaia și Constanța- 
Eforie-Vasile Roaită-Mangalla, 
cu plecări din oră în oră. La 
dispoziția turiștilor vor fi puse 
și șalupe-taxi. în porturi s-au 
amenajat ghișee pentru vînza- 
rea biletelor de călătorie, locuri 
de acostare a navelor etc.

de- 
res- 

să 
noi

(Urmare din pag. l-a) 

că îl ajutaseră dar vorbele nu-1 
prea ascultau.

— Să știi că asta nu-1 
ajuns — i-a zis tot atunci 
ponsabital brigăzii. Trebuie 
mergi mai departe. Hai cu 
la cursul de minim tehnic.

Augustin s-a Înscris, apoi și 
la echipa de dansuri și de tea
tru a întreprinderii. Colectivul 
brigăzii care se sudase și mai 
tnuît în lupta de a deveni frun
taș în muncă I-a antrenat pe 
Augustin la acțiuni patriotice 
și de petrecere în comun a 
timpului liber, (la teatru, la 
cinema, la plimbare).

Peste vreo trei luni de zile 
Augustin a mai dat un examen 
de ridicare a încadrării. A reu
șit trectad în categoria 6 de 
salarizare. Lui, care cu cîteva 
luni de zile in urmă lucra piese 
foarte simple și totuși dădea re
but, î s a încredințat să lucreze 
piese fine pentru mașinde de 
cusut. Toată secția l-a recu
noscut ca un muncitor ce le 
face cinste.

— Noi l-am crescut — se 
mîndrea fiecare membru dm 
brigadă.

Firește, ei îl făcuseră să sim
tă bucuria și 
di, să simtă 
rea fiecăruia, 
el însuși.

frumusețea mun- 
ajutorul și prețui- 
să fie exigent cu

★
— Și acum, ce face brigada, 

ce face Augustin? •— l-am în-

trebat pe secretarul comitetului 
U.T.M.

— Colectivul acesta acum 
bine sudat nu mai este codaș. 
Toți băieții sînt fruntași în sec
ție. Brigada se situează tot
deauna pe primele două, trei 
locuri în întrecerea dintre cele 
14 brigăzi ale noastre. Augus
tin. care a fost ajutat de *' 
varâșii săi să nu rămină 
urmă, a cerut maistrului 
fie repartizați tinerii mal 
veniți în fabrică cărora să 
împărtășească din experiența sa 
de strungar fruntaș.

Am aflat apoi că la începu
tul lunii mat, brigada s-a anga
jat în cadrul unei adunări 
U.T.M. pe secție, care discuta 
despre calitatea produselor și 
reducerea prețului de cost, să 
îmbunătățească indicii de cali
tate reducind la zero rebuturile 
și remanierile. Luna mai se a- 
nropie de sfîrșit șl membrii bri
găzii, fruntași cu toții în secții, 
iși țin cu strășnicie angajamen
tul luat în cinstea Congresului 
partidului.

Dar membrii brigăzii de 
strungari nu se mulțumesc cu 
aceste rezultate. Toți învață a- 
cum mai departe ca să stăpânea
scă mai bine tehnica, să-și ri
dice continuu calificarea. Au
gustin de pildă vrea să atingă 
cît mai repede categoria 
strungar specialist. Se pregă
tesc deci cu toții pentru a I- 
demni de sarcinile viitoare — 
sarcini ce le Înfățișează proiec
tul Directivelor Congresului.

to-
în 

să-i 
nou

le

de

fi

(Agerpres)
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Eleve din Craiova studiind pianul în cadrul Casei de cultură a 
sindicatelor din oraș.

Foto : P. PAVEL

Mitingul tineretului
din Capitală

Largi posibilități pentru turiștii 
străini de a ne vizita țara 

o Hofărîre a Consiliului de Miniștri
grijii partidului și 
turismul în țara 
dezvoltat continuu, 

crescut numărul oa-

Datorită 
guvernului, 
noastră s-a 
An de an a 
menilor muncii care practică tu
rismul, precum și numărul oas
peților de peste hotare care ne 
vizitează țara.

In ultimul timp s-au făcut o 
serie de construcții și amena
jări care au lărgit baza mate
rială a turismului și permit ca 
turiștii să fie găzduit! în con
diții oiptime.

Recent, Consiliu! de Miniștri 
a stabilit printr-o hotărire o se
rie de măsuri în scopul creării 
unor largi posibilități pentru tu
riștii străini de a cunoaște rea
lizările regimului demoorat-

popular și frumusețile 
noastre.

Astfel, pentru turiștii 
rile socialiste, care vin 
puri organizate, viza de intra
re in R.P. Romînă se desfiin
țează. Pentru vizitatorii din alte 
țări se aprobă introducerea vi
zei turistice care se va aoorda 
imediat și fără nici o taxă pe 
baza dovezii prezentate de a- 
gentia turistică contractantă.

Hotărirea Consiliului de Mi
niștri stabilește pentru O.N.T. 
„Carpați", unele ministere și 
comitete executive ale sfaturilor 
populare o serie de sarcini în 
vederea asigurării unei cît mai 
bune și multilaterale deserviri a 
turiști’lor străini care ne vizi
tează țara.

Marti întrunit la Zurich 
comitetul de organizare al tur
neului olimpic de fotbal care a 
procedat prin tragerea la sorți- 
la alcătuirea celor 4 grupe ale 
turneului final. Cele 15 echipe 
au fost repartizate după cum 
urmează:

Crupa I R.P.F. Iugoslavia, 
R. P. Bulgaria, Republica Arabă 
Unită, Turcia.

Grupa a li-a; Italia, Anglia, 
Brazilia.

Gri»pa a Ill-a ; R. P. Polonă, 
Danemarca, Argentina, Tunis.

Grjpa a IV-a : R. P. Ungară, 
Franța. Peru, India

A 16-a echipă urmează să fie
desemnau si repartizau in care
grup» a H-a. plat

★
Sîmbătă și duminică sala

sporturilor de la Floreasca va Tn
găzdui cea de-a III-a ediție a 
campionatelor internaționale de 
gimnastică aie R. P. Romine. 
In concursul masculin se vor 
întrece gimnaști din 5 țări : 
U.R.S.S., R- Cehoslovacă, R P. 
Ungară, R. D. Germană și R.P. 
Romină. De asemenea, in con
cursul feminin vor evolua cite 
două gimnaste din R. Ceho
slovacă, Italia. R. P. Ungară, 
R. D. Germană și R. P. Ro- 
mînă.

Sîmbătă de la ora 16 ’int 
programate exercițiile impuse 
(masculin și feminin). Dumini
că dimineața de la ora 9,30 au 
ioc exercițiile liber alese (mas
culin ți feminin), iar după-a- 
miază de la ora 17,30 se vor 
disputa întrecerile pe aparate.

★
Echipa feminină de baschet 

a U.R.S.S- care se pregătește

In regiunea lași
Noi lucrări în vederea îmbunătățirii 

iluminatului public
în orașele Regiunii Iași se 

fac noi lucrări in vederea im" 
bunătățirii iluminatului public.

La Iași, în primele 4 luni ale 
anului, iluminatul public a fost 
extins pe încă 11 străti. La Paș
cani se fac în prezent lucrări 
pregătitoare pentru înlocuirea 
stafiilor de transformare, în ve~

derea schimbării tensiunii ener
giei electrice cu care este aii" 
mentat orașul.

La uzinele electrice din Huși 
și Vaslui s-a terminat zilele ace
stea montarea unor noi motoare 
care vor fi date in curind 
funcțiune.

Oameni, cifre și oțel
ftZrmore din pag. l-a)

în carnet îndepărtatele porturi 
cu nume sonore către ©are 
pleacă mașinile cu „made in 
R.P.R." și chipul lui cu 
trăsături puternice ca tăiate 
in piatră a suris celor 1,4 mi
lioane tone de oțel și pentru 
o clipă a cunoscut odihna cea 
liniștitoare. Pentru o clipă 
doar. Fiindcă a citit cifrele oțe
lului din proiectul de Directive : 
3,3 milioane tone oțel în 1965 I 
Circa 7,5 milioane tone oțel ia 
capătul lui 1970 I Atunci în 
1970, noul combinat siderurgic 
de la Gatați va da el singur in 
milioane tone de oțel mai mult 
decît Reșița și Hunedoara lao
laltă. $i platourile oțdâriilor din 
Galați vor avea și spațiu dar și 
apă I Numai cit chin și necaz a

tras el Stubnya in trecut 
lipsa de ©pă a Reșiței. O, dacă 
s-ar ști cît e de folos apa in 
siderurgie I Și-acuma : spațiu 
pentru oțelărji și pentru halele 
de turnare, ©pă de răcit din 
belșug. Și 4.000.000 tone oțel 
numai la Galați iar cu totul 7,5 
milioane tone oțel într-un an I

Multe a gîndit și-a visat el 
Matei Stubnya pentru oțel și 
despre oțel dar pînâ aici n-a 
îndrăznit nici să gîndească nici 
să viseze. De astă dată și pen
tru Matei Stubnya ca și pentru 
noi toți a gîndit și-c visat c«r- 
maciitf nostru iubit. Cîrmaciul 
drag care ceas de ceas, treaptă 
cu treaptă duce țara întreagă 
către mai bine, către putere, 
belșug șl lumină. A visat, a gîn
dit și sub ochii noștri dîndu-le 
viață ne înfăptuiește visurile și 
gind urile marele oțelar, partidul.

patriei

din ță- 
în gru-

pentru campionatele europene 
de la Sofia a susținut o întâl
nire de antrenament la Varșo
via cu reprezentativa R. P. Po
lone. Baschetbalistele sovietice 
au oîștigat cu scorul de 58-45 
(23-21). Cea mai bună jucătoa
re sovietică. Smildzina, a în
scris 18 puncte.

★

Pe stadionul „Vasil Lewski" 
din Sofia a luat sfîrșit marți 
concursul internațional de atle
tism organizat de ziarul „Na- 
rodna Mlade)-. Cei mai bune re
zultat al zilei a fost înregistrat 
de atletul romin Zoltan Vamoș 

: a cîștigat proba de 1500 
cu timpul de 3’44”8/I0

★

1 continuarea turneului pe 
care-l intreprinde in tara noa
stră echipa franceză de rugbi 
PUC-Paris va intilni astăzi la 
Cluj echipa locală. Știința. Jo
cul stârnește un mare interes fn 
rîndul amatorilor de rugbi din 
orașul Cluj, care au ocazia pen
tru prima oară să urmărească 
evoluția unei echipe franceze. 
Rugbiștii clujeni s-au pregătit 
cu atenți,.pentru a se comporta 
la inălțiipea adyr^rilor lor. 
Dio-' echipa lor fap parte o se
rie de jucători tălentați ca 
Cardoș, Hossu. Demian. Buia, 
Pop. Cățănici și^lții.

m

pentru triumful ideilor coexisten
ței pașnice. Promlitudinea cu 
care popoarele s-au ridicat în 
apărarea politicii de pace, apro
barea cu care au susținut pro
punerile juste ale Uniunii Sovie
tice, indignarea față de actul 
provocator al guvernului ameri
can sini si mp tome ev ideale că 
vigilența popoarelor față de 
ațîțătorii la război nu a slăbit. 
Forțele păcii sînt puternice. Ele 
vor triumfa asupra adepților 
războiului rece**. Cuvintele oas
petelui italian sînt salutate cu 
aplauze puternice de către miUe 
de tineri prezenți la miting. Se 
scandează lozinci despre lupta 
unită a tineretului pentru apă
rarea păcii, împotriva uneltirilor 
războinice.

la cuvîntul apoi tov. Constan
tin Cîrfînă, secretar rd C.C. «2 
U.T.M. Vorbitorul arată că Uni
unea Sovietică consecventă poli
ticii sale leniniste de apărare și 
tie menținere a păcii, a depus e- 
forturi perseverente în vederea 
ținerii conferinței de la Paris. 
Dar după cum se știe conferința 
nu a avut loc. Răspunderea pen
tru aceasta o poartă în întregime 
guvernul SALA. care a torpilat 
conferința la nivel înalt înainte 
ca ea să fi putut începe. Acțiu
nile subversive îndreptate împo-

au
cu

triva întâlnirii de la Paris 
culminat după cum se știe 
încălcarea spațiului aerian al 
Uniunii Sovietice de către avio
nul american de spionaj nV.‘2“

care e fost duhorii de bravii ra- 
chetișU sovietici. Acest act pro
vocator este incompatibil eu ce
rințele elementare ale menținerii 
unor relații normale între state 
în condiții de pace. Cercurile 
conducătoare americane nu nu
mai că nu au condamnat provo
cările, dar și-au permis chiar să 
proclame spionajul drept politi
ci de stat a S.U.A. Acțiunile 
provocatoare ale cercurilor impe
rialiste au stîrnit mînia și indig
narea legitimă „ tuturor po
poarelor lumii. In fața lumii în
tregi tovarășul Hrușciav, șeful 
guvernului suțietic, a smuls mas
ca de pe fața imperialiștilor a- 
mericnni pretentîndud în adevă
rata lor înfățișare. Imperialiștii 
americani, în cirdășie cu cele 
mai negre forje ale militarișlilor 
revanșarzi vestrgermani în frunte 
ou Adenaper, au devenit expo- 
nenții cei mai înverșunați ai po
liticii falite de război rece și 
promotorii celor mai odioase 
provocări îndreptate împotriva 
păcii în lumea întreagă. Poziția 
fermi și hotirîtă a Uniunii So
vietice împotriva acțiunilor agre
sive, poziție care se bucură de 
aprobarea deplină a tuturor po
poarelor lumii, reprezintă o con
tribuție importantă la cauza 
apărării pocii mondiale.

Poporul nostru care sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn obține succese de însem
nătate istorica, pășind cu încre
dere pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, al făuririi u- 
nui viitor fericit, luminos și 
îmbelșugat, sprijină cu hotărire 
politica consecventă de pace a

Pe șantierul țesătoriei de in
și cînepă de

Ga urmare a dezvoltării în
trecerii socialiste, constructorii 
țesătoriei de in și cînepă de la 
Păuleștii, regiunea Pjoești, iu 
cîștjgat un avans de peste 3 
luni față de graficul de execu
ție a lucrărilor, Pînâ acum ei 
au terminat construcția halei 
țesătoriei, secția de năvădit, 
precum și secțiile de canetat. 
bobinat și urzit. Nu de mult 
aici și-au început activitatea și 
mentorii.. La secția de prepara- 
ție au și fost moeitate 17 ma
șini de canetat, Iar acum se 
montează primele 30 de răz
boaie din cete 360 dt va avea 
tesătoria.

Ia Paulești
Se lucrează cu avîn>t și ia fi

nisarea secțiilor albitorie, pre
late și fm-isaj, Zidarii, în frunr 
te cu brigăzile conduse de Ion 
Anca și Ion Mușat, dulgherii, 
dintre care se evidențiază cei 
din brigada lui Ion Neagoe și 
ceilalți muncitori și tehniciend 
de pe șantier se întrec să ter
mine și aceste obiective indus
triale înainte de termen, astfel 
ca la sfîrșitui anului întreaga 
unitate industrială să intre în 
funcțiune cu o 
milioane m.p.
an.

guvernului sovietic, poziția sa 
fermă de demascare a cercurilor 
agresive și condamnă au indig
nare acțiunile imperialiste. Tine
retul patriei noastre, alături de 
întregul popor, este însuflețit in 
aceste zile de mărețele perspec
tive pe care le înfățișează Proiec
tul de Directive ale celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R, Tine" 
retul patriei noastre string unit 
în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Comitetului său Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Gheorghe GheorghiurDej, este 
hotărît să-și dedice tot elanul și 
capacitatea sa înfăptuirii acestui 
măreț program al socialismului și 
păcii. Poporul nostru împreuna 
cu popoarele puternicului lagăr 
al socialismului în frunte cu Uni
unea Sovietică. împreună cu cele
lalte popoare iubitoare de pace 
din întreaga lume, va sta mereu 
de strajă in slujba apărării pă
cii. Țările lagărului socialist con
secvente în politica lor de pace 
vor face și în viitor totul pentru 
promovarea destinderii în rela
țiile internaționale, pentru dezar
marea generală ți totală, pentru 
ținerea conferinței la nivel înalt 
în condiții mai favorabila peste 
6—S luni..

Uniunea Sovietică este bastio
nul de neclintit al păcii și secu
rității popoarelor. Lupta țărilor 
socialiste și a tuturor popoarelor 
iubitoare de pace va duce la 
triumful ideilor coexistenței paș
nice — a spus în încheiere vor
bitorul.

Cuvintele rostite de tov. Con
stantin Cîrfînă au fost subliniate 
prin repetate și puternice aplau
ze. Răsună urale in cinstea iubi
tului nostru - partid, în cinstea 
lagărului socialist în frunte cu 
marea Uniune Sovietică care 
luptă neobosit/ pentru apărarea 
păcii mondiale.

Tinărul muncitor D. Burlacu 
de la complexul C.F.R, „Grivița 

moțiuni

Informații

capacitate de 8 
de țesături pe

(Ageirpres)

Roșie" dă citire unei 
prin care tinerii particvpanfi la 
marele miting condamnă acțiuni
le provocatoare ale cercurilor 
imperialiste care au torpilat con
ferința la nivel înalt și sprijină 
cu hotărire poziția justă a Uni
unii Sovietice în apărarea păcii.

Mitingul ia sfîrșiț prin into
narea imnului F.M.T.D. După a- 
eeea minute în șir miile de ti
neri scandează lozinci de pace 
și prietenie, de înfierare a cercu
rilor agresive, lozinci prin care 
iși exprimă hotărirea de a lupta 
neîncetat pentru pace, pentru 
desăvîrșirea construcției socialis
te în patria noastră.

Mitinguri în țară
In întreaga țară continuă mi. 

tinsurile oamenilor muncii care 
condamnă acțiunile provocatoa
re ale cercurilor imperialiste ce 
au torpilat conferința la nivel 
înalt. Asemenea mitinguri au 
mai avut loe la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie", Ia uzinele „7 
Noiembrie" din Capitală, Uni
versitatea ,.C. I. Parhon", fa
brica „Solidaritatea" din Ora
dea, în centrul universitar Cluj, 
la Atelierele C.F.R. Timișoara, la 
uzinele ,,Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, din Baia Mare, la I.M.S. 
Ctmpulung-Muscel, la uzinele 
„Progresul" Brăila ți fn alte 
localități din țară.

Ministrul Invățămîntului și 
Culturii, Ilie Murgulescu, a ofe
ri» marți seara, la Casa uni
versitarilor din Capitală, un di- 
neu cu prilejul vizitei în tara 
noastră a ministrului Invăță- 
mintului Superior din R. P. Po
lonă. Henryk Golansky.

★
In cadrul convenției de cola

borare culturală între R. P. Ro- 
mină și R. P. Ungară, marți 
după-a miază a sosit >n Sapitală 
o delegație de scriitori din țara 
vecină. Delegația este alcătuită 
din Foldeak Ianos, cond-jcăteru! 
delegației, Fodor lozsef, Mâtyăs 
Ferenc și Tatay Săndor.

★
După ce a fost solistul unui 

concert simfonic dat luni seara 
fn sala Teatrului de stat din 
Oradea, pianistul Li Mir.-cean 
din R. P. Chineză, distins cu 
premiul I la primul concur» In
ternațional „George Enescu'

susținut marți 
sală a Palatului 
recital extraordinar care a cu
prins în 
Chopin.

seara în noua 
Republicii un

întregime lucrări de

★

Brukenthal din Sibiu 
> la Gopșa Mică o ex- 
cu tema Dezvoltarea

Muzeul 
a deschis 
poziție i 
artei populare din Regiunea Sta
lin și noua creație artizana!ă.

(Agerpres)

« apărut:

(Agerpres)

V. tIVEANU «18. Din isto- 
ria luptelor revoluționare 
din Ronanta-

M0 pag. UJt iei-
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Premiile concursului Pronosport nr. 21
In urme trierii și omologării variantelor depuse k> concursul 

Pronosport nr, 21 din 22 mai 1960 ou fost stabilite următoarele 
premii ;

Una variantă cu 12 rezultate exacte a 102.061 lei.
10,50 varianta eu 11 rezultate exacte a 11,664 lei.
99 variante cu 10 rezultate exacte a cite 1.855 lei.
Fond de premii 453.607 lei.
Premiul I a fost obținut de un colectiv de parijeipanți din 

București.

Cumpărqți ciocolată, șerbeturi, drageuri, 

dropsuri, bomboane umplute, care se găsesc in sorti 

mente bogate in magazinele alimentare.



Cuvîntarea rostită de A.A.Gromîko 
în Consiliul de Securitate

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— TASS : La 23 mai, sesiunea 
specială a Consiliului de Secu
ritate a O.N.U. a început exa
minarea problemei „Cu privire 
la acțiunile agresive ale aviației 
militare a S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice, acțiuni care 
creează o primejdie pentru 
pace“.

Consiliul de Securitate a a- 
doptat în unanimitate ordinea 
de zi a sesiunii, deși delegatul 
Statelor Unite, Lodge, a încer
cat să minimalizeze importanța 
problemei prezentată de guver
nul soviețic. Președintele Consi
liului de Securitate, Claude Co
rea, reprezentantul Ceylonului, 
a făcut o scurtă declarație în 
care a subliniat în mod deose
bit importanța problemei care 
urmează să fie examinată.

în cuvîntarea pe care a rosti
t-o în cadrul sesiunii, A. A. Gro
mîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a relevat ne
cesitatea urgentă de a se discuta 
această problemă, întrucît ac
țiunile provocatoare ale aviației 
militare americane împotriva 
Uniunii Sovietice pot avea con
secințe grave dacă nu se vor 
lua de îndată măsurile cuvenite 
pentru a pune capăt acestor ac
țiuni.

Nu este vorba despre un in
cident de frontieră accidental — 
a declarat A. A. Gromîko — ci 
despre acțiuni agresive, fără pre
cedent în timp de pace, pregă
tite în mod anticipat și înfăptu
ite cu aprobarea și din ordinul 
guvernului S.U.A. Asemenea ac
țiuni pot fi concepute numai 
cînd țările respective se află în 
război una cu alta.

A. A. Gromîko a subliniat că 
zborul cu caracter de spionaj 
al avionului „U-2“ a fost între
prins la data de 1 Mai, numai 
cu cîteva zile înainte de deschi- 
derea conferinței conducătorilor 
celor patru puteri.

în situația care se crease, a 
continuat A. A. Gromîko, gu
vernul sovietic avea motive mai 
mult decît suficiente pentru a nu 
plecș la conferința de la Paris, 
avînd în vedere că uuul din 
participanții la conferință a des
fășurat fățiș o politică dușmă
noasă și provocatoare împotriva 
țării noastre. Guvernul sovietic,

împotriva acțiunilor întreprinse 
de. adepții „războiului rece"

DECLARAȚIA GUVERNULUI
R. P. ALBANIA

TIRANA 24 (Agerpres).—* 
Ziarele publică declarația guver
nului Republicii Populare Alba
nia In care acesta sprijină 
întrutotul poziția guvernului so
vietic în problema conferinței la 
nivel înalt care a fost torpilată 
de guvernul Statelor Unite ale 
Americii.

în declarație se arată că In 
timp ce guvernul sovietic a 
luptat ca lucrările conferinței să 
fie încununate de succes, guver
nul S.U.A. a acționat în direc
ția opusă. Prin acțiunea lor a- 
gresivă premeditată, trimiterea 
în Uniunea Sovietică a unui a- 
vion în scop de spionaj, impe
rialiștii americani au torpilat in 
mod conștient conferința la ni
vel înalt.

Poziția fermă și consecventă 
a Uniunii Sovietice și declara
țiile extrem de importante ale 
lui N. S. Hrușciov au indicat 
calea justă spre crearea unei 
atmosfere de înțelegere și cola- 
borare constructivă, au consti
tuit contribuția cea mai prețioa
sa la cauza păcii.

DECLARAȚIILE LUI TSIRîMOKOS

ATENA 24 (Agerpres). — 
TASS: Luînd cuvîntul la Salo
nic, liderul partidului Uniunea 
Democratică din Grecia, Tsiri- 
mokos, a criticat cercurile con- 
ducătoare din S.U.A. răspunză
toare pentru torpilarea conferin
ței la nivel înalt. „Există oa
meni, grupuri politice și frun
tași ai vieții publice care își 
freacă mîiniîe, bucurîndu-se de

.MOSCOVA. - Au luat sfîrșit 
tratativele cu privire la organi
zarea unei expoziții naționale 
franceze la Moscova. Expoziția 
vă fi desch'să între 15 august și 
lai septembrie 1961 în Parcul de 
cultură și odihnă ..Sokolniki".

Ca mărime expoziția franceză 
va depăși de peste două ori ex
poziția americană organizată 
aici anul trecut.

Tot în anul 1961 se va organi
za la Paris o expoziție sovie
tică)

ROMA. — Evenimentele de 1® 
Bologna, unde poliția « împrăș
tiat ;CU forța un mare miting al 
partizanilor păcii, rănind 13 per. 
soarie, a stîrnit indignarea opi
niei • publice din Italia. Ziarul 
„Uryta** anunță că în dimineața 
de 23 mai în orașul și provin
cia Bologna a fost declarată 
pentru a doua oară după eve
nimentele de la 21 mai o grevă 
generală de protest.

WASHINGTON. — Agenția U- 
nited Presse International anunță 
că un grup de 11 lideri sindicali 
americani, dintre care face parte 
și Harold Gibbons; vicepreședin
tele comitetului executiv al sin
dicalului șoferilor de camioane, 
au acceptat invitația de a vizita 
U.R.S.S. care le-a fost adresată 
de Uniunea asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații culturale 
cu țările străine.

Agenția americană menționea
ză că deși George Meany pre
ședintele A.F.L.-C.I.O., un duș
man îndărătnic ^1 unei apropieri 
între U.R.S.S. și S.U.A.. s-a 

eredincios politicii sale de pace, 
a hotărît totuși să participe la 
această conferință, în care 
popoarele își puneau mari spe
ranțe.

Ca urmare, șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, a plecat 
la Paris. Guvernul sovietic spe
ra că la Washington va prevala 
judecata sănătoasă, că la întîl- 
nirea personală a șefilor de gu
verne, guvernul S.U.A. va avea 
curajul să condamne deschis ac
țiunile agresive ale aviației sale.

în loc să condamne provocă
rile și să le pună capăt, guver
nul S.U.A. s-a pronunțat de 
fapt pentru continuarea lor pe 
scară și mai largă, atribuind 
Organizației Națiunilor Unite ro
lul umilitor de culegătoare de 
informații cu caracter de spio
naj pentru Pentagon. Tocmai 
aceasta este semnificația planului 
modificat cu privire la așa-zisul 
„cer deschis**.

A. A. Gromîko a arătat că 
promisiunea ..generoasă*4 a lui 
Eisenhower de a sista incursiu
nile avioanelor americane în 
spațiul aerian al Uniunii So
vietice pe o perioadă care ia 
sfîrșit în ianuarie 1961 consti
tuie o încercare de camuflare a 
problemei incursiunilor provo
catoare ale avioanelor americane 
în spațiul aerian al U.R.S.S. și 
de sustragere de la răspunderea 
pentru această politică.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a vorbit apoi des
pre perfidia de care a dat do
vadă guvernul S.U.A, față de 
Uniunea Sovietică.

Cu puțin timp în urmă, a 
spus el, președintele S.U.A. l-a 
primit la Washington, la Camp 
David, pe șeful guvernului so
vietic, l-a tratat și s-a purtat 
amabil cu el, a vorbit de nece
sitatea întăririi încrederii reci
proce. în același timp, după 
cum s-a constatat, forțele mili- 
tare aeriene ale S.U.A. erau 
angajate în înfăptuirea unui 
program de acțiuni agresive 
împotriva Uniunii Sovietice, a- 
probat de președintele Eisenho
wer personal. Nu este oare a- 
cesta un exemplu de perfidie ?

în timp ce statele se pregă
teau pentru conferința la nivel 
înalt, avioane americane zbir 
rînd la mare altitudine, la o 

torpilarea conferinței, deoarece 
trăiesc din încordarea situației 
internaționale așa cum trăiesc 
viermii pe un cadavru— Dar el 
inspiră o mare ură prin bucuria 
lor. Cine ride la urmă, ride mai 
bine. Ultimul cuvînt aparține 
popoarelor care vor depune toate 
eforturile în lupta pentru pace, 
pentru un viitor mai bun".

SCRISOAREA DESCHISA 
A PRINȚULUI SIANUK

PNOM PENH 24 (Agerpres). 
Du.pă cum relatează agenția Chi
na Nouă, săptămînalul „Naționa
list" a publicat „scrisoarea des
chisă adresată cercurilor impe
rialiste" de prințul Sianuk.

In această scrisoare Sianuk 
ridică cu asprime împotriva ca
lomniilor imperialiștilor și ale 
acoliților lor care . încearcă să 
defăimeze politica de pace și 
neutralitate dusă de guvernul 
Cambodgiei. „Politica noastră de 
neutralitate, se spune în scri
soare, oglindește nu dorința noa
stră personală, ci voința poporu
lui Cambodgiei de 4,5 milioane 
de oameni, adică voința întregu
lui popor al Cambodgiei, cu ex
cepției unui pumn de oameni — 
lacheii voștri".

Arătînd că im.periali.țtii au su
ferit o înfrîngere rușinpasă în 
toate regiunile Asiei, Sianuk de
clară în scrisoare că Statele 
Vuite ale Americii trebuie să în
țeleagă că principala cauză a a- 
cestei infringed ..trebuie căutată 
în primul riad în propria lor 
politică oarbă, in atitudinea lor, 
mai pe scurt, în însăși furia im
perialiștilor".

opus acestei vizite. Curran, pre
ședintele Sindicatului național 
al marinarilor, care este ș« vice
președinte al A.F L.-C.I.O.. a a- 
n-unțat că intenționează să vi
ziteze și el Uniunea Sovietică.

RABAT. — La 23 mai s-a des
chis la Rabat prima Conferință 
a conducătorilor companiilor de 
radiodifuziune din Maroc, Gha
na. Guineea. Tunisia, R.A.U. și 
Libia. Participanții la conferință 
vor discuta problema schimbului 
de programe între companiile 
naționale de radidifuziune. pre
cum și posibilitatea creării unei 
uniuni africane a companiilor 
de radiodifuziune.

CAIRO. — La 24 mai Nasser, 
președintele R.A-U. a em's un 
decret cu privire la presă, oare 
prevede că nici un ziar, nici o 
publicație nu pot fi editate fără 
autorizația Uniunii Naționale a 
R.A.U. șt nimeni nu are dreptiu 
să colaboreze la organej? de 
presă fără autorizare^ Uniunii 
Naționale.

Prevederea principală a decre
tului constă în acea că toate co
tidienele mari din Cairo trec în 
patrimoniul Uniunii Naționale

în conformitate cu acest de
cret, Uniunea Națională va crea 
un organ special care va con
duce presa și va numi condu
cerea fiecărei publicații.

PEKIN. — La 24 mai. feldma- 
reșalul Montgomery a sosit la 
Pekin în calitate de oaspete per
sonal al însărcinatului cu afa
ceri ad-interim al Angliei în 
R. P. Chineză. 

înălțime de zeci de kilometri, 
practicau spionajul militar, pă- 
trunzînd în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice, pe baza unui 
program aprobat de guvernul 
S.U.A. Nu este oare și acesta 
un exemplu de perfidie? Cum 
se poate avea încredere, după 
toate acestea, într-o astfel de 
politică ? — a întrebat A. A. 
Gromîko.

Prezentînd spre examinare 
Consiliului de Securitate pro
blema acțiunilor agresive ale 
aviației militare americane, a 
spus în continuare A. A. Gro
mîko, guvernul sovietic por
nește de la premisa că încălca
rea principiului suveranității 
statelor este unul din cele mai 
periculoase aspecte ale acestei 
politici.

A. A. Gromîko a subliniat că 
dacă ar triumfa concepția im
perialiștilor americani că au 
dreptul să pătrundă pe terito
riul altor state din motive 
care ar fi dictate de intere
sele apărării, aceasta ar în
semna încurajarea agresorilor, 
în ziua eînd ar învinge o 
astfel de concepție va trebui 
sa subscriem cu toții actul de 
deces lipsit de glorie al Orga
nizației Națiunilor Unite.

Este de la sine înțeles, a con
tinuat A. A. Gromîko, eă ar
gumente ca cele prezentata de 
guvernul S.U.A. pot fi formu
late doar de un guvern a cărui 
politică reprezintă o îmbinare 
de agresivitate, ingîmfare și ne
socotire a normelor elementare 
ce trebuie respectate în relațiile 
dintre state, a principiilor ele
mentare de onestitate in aceste 
relații.

Dacă vom păși pe calea încu
rajării, a tolerării sau chiar 
dacă vom avea o atitudine pa
sivă față de o asemenea politică 
ar însemna că primejdia unui 
nou război va crește însutit.

A. A. Gromîko a subliniat că 
O.N.U. trebuie să se ridice în 
apărarea suveranității statelor.

Ministrul Afacerilor Externe a 
subliniat că nu există o contra
dicție între a da o ripostă agre
sorului și a promova neutralita
tea în politica externă. Această 
poziție a corespuns , întru io tul 
așteptărilor și corespunde atît 
intereselor naționale ale țărilor

HEALEY CERE ANGLIEI 
Șl FRANȚEI SA TEMPEREZE 

PE „LIDERUL” LOR

LONDRA 24 (Agerpres). — 
La 23 mai, ziarul „Star" a pu 
blicat articolul lui Denis Healey, 
specialist al Partidului laburist 
în probleme de politică exter 
na, care cere Angliei și Franței 
să ia măsuri pentru curmarea 
tendințelor care se manifestă în 
S.U.A. de înrăutățire a relațiilor 
între Est și Vest după torpila
rea conferinței la nivel înalt.

Healey condamnă aceste țări 
pentru faptul că nu au știut să 
influențeze S.U.A. pentru a sal
va conferința la nivel înalt, deși 
știau încă înainte de a fi infor
mate oficial de N. S- Hrușcipv 
că zborul provocator al avionu
lui „11-2“ poate zădărnici confe
rința la nivel înalt.

Healey arată in continuare că 
„elemente influente din Penta
gon și din cadrul Comisiei pen
tru energia atomică s-au ridicat 
cu hotărîre chiar împotriva ideii 
coexistenței*4 

Nie
O tăblița metalică a cărei in

scripție ne răscolește simțirea : 
Mauthausen — 5 km. Tovarășul 
meu de drum tace îngîndurat 
își adună amintirile suferinței. 
Geometria imperfectă a pietre
lor șoselei il preocupă. Pietre 
mai mici și mai mari înlănțuite. 
Per cele mai obișnuite cu pu
tință. Dar ele au fost martora 
mute și neputincioase ale ulti
mului act al unei zguduitoare 
drame umane. Ciți ca meni nu 
le-au bătătorit in cel din urmă 
drum al vieții lor ? Gți? Conta
bilitatea morții, S.S.-ul a ținut-o 
cu scrupulozitate... 122.767... Mâ 
infioară exactitatea cifrei.

Ajungem in fața unui ped 
metalic ce își arcuiește liniile 
ruginii peste scurgerea domoclâ 
a Dunării. Aci Dunărea nu-i de
loc albastră, ci pare mai de 
grabă tulburata; de intîmplorile 
sumbre pe care anii trecutului 
i le-au ocazionat. Pe podul în
gust se poate circu’a doar intr-o 
singura direcție, a?a incit lungul 
convoi de automobile se mișcă 
încet ca un cortegiu funerar. In
trăm în satul Mauthausen. Pei
saj comun. Stradele înguste, in- 
tortochiate, căsuțe gălbui ce 
poartă povara timpului, peste 
care răsare turla bisericii, sta
țiunea de vinzare a benzinei cu 
drape'ul galben-vișiniu al împă
răției Shell și obsedanta recla
mă ce nu dă răgaz ochiului nici 
măcar o clipă : „Trink Coca- 
Cola". E duminică dimineață și 
sătenii s-au trezit mai devreme 
decit de obicei. Stau la răs
cruci de drumuri, privind în tă
cere scurgerea mașinilor și scu
terelor. Copiii agită minuțele 
în gingașe semne de salut.

Pe drumul pietruit de țară 
cineva a scris cu var : „Să nu 
se mai repete fascismul**.

Nie wieder. , ‘
Să nu se mai repete. " j

care au pășit pe ealea neutrali
tății, cît și intereselor păcii în 
ansamblu. Pasivitatea în fața 
agresiunii este cu totul altceva. 
0 astfel de poziție nu are nimic 
comun cu neutralitatea și dă 
apă la moară agresorilor.

Guvernul sovietic, a continuat 
A. A. Gromîko, nu poate să nu 
atragă atenția Consiliului de 
Securitate asupra faptului că 
Statele Unite folosesc pentru în
făptuirea zborurilor lor deasupra 
Uniunii Sovietice baze situate pe 
teritoriul altor state.

Statele al căror teritoriu este 
folosit de avioanele americane 
pentru zborurile lor criminale 
deasupra Uniunii Sovietice, a 
subliniat A. A. Gromîko, sînt 
de fapt părtașe la agresiune, 
complice ale agresiunii.

Uniunea Sovietică, a continuat 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., este un stat mare ți 
puternic și nimănui nu-i este per
mis să pună la încercare răbda
rea ei și, specul în d dragostea ei 
de pace, să continue provocările 
împotriva teritoriului sovietic. 
Guvernul sovietic a arătat în 
modul cel mai clar ce soartă îl 
așteaptă pe acela care va în
cerca din nou să violeze frontie
rele țârii noastre.

Consiliul de Securitate tre* 
buie să examineze o problemă 
de uriașă importanță practici și 
principială pentru dezvoltarea 
relațiilor internaționale — pro
blema acțiunilor agresive ale 
aviației S.U.A. împotriva Uniunii 
Sovietice, acțiuni care creează o 
primejdie pentru pacea gene
rală. Consiliului de Securitate îi 
revine răspunderea serioasă de 
a acorda atenție cuvenită ace
stei probleme și de a lua mă
surile necesare pentru a pune 
capăt metodelor tilhârești în 
relațiile internaționale, de a lua 
măsuri pentru salvgardarea prin
cipiilor fundamentale ale Cartei 
O.N.U. ți a normelor dreptului 
internațional.

Sustragerea de la această răs
pundere ar însemna triumful 
dreptului pumnului asupra le
galității, ar însemna eâ politica 
de încălcare a suveranității sta
telor și a inviolabilității lor te
ritoriale, politică proclamată de 
Washington, ar fi continuată, eu 
riscul din ce în ce mai accentuat 
ca în orice moment să izbucnea
scă incendiul unui nou război.

In încheiere, din însărcinarea 
guvernului sovietic, A. A. Gro
mîko a prezentat spre examinare 
Consiliului de Securitate un 
proiect de rezoluție în această 
problemă.

♦
NEU’ YORK 24 (Agerpree).— 

TASS: In cadrul ședinței Con
siliului de Securitate după 
A. A. Gromîko a luat covtatul 
H. C. Ledge, reprezentantul a- 
merican,

Câutînd sâ scoată basma cu
rată pe organizatorii acțiunilor 
agresive ale aviației militare a- 
mer.cane, Lodge a ajuns pină 
acolo Incit a încercat sa con
vingă pe membrii Consiliului 
de Securitate că zborurile de 
spionaj ar constitui o practică 
normală, dictată de interesele 
„securității S.U.A.*4.

In loc să dea un răspuns clar 
șl convingător Consiliului de 
Securitate șj să-l asigure că 
asemenea acțiuni vor înceta Și 
nu se vor mai repeta, Lodge a 
declarat că S.U.A. „sînt gata*4 
să ducă cu Uniunea Sovietică 
tratative în problema unui tra
tat referitor Ia programul de 
spionaj al „cerului deschis*4.

La 24 mai are loc a doua șe
dință a Consiliului de Secu
ritate.

w i e
Note de drum 

din Austria
Inscripția a reapărut după 

cîțiva metri pe un gard, pe zidul 
unei case, pe pereții cafenii ai 
unei barăci.

N'e wieder.
Din depărtare devin vizibile 

zidurile cenușii ale fostu'ui la
găr al morții. Ziduri de piatră 
masivă. Turnuri de pază. Sîrmă 
ghimpetă întinsă ca un avertis
ment Tovarășul meu tace me
reu. O tăcere in care ii ghicesc 
gindurile...

Pășim intr-o curte interioară 
în care hitleriștii își garou ma
șinile, urcăm cîteva trepte de 
piatră. Din nou ziduri cenușii, 
turnuri de pază și o poartă de 
lemn înroșit Ultima haltă in 
drumul către moarte. Pentru 
122.767 ființe. 122.767 de inimi 
fierbinți ce au încetat să mai 
bată, de minți ce au încetat să 
mai gindească. Cite lucruri mi
nunate ar f< putut dărui civiliza
ției mințile acestea. Cite poeme 
nescrise, cite construcții neinăl- 
țate, cite descoperiri terestre 
sau cosmice neîmplinite.

Dăltuite în metal și marmură, 
monumentele se adresează con
științei umane. Ele evocă jert
fele trecutului și te îndeamnă să 
te gîndești la ziua de azi și la 
cea de mîine. lată monumentul 
de o simplitate zguduitoare al 
generalului sovietic Karbișev pe 
care hitleriștii l-au ucis trans- 
formîndu-i intr-un sloi de ghia- 
ță. Fiica generalului sfcă împie
trită lîngă monument. Mărgări
tarele lacrimilor ii strălucesc in 
ochi.

Monumente ! Metal și marmu
ră cărora omul le-a transmis 
simțămintele sale și care au

de stat a R.D.G. de către 
uq avion american

BERLIN 24 (Agerpres). - 
TASS: La 20 mai 1960 ora 
12,44 (ora Europei centrale) un 
avion a! armatei aeriene a 17-a 
a S.U.A. a violat frontiera de 
stat a R.D.G. în regiunea orațu- 
lui Kuhlungsborn (la 22 km. 
nord-vest de. orașul Rostock) și 
a pătruns pe teritoriul R.D.G. pe 
o adlncime de pină la 35 km.

Comandamentul grupului de 
' trupe sovietice diu Germania 

(G.T.S.G.), acționînd în confor
mitate cu prevederile Tratatului 
de la Varșovia a dat ordin a- 
vioanelor de vinătoare sovietice 
să. decoleze. Prin acțiuni notări- 
te de avertizare ele au silit a- 
vionul care a violat frontiera să 
aterizeze la ora 13,00 în re- 

1 giunea Klutz.
In timpul aterizării echipajul, 

pasagerii și avionul au au 
avut de suferit.

Comandamentul G.T.S.G. a a- 
dresat comandamentului trupelor 
S.U.A din Germania Occidentală 
un energic protest arătînd că 
răspunderea pentru incidentui 
care a avut loc revine în Între
gime comandamentului trupelor 
americane din Germania Occi
dentală.

Totodată m aduc, la cunoș
tință că in urma consimțămin- 
tulul autorităților R.D.G., echi
pajul, pasagerii și avionul vor 
fi predate reprezentantului co
mandamentului suprem al tril- 

■ pelor S.U.A. din Germania la 
I locul aterizării, la timpul care 

va fi convenit.

Evadarea unul grup 
de patriot! laoțieni
VIENTIANE 24 (Agerpres).— 

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că in noaptea 
de 23 spre 24 mai prințul Sufa- 
r.uvong. președintele C.G. al 
Partidului Neo Lao Haksat, și 
alți șapte membri ai partidului 
au evadat din lagărul de con
centrare de lingă Vientiane.

Prințul Sufanuvong a fost a- 
; restat și aruncat de autorități 

iotr-un lagăr de concentrare In 
iulie 1959 pentru că a participat 

I la lupta patriotică a poporului 
: laoțian.

Mitingul prieteniei 
dintre popoarele 
Guineei ți Liberiei
CONAKRY 24 (Agerpres). 

în Ieșituri cu vizita președin
tei ui Li benei. Tubman, in Gui
neea. la Conakry a avut loc 
un miting. Au luat cuvîntul 
președintele Guineei, Seku Ture, 
și președintele Tubman.

Africa nu este Încă complet li
bera, a spus Seku Ture, înlătu
rarea colonialismului trebuie să 
fie o condiție preliminară a uni
ficării Africii. Seku Ture a pro
pus să se studieze împreună cu 
Liberia posibilitățile de dezvol
tare a economiei și culturii și 
să fie semnat un acord care 
să întărească și să lărgească 
baza colaborării dintre cele 
două țări.

In cuvîntarea sa, președintele 
Liberiei, Tubman, a subliniat că 
popoarele Africii, ca și popoa
rele din întreaga lume trebuie 
să obțină pacea generală.

După miting a avut loc o 
| paradă a trupelor și a membri- 
I lor organizațiilor de tineret din 
| Guineea.

d e r
căpătat puterea de a emoționa, 
de a răscoli conștiințele. Monu
mente evocă pe eroii sovietici, 
pe cei cehoslovaci, pe italieni, 
pe iugoslavi, pe polonezi. 
Un stîlp modest de lemn amin
tește miile de maghiari uciși. 
O placă de marmură neagră 
prinsă pe zidul cenușiu slăvește 
memoria fiilor poporului romin, 
căzuți aci in lupta împotriva fas
cismului, Doar cițiva pași des
part un monument de altul, su- 
gerînd parcă înfrățirea în care 
victimele fascismului, ruși și ita
lieni, francezi și evrei, romini și 
iugoslavi, înfruntau moartea. 
Monumente ce rostesc parcă 
neostenite :

Nie wieder.
Să nu se mai repete.
Sînt 15 ani de cînd în tem

nița morții de la Mauthausen a

La placa ce amintește jertfa luptătorilor antifasciști din țara 
noastră uciși la Mauthausen.

Foto : AUTORUL

0 nouă realizare a științei
țărilor lagărului socialist

MOSCOVA 24 (Agerpres). m 
TASS : In laboratorul pentru 
mari energii al Institutului unifi
cat de cercetări nucleare de la 
Dubna de lîngă Moscova, a fost 
pusă în funcțiune macheta unui 
accelerator de tip nou de parti
cule încărcate avind un cimp 
magnetic constant în timp și 
variabil sub raportul semnului 
(fazotron circular).

Punerea în funcțiune a fazo- 
tronului circular, a declarat u- 
nui corespondent al agenției 
TASS prof. Dmitri Blohințev, di
rectorul institutului, deschide in 
fața fizicienilor perspective inte
resante de acumulare a unor 
particule accelerate pină la e- 
nergii relativiste, adică la vite
ze apropiate de viteza luminii.

Atmosfera agitata 
în Medjlisul turc

ANKARA 24 (Agerpres). — 
TASS : La 23 mai. după o va
canță de 11 zile, a avut loc 
prima ședință a Med jlisului 
turc. Ședința s-a desfășurat în
tr-o atmosferă foarte agitată. 
Partidele de opoziție — republi
can popular și republican țără
nesc național au propus să se 
discute despre recentele demon
strații de protest de la Ankara 
și Istanbul. Prin majoritatea 
voturilor deputaților Partidului 
democrat de guvernămînt a- 
ceastă propunere « fost respin
să. astfel Incit ea nu a fost 
inclusă pe ordinea de zi a Med
jlisului.

Replica „guvernul este cel 
care poartă răspunderea pentru 
evenimentele de la Ankara și 
Istanbul** aruncată de președin-

Efectele catastrofale 
ale cutremurelor din Chile

SANTIAGO 24 (Agerpres).— 
Agențiile de presă transmit date 
noi despre cutremurele de pă- 
mint care au continuat, aproape 
fără întrerupere, timp de 24 de 
ore în statul Chile. După cum 
relatează agenția France presse. 
Institutul seismologie d'.n Cara
cas a înregistrat 19 cutremure 
dintre care două avind gradul 
10 și 11 sint considerate de o 
putere catastrofali. Epicentrul 
acestor cutremure se află în 
regiunea Anzilor chilieni.

Orașul Yumpel, situat la 130 
km. sud-est de Concepcion, este 
distrus în proporție de 90 la 
sută. Localitatea Puerto Saave
dra. din provincia Cautin, a fost 
distrusă in întregime, iar orașul 
Valdivia este în mare parte 
inundat de pe urma revărsării 
rîului Callecalo.

într-un comunicat dat publici
tății luni scara de ministrul de 
Interne chilian s-a anunțat că 
numai în orașul Ancud s-au în
registrat 11 morți și 130 de 
dispăruți In orașul Puerto 
Monti 30 persoane au fost uci
se. iar abe 100 au fost rănite

Potrivit agenției Reuter, 60 la 
sută din orașul Concepcion a 
devenit de nelocuit, iar 1 000 de 
case au fost distruse în între
gime. O mare pierdere o re
prezintă distrugerea hidrocen- 

răzbătut libertatea. Amintirea 
acestei zile o cinstesc 10.000 de 
austrieci veniți din toată țara și 
delegații din 15 țări. La monu
mente, plăci memoriale, la locu
rile ce evocă suferințe fără mar
gini sînt depuse maldăre de 
coroane și buchete de flori. Se 
rostesc scurte cuvintări. Fiecare 
cuvînt este trecut prin filtrul ini
mii. Cuvintele acestea, spuse in 
limbi diferite, își găsesc sinteza 
in inscripția lapidară așternută 
pe deasupra intrării în lagăr :

„Victimele avertizează : de
zarmare și asigurarea păcii 1“

Porțile lagărului șe ,dau, înlă
turi. Ca-n zilele negre. Un 
marș funebru însoțește scurge
rea lentă a cortegiului. De am
bele părți barăci de lemn. Aci, 
începînd din 1938 cînd Austria 
a fost ocupată, hitleriștii cu în
ființat un lagăr al morții. Cinici, 
ei denumeau Mauthausen-ul 
„loc de reeducare**.

Reeducare cu crematoriu ol 
cărui foc ardea zi și noaptea.

Aoceleratorul a fost conceput 
și proiectat de un grup de oa
meni de știința ?i ingineri so
vietici sub îndrumarea profeso
rului Valentin Petuhov în cola
borare cu un grup de fizicieni 
și ingineri cehoslovaci in frunte 
cu dr. J. Gabano. Ideea acestui 
tip de accelerator ciclic și fun
damentarea ei teoretică au fost 
formulate și dezvoltate pentru 
prima oară de un grup de fizi
cieni sovietici incâ la începutul 
anului 1953.

Punerea in funcțiune a aces
tei machete de tip nou, a sub
liniat Blohințev, constituie o 
nouă realizare a științei țărilor 
lagărului socialist.

tele general al Partidului repu
blican țărănesc național, Bu- 
liikbașl, a electrizat atmosfera. 
In sală s-a produs un vacarm 
asurzitor. Ținînd seama de at
mosfera încordată s-a hotărît 
să se treacă la o ședință în
chisă și li s-a cerut ziariștilor 
să părăsească $ala.

★

ANKARA 24 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează 
că la 24 mai a fost dat publici
tății un comunicat al Ministru
lui Afacerilor Externe al Turciei 
în care se arată că datorită si
tuației încordate care persistă în 
țară v:zita primului ministru al 
Turciei, Menderes în Grecia nu 
va mai avea loc.

tralel de la Pilmaiquen. Luni 
seara trupe chiliene au trebuit 
să dinamiteze 300 de case din 
orașul Los Angeles, situat în 
apropiere de Concepcion, pentru 
a localiz-a un incendiu care a- 
menința să distrugă această lo
calitate.

După cum transmit agențiile 
de presă, cutremurele din Chile 
au provocat valuri uriașe care 
au lovit întreaga coastă a Pa
cificului din America de Nord, 
Centrală și de Sud pînă în Ja
ponia provocînd numeroase vic
time și mari pagube material? 
In orașul Hilo. al doilea ca mă
rime din insula Hawai. au fost 
ucise 24 de persoane, iar peste 
50 sînt date dispărute. Pagu
bele se cifrează la peste 25 mi
lioane dolari. Valurile uriașe au 
provocat însemnate distrugeri 
în orașele de coastă din Cali
fornia și Alaska. Cele mai mari 
pierderi s-a înregistrat însă în 
Japonia, unde pînă în diminea
ța zilei de 24 mai au fost sem
nalați peste 200 de morți Po
trivit agenției France Pres
se. în Japonia orașe întregi 
sînt complet distruse, șase por
turi importante sînt în parte 
sub apă. ceea ce a provocat 
inundarea a peste 22.000 de 
case- Comunicațiile cu nume
roase orașe au fost întrerupte.

făcînd ca fumul să se vadă de
parte pe malurile Dunării.

Cu o sală de disecție, in anti, 
camera cuptorului, unde înainte 
de a-i arde pe deținuți li se 
smulgeau dinții de aur sau 
bucăți de piele spre a se con
fecționa elegante abajururi.

Cu o cameră de gazare, ca
muflată in baie, devenită scenă 
a morții ale cărei cumplite spec
tacole S.S.-iștii le urmăreau 
amuzați prin geamlîcul de sticlă 
al unei uși masive de metal, er
metic închisă.

Cu o scară morții ale căror 
186 trepte deținuții trebuiau să 
le urce de 6 ori pe zi purtind 
pietroaie de cite 50 kilograme, 
într-un calvar ce lua sfîrșit fie 
in prăpastia de alături, fie în 
camera de gazare, fie în „infir
meria" unde se efectuau mon
struoase experiențe.

...Cortegiul se oprește în Ap- 
pelplatz. Aci are Ioc festivitatea 
comemorativă. La tribuna ve
gheată de două făclii imense ce 
ard încontinuu urcă fii ai mai 
multor popoare, oameni care au 
cunoscut grozăviile Mauthause- 
nului. Austriacul Durmayer des
chide adunarea. Vorbește pre
mierul polonez Josef Cyrankie- 
wiez, deputatul socialist belgian 
Julien Geldof, sovieticul Valen
tin Zaharov, unul din conducă
torii răscoalei din lagăr, vice 
președintele guvernului R. D. 
Germane, Heinrich Rau, frunta
șul politic austriac Josef Lous- 
cher... Ei amintesc de crimele 
fascismului, de necesitatea ca 
popoarele să lupte unite pentru 
apârarea păcii așa cum cu 
luptat unite împotriva hitleris- 
mului. Deputatul belgian Geldof 
face apel la marile puteri să 
acționeze în spiritul coexistenței 
pașnice, subliniind că operațiile 
de spionaj aerian nu servesc 
păcii. Premierul polonez Cy- 
rankiewicz spune în aplauzele 
asistenței că astăzi cauza păcii 
nu mai este cauza slabilor și 
dezarmaților. Cauza păcii este 
apărată de forțele uriașe ale

40 ani 
de la întemeierea 
P.C. din Indonezia
DJAKARTA, — La 23 mai t-au 

împlinii 40 de ani de la înieme. 
ierea Partidului Comunist din 
Indonezia.

La 23 mai, a avut loc la Dja
karta o adunare festivă consa
crată acestei glorioase aniversări. 
La adunare au participat repre
zentanții organizațiilor dg partid 
șl ai organizațiilor de masă din 
capitală, membri ai guvernului, 
conducători al altor partide din 
țară, reprezentanții diplomatici 
ai țărilor socialiste.

A. N, Aid'd, președintele CC. 
al Partidului Comunist din In
donezia, a prezentat raportul cu 
privire la rezultatele luptei re
voluționare desfășurate de P.C. 
din Indonezia in cei 40 de ani de 
existență.

Succesul baletiștilor 
romini la Sofia

SOFIA 24 (Agerpres). — Co
respondență specială: Corpul de 
balet ol Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romine a pre
zentat la Sofia, între 18 și 23 
mai, spectacolele: „Romeo și 
Julieta" de Prokofiev, „Lacul 
lebedelor" de Ceaikovski, „Tri
cornul" de De Falia și baletele 
romînești „La piață" de Mihail 
Jora și „Priculiciul" da Zeno 
Varicea.

Spectacolele prezentate de ar
tiștii romini s-au bucurat de un 
deosebit succes. Publicul bul
gar a dat o înaltă apreciere mă- 
estriei lor artistice, care a fost 
răsplătită din plin de aplauze în
delungate.

--- •----
Ședința Consiliului 

national de securitate 
al S.U.A.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — La 24 mai a avut loc 
o ședință a Consiliului național 
de securitate al S.U.A-, prezi
dat de președintele Eisenhower, 
la care au luat parte vicepreșe
dintele Richard Nixon, secreta
rul de stat Christian Herter. 
Thomas Gates, ministrul de Răz
boi, Allan Dulles, directorul A- 
genției centrale de informații a 
S.U.A., precum și consilieri și 
experți. Potrivit agenției Reu
ter la ședință s-a discutat „si
tuația mondială în lumina pră
bușirii conferinței de la Faris'-.

La scurt t'mț> după această 
ședință, comisia senatorială 
pentru Afacerile Externe a ho
tărît în unanimitate să încea
pă ,.o anchetă completă și bi- 
partizană-- în legătură cu ,,a- 
facerea „U-2“ și cu toate eve
nimentele care au dus la eșecul 
conferinței la nivel înalt. Prima 
ședință a comisiei de anchetă 
va avea loc la 27 mai cînd va 
depune secretarul de stat Her
ter. Ședințele vor fi Închise,

★
Agenția France Presse anun

ță că tn cadrul unui interviu te
levizat. John Kennedy, senator 
democrat din Massachusetts și 
aspirant la candidatura partidu
lui său in viitoarele alegeri pre
zidențiale. a reafirmat că el 
dacă ar fi fost in locul preșe
dintelui Eisenhower ar fi fost 
gata să exprime „regrete-- lui 
N. S. Hrușciov în legătură cu 
incidentul avionului spion.

---------•---------

O cerere de la Tokio
TOKIO 24 (Agerpres). — 

TASS : La 24 mai, președintele 
Partidului Socialist din Japo
nia, Asamima, l-a vizitat pe 
ambasadorul S.U.A. la Tokio, 
MacArthur, și l-a înmînat in 
numele Comitetului Central e- 
xecutiv al Partidului socialist 
cererea adresată guvernului a- 
merican de a anula vizita pre
ședintelui Eisenhower în Japo
nia.

țărilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică, de toate po
poarele. Heinrich Rau arată că 
poporul german luptă pentru ca 
fascismul să nu se mai repete, 
împotriva revanșarzilor de la 
Bonn ce pășesc pe drumul lui 
Hitler. Aplauze repetate spintecă 
văzduhul.

Aci la Mauthausen frazele au 
parcă o altă rezonanță. Fiecare 
cuvînt e născut din durere, din 
testamentul nescris al celor 
122.767 morți. Fiecare cuvînt 
este un legămînt, se dăltuiește 
în conștiința umană.

In Appelplatz sînt 10.000 de 
oameni. E o căldură greu de 
suportat. Soarele bate nemilos. 
Privesc în jur. Mulți oameni cu 
părul argintat, imbrăcați simplu. 
Stau împietriți. Sint poate dintre 
scheleticii supraviețuitori ale că
ror fotografii din 1945 te cutre
mură. Pe reverele hainelor o in
signă cu inscripția Mauthausen 
și o cifră : 369. E numărul săp
tămânilor de suferință in lagărul 
morții.

369 de săptămîni in care viața 
părea devalorizată...

369 de săptămîni de domnie 
o monstruozității...

369 de săptămîni de speranță 
ce nu se stingea...

li aud rostind mereu : 
Nie wieder Mauthausen.
Să nu se mai repete Maut

hausen.
Să nu se mai repete...

★

Pornim către Viena. Șoferul 
răsucește butonul aparatului de 
radio. Crainica de la Radio 
Viena citește buletinul de știri : 
„Moscova - Astăzi în Uniunea 
Sovietică a fost lansată o uriașă 
navă cosmică...*

Tovarășul austriac de lîngă 
mine rostește ca pentru sine ;
- Mauthausen-ul nu se va 

mai repeta niciodată...

EUGENIU OBREA

Viena, mai 1960.
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