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In cinstea Congresului P.M.R
Raportează partidului Fiecare Lrigadă

Brigadierii 
muncii patriotice

un colectiv
în întrecerea In cinstea Congresului Partidului tinerii adaugă 

succeselor din producție, rezultatele obținute in acțiunile de 
muncă patriotică. Sute do mii de tineri muncitori și țărani» 
elevi și studenți participă cu însuflețire la acțiunile de munca 
voluntară pe șantierele de construcții, la acțiunile de înfrumu
sețare a orașelor și satelor, la colectarea fierului vechi, la Iu- 

................... precum și la alte numeroase și 
in întreaga țara.

nerii din orașul și regiunea 
București, din Timișoara, Cluj 
etc. In orașul București, de 
pildă, tinerii din raionul 1f23 
August" au colectat în două sâp- 
tamini peste 500 tone 
vechi,
• Tinerii din satele 

Constanța au curățat ți întreți
nut în perioada 22 mai—6 iu
nie peste 5.700 ha. de pășune. 
Activitatea aceasta a fost încu
nunată de succes ți in alte re
giuni Peste 4J00 ha. pășune au 
fost îngrijite de tinerii din sa
tele regiunii Galați, iar peste 
2.900 ha. de tinerii din regiunea 
Suceava.
• Un alt obiectiv principal al 

întrecerii tinerilor brigadieri îl 
constituie împăduririle, 
flețiți de lozinca: 
ți să ai griji să crească 
cu tine mare ți puternic** 
din regiunea Suceava au 
durit 280 ha., iar cei din 
nea Craiova 191 ha.

crări de îmbunătățiri funciare 
variate lucrări care se execută

I In doua săptămîni, 22 mai— 
iunie, în întreaga țară tinerii 
igadieri ai muncii patriotice 

efectuat peste 2.700.000 ore 
muncă voluntară. Printre re- 

Itatele obținute de brigăzile 
muncă a ‘ ‘ w 

le peste 5.460 tone de fier 
chi colectat, curățirea și în
tinerea a peste 51.590 ha. 
șune. In cadrul acțiunilor i- 
tiate, tinerii au împădurit 814 

au dislocat pe șantierele de 
bunătățiri funciare peste 
9.000 m.c. pămînt.
» „Fier vechi cuptoarelor Mar- 
■**, ,J)in fier vechi—oțel nou* 

sub aceste lozinci au muncit 
arii brigadieri din regiunea 
inedoara. In cele două săptă- 
ni. tinerii 
lectat 635 

regiunea 
lectat 443 
l tone au 
rii din regiunea Stalin, 
rtanle succese au

patriotica amintim
de fier

regiunii

ele muncă fruntaș!
Inițiativa brigăzii lui Gheor

ghe Bucelea de la Onești de a 
reduce consumul specific de 
materiale cu aproape 3 la 
sută sa extins pe multe 
din șantierele țării. Bucelea 
și tovarășii săi știu că nnt 
urmăriți cu interes de către foar
te mulți constructori. Și de a- 
ceea^ preocuparea lor de căpe
tenie o constituie îndeplinirea 
acestor angajamente. Cuvîniul 
dat trebuia respectat. Rezervele 
de economii trebuiau descoperite 
și valorificate cu atenție. Mai în- 
tîi și-au îndreptat atenția către 
lichidarea pierderilor de ma
teriale, apoi au luat 
pentru folosirea 
păt de bară.

acestei regiuni au 
tone de fier vechi. 
Craiova, tinerii au 
tone de fier vechi, 
fost colectate de ti-

Im- 
obținut ti-

lnsu- 
„Plantează-l 

odată 
tinerii 
impă- 
regiu*

Tinerii inovatori
Mureșdin Tg.

cinstea Congresului parti- 
lui, Comitetul U.T.M. de la 
treprinderea „Secerea și 
ocanul" din Tg. Mureș, în 
laborare cu comitetul sta
tal a organizat o „lună a 
>vatorilor“ in care s au ob- 
ut rezultate record în ce 
ivește numărul și eficien- 

propunerîlor de inova- 
Dacă Înainte tn me- 

> se înaintau cel mult 
de inovații pe lună, tn ca

ii „lunii inovatorilor" mun- 
xtrii, tehnicienii șl Inginerii 

propus 91 de inovații și 
țlonalizărl. Dacă anul tre-

cut am avut doar 12 tineri 
care au făcut propuneri ds i- 
novații, în prezent, doar într-o 
singură lună 14 tineri au pre
zentat 21 de propuneri de i- 
novații printre care Korondi 
Laszlo, Bozdircă Alexandru, 
Kadar Eugen. Hampef Anton, 
Kiss Elek și alții- Inovația lui 
Kadar Eugen și Hampel An
ton de la secția aparataj elec
tric aduce o economie anuală 
de peste 4.900 lei.

NICOLAE ZiPENFENING 
secretarul Comitetului U.T.M., 

Întreprinderea „Secera și 
Ciocanul**, Tg. Mureș

Tinerii muncitori 
de la Uzinele „Strungul"

“I

ORAȘUL STALIN (de la co- 
ipondentul nostru). — In 
xecerea socialistă desfășurată 
cinstea celui de al III-lea 

ngres al Partidului, tinerii 
incitori de la Uzinele „Strun- 
1“ din Orașul Stalin au reali- 
t pînă acum 350.000 lei econo- 
i. Printre brigăzile de tineret

fruntașe în această 
numără brigada de 
turnătorie condusă 
mion Arpad, brigada 
secția frezori condusă de
sile Tulea și altele care 
aut cele mai importante econo
mii

direcție .. 
1.

de
nr.

sectorul 
tor. Si- 
2 de la 
tor. Va- 
au obți-

Candidatul de partid Nicolae Oprea, sudor electric, este unul 
dintre fruntașii in muncă de pe șantierul Fabricii de zahăr 

„Șiretul” din Bucecea.
Foto ; P. POPESCU
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Etapa a Xll a a concursu
lui nostru ,,Verificați-vă cu
noștințele de cultură gene
rală" cu tema ; „Cum se re 
flectă în cultura romînească 
mari evenimente din istoria 
patriei".

masuri 
fiecărui ca- 
In brigadă 

s-a statornicit euvîntul de or
dine : să nu avem cupoane ne
folosibile! Astfel, ei au econo
misit pe luna mai material în 
valoare de 6.400 lei. Tot în a- 
ceeași lună, Bucelea a prezen
tat conducerii șantierului o pro
punere de raționalizare care 
prevedea renunțarea la unele 
legături de material din o serie 
de stilpi ți grinzi de susținere. 
Soluția a fost dezbătută in con
siliul tehnic al șantierului și ac
ceptată Astfel în contul de eco
nomii al brigăzii a fost înre
gistrată suma de 16.580 lei rea
lizată ca urmare a acestei pro
puneri.

Drumul spre titlul de brigadă 
fruntașă nu presupune însă doar 
ca brigada să-și îndeplinească în 
mod conștiincios sarcinile de 
producție. Trebuie ca întreaga 
brigadă să devină un colectiv în
chegat, puternic. Trebuie să se 
statornicească în brigadă o ase
menea atmosferă care să ducă la 
educarea fiecărui tinăr în spiri
tul unei înalte exigențe față de 
munca pe care o face, să dez
volte spiritul de inițiativă, atitu
dinea creatoare față de muncă, 
spiritul gospodăresc. Aceasta • 
de altfel și una din căile pe care 
comunistul Bucelea și-a condus 
brigada. El a folosit de pildă 
consfătuirile de brigadă în 
scopul închegării unei atmosfere 
combative, intransigente față de 
lipsuri.

Multe consfătuiri interesante a 
U™t 
le a. Dar 
tinerilor 
cea mai 
analizat 
mai. S-a 
apreciere

Constantin Stanciu ți Gheor- 
ghe Ohrinuc, a utemiștilor Va- 
sile Potecă, Gheorghe *" 
fescu și Asanache Ivanov, 
colectivul brigăzii este exigent 
față de membrii săi. Brigada răs
punde pentru munca fiecăruia. 
In același timp fiecare este răs
punzător pentru munca colecti
vului. Activitatea comună de ci- 
țiva ani, viața petrecută împre
ună i a legat foarte mult. Briga
da lui Bucelea nu-i doar un 
oarecare număr de oameni. Bri
gada a devenit un astfel de 
colectiv incit nu-i poate fi străin 
nimic din ceea ce face fiecare 
membru al său. Brigada trăiește, 
are succese, se bucură de renu
me prin abnegația fiecărui tînăr 
în parte așa cum fiecare tînăr 
are succese, muncește mai rod-

Tri- 
Dar

ION ȘINCA

(Continuare în pag. 3-a)

Condifii optime asigurate elevilor 
în vacanta de vară

Ca în fiecare an, și în vara 
aceasta s-au făcut pregătiri 
pentru a asigura copiilor con
diții optime de recreere, de 
călire a organismului, de îm
prospătare a puterii de mun
că necesară activității școla
re, de îmbogățire a cunoștin
țelor lor.

Ministerul Invățămîntulul șl 
Culturii în colaborare cu C.C. 
al U.T.M. organizează în vara 
aceasta, în locurile cele mai 
pitorești ale țării, pe malul 
mării sau la poalele munți
lor, un mare număr de tabe
re centrale și regionale în 
care-și vor petrece vacanța 
peste 100.000 de copii, cu

12.000 mai mulțl decît în a- 
nul trecut

Pentru elevii din școlile 
medii, pedagogice, profesiona
le, de meserii și agricole se 
organizează anul acesta tabe
re turistice, în cadrul cărora 
ei vor putea vizita localități 
pitorești din țară, obiective 
industriale, gospodării agrico
le de stat locuri istorice etc.

Pe lingă odihnă, copiii vor 
desfășura în tabere, sub în
drumarea profesorilor, o acti
vitate variată, plăcută și ins
tructivă.

(Agerprej)

BENIUC

ca zidul

astfel brigada lui Buce- 
ultima, după părerea 
constructori, a fost 
importantă. Aici s-au 
rezultatele pe luna 
bucurat de o bună 

munca comuniștilor

Citifi
în pag. 3-a:

Proiectul Directivelor 
celui de al III-lea 

Congres al P M. R. 
în dezbaterea 

oamenilor muncii

Orfeu, străbunul tracic, mi-a lăsat 
In singe ritmuri mari și fără moarte ; 
Ovidiu, cîntărețul exilat
Pe țărmul dac, de Roma lui departe, 
Mi-a dai nevindecate nostalgii ; 
Iar cele două mii de ani urgii 
Mi-au zugrăvit in suflet, duse, duse, 
Veac după veac de seminții apuse. 
Eu ce-i aduc străvechii noastre lire 
Ades lovită-n ciudă și-n neștire ? 
Mâ iartă, cîntec bătrînesc, mâ iartă 
Câ stihuîrea-mi cîteodatâ-i spartă 
Ca liniștea pădurii de furtună — 
In mine suferința grea răsună 
A celor mulți ce s*au zbătut și-au fost 
Și-au tot căutat și nu gâseau un rost 
Nâlțindu-se ca valu-n sus pe stincâ 
Și iar se prăvălea in beznâ-adincâ. 
Și soarta mea la fel era cu-a lor, 
La fel pieream, o undă printre spume, 
Mișcare de o clipă, fără nume, — 
Săgeată frintâ-n drum spre viitor. 
Nu, n-ar fi fost răsunător nici tragic 
Sfîrșitul meu in zgomotul pelagic 
Al rindurilor de vieți ce trec 
Menite parcă numai pentru ’nec 
Ori pentru temelia cine știe 
Cărei minuni ce trebuia să vie I 
Nici nu-ntrebam de-i drept așa ori nu e, 
Că moare steaua-mi fără să se sue 
Deasupra zării nici măcar de-o șchioapă ; 
Că leagânu-mi dintru-nceput e groapă 
Și n-o sâ-nscriu volute de lumină 
Pe bolta lumii, ci-o sâ zac in tină 
Cu rimele, cu frunzele căzute, 
Strivite, neștiute, moarte, mute.
Iar de-ntrebam, ce-aș fi adus mai mult 
Ca un suspin in marele tumult ?
- Și soarta mea la fel era cu-a lor... 
Dar iată că venii întrebător 
Cu glasul meu ce zgudui tăria : 
E slobod să mai cint in Rominia f 
Atunci călcau pe drumuri cizme-n tropot 
Și nu era nimic pe-aicea slobod. 
Puteai cel mult sâ mergi și tu la pas, 
Să joci ca ursul cu veriga-n nas,

Sub flamura cu svasticâ și-n cîntul 
Ce pregătea pentru măcel pâmintul. 
Atunci m-am ridicat strigînd : E slobod ?... 
Și parcâ-n dunga prinse-a bate-un clopot, 
Vâitîndu-se, chemind cu desperare, 
Din creste pînă-n sumbrele străfunduri 
A munților, a văilor cu prunduri. 
Din om in om, din zare-n zare I 
Cum am putut să strig așa de strașnic, 
Poetul eu, umil, tăcut și pașnic ?
Carpații și-au lăsat în jos spinarea, 
Sus ceru-și sfîșiase-nvelitoarea, 
Să-ncapă-n spații strigatul in clocot 
Răzbătător și ne-nfricat : E slobod ? 
Știam prea bine câ nu-i slobod, insă 
Aveam atita urâ-n mine strinsâ 
Câ nu putea s-o mai cuprindâ pieptul 
Și inima, fâcind mărgăritar 
Din rană, sâ doinească trist și rar, 
Ci ca strigare a țiș.nit de-a dreptul : 
E slobod sâ mai cînț in Rominia î 
Gnd pretutindeni singerează glia 
Și sint ca in exil in țara mea, 
In care beat vrăjmașul vieții bea 
Și pinea pentru masa lui și-o fringe 
Gâtindu-se de crunt ospâț cu singe ? 
Cum pot să stau alăturea de vreme 
Gnd colo-n miezul muntelui adine 
Durerea romineascâ geme, geme 
Și cintecele noastre toate pling ?
Nu, n-am să-mi pun, mi-am zis, căluș pe coardâ, 
Pe-a inimii zănatice, nebune I 
Acum e timpul ei ca sâ râsune, 
Sâ șuiere, sâ batâ ca o joardâ I 
Strigam, deși știam câ nu e slobod, 
Și-am început sâ rid grozav cu hohot 
Și-au început sâ hohotească munții 
Și sâ necheze șesurile mari, 
Și e| veni, purtind pe cerul frunții : 
„Uniți-vâ, ai lumii proletari I" 
Acesta era cei ce mâ-ndemnase
Din umbra : „Strigă I" Și-am strigat: E slobod ? 
Tcți il priveam uimiți, vorbeam in șopot, 
In juru-i ne-adunam mai tari ca zidul i 
Și-l cunoșteam. Da. El era. Partidul I

B A C A U

Munteanu Elena șl Eremia 
Mircea sînt doi dintre cel 
mai activi membri al brigă
zii utemiste de muncă pa
triotică din comuna Vlădeni, 

regiunea Suceava.
Foto: P. PAVEL

O delegație 
guvernamentală 

a R. P. R. a plecat 
spre R. P. Polonă

Sîmbătă dimineața a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre R. P. Polonă, delegația 
guvernamentală a R.P. Ro
mine condusă de tovarășul 
Gherasim Popa, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri* 
care va participa la deschide
rea Tîrgului internațional de 
la Poznan.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri* 
Gogu Rădulescu, ministrul Co
merțului, Alexandru Senco- 
vici, ministrul Industriei Bu
nurilor de Consum, A. Măl- 
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerilor unor mi-» 
nistere și instituții centrale.

Au fost de față Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

--------  ------e------

BAZA EROISMULUI -
DEVOTAMENTUL PENTRU 

CAUZA POPORULUI 
da Mihai Novicov

La drept vorbind, am putea 
afirma că acela care crede că 
în patria și in zilele noastre 
există sectoare unde n-al cum 
să dai dovadă de eroism e 
încă departe de a înțelege ce 
înseamnă, în esența ei, con
strucția socialismului.

Cuvintele „eroism", „eroic", 
derivă din „erou”. Iar eroii a- 
devărați n-au fost consacnațl 
de nimeni, pe eroi i-a creat po
porul. Eroii au vîrsta veșnică, 
ei trăiesc în legendele și cîn- 
tecele populare, în creațiile ma
rilor artiști. Dacă ne 
fantelor și încer
căm să cercetăm 
cum și de ce po
porul și-a creat 
eroii, observăm că 
întotdeauna deve
neau eroi acei care f 
împlineau cel mai 
bine anumite acti
vități, acelea care 
împrejurări istorice date se do
vedeau a fi cele mai impor
tante.

Astăzi noi spunem : eroi 
muncii socialiste. Expresia 
un conținut adine istoric 
social. Gne octiveazâ cel i 
bine pentru cauza poporului 
considerat de popor erou. In 
Uniunea Sovietică, Valentina 
Gaganova a făcut un gest 
la o primă vedere foarte sim
plu : ca sâ contribuie și mai 
mult la progresul construcției 
comuniste, ea a părăsit condu* 
cerea brigăzii fruntașe și — 
renunțind astfel la o parte din 
ciștigul său - a preluat condu
cerea unei 
Dar odată cunoscut 
ga țară, gestul acesta a 
format o intr-o 
câ multiplicat de mii de 
prin inițiativele acelora care 
i-au urmat exemplul, el s-a 
sacrat ca un aport extrem 
important la împlinirea 

mai arzătoare sarcini; construi
rea comunismului.

Și în patria noastră avem eroi 
ai muncii socialiste. Evident că 
nu toți oamenii muncii care 
lucrează cu hotârîre și abnega
ție sînt eroi. Eroii sînt puțini. 
Dar în jurul lor, 
exemplul și tinzind 
fel ca ei, se află 
întreagă de oameni, 
vi ta tea acestei mase 
meni, pusă in slujba socia
lismului devine astfel o activi
tate eroică. Războiul pentru A- 
părarea Patriei Sovietice a con-

adresam

In anumite

el 
are 

șl 
mai

brigăzi codașe, 
în intrea- 

trcns- 
eroină. Pentru 

ori

con- 
ds 

celei

urmîndu-le 
sâ fie la 
o masa 

Iar acti- 
de oa-

secret doar cîteva figuri eroi
ce ca Meresiev, Zoia Kosmo
demianskaia, Alexandr Matro
sov. In război insă întreaga ar
mată sovietică a luptat eroic, șl 
nu numai întreaga armată ci și 
întregul popor sovietic.

A fi erou și a te comporta 
eroic nu e același lucru. A 
munci eroic este astăzi o da
torie a fiecărui muncitor con
știent. A deveni erou — asta nu 
depinde de vrere, ci de acțiune. 
Dacă cineva visează să devină 
cu tot dinadinsul erou, dar nu-și 
îndeplinește sa rci- 

de fiecare 
considerindu le 

„mărunte", e

cu dîrzenie 
nile 
zi 
mai 
un prim semn că nu 
va deveni nicioda-» 
tă. Eroismul zilelor 
noastre e un e- 
roism de masă, 
care se concreti- 
spiritul muncii, in 

de a te devota 
i In dis-» 
etc. Des-*

zeazâ în 
capacitatea 
cauzei socialismului, 
ciplinâ, inițiativă < 
pre aceasta a scris deja foarte 
frumos tovarășul Nagy Istvan tot 
în „Scinteia tineretului* și n-aș 
avea prea mult de adăugat.

Pentru lărgirea discuției n-ar 
fi lipsit de interes poate să re
flectăm și asupra altor împre
jurări. Citeodată îl auzî pe cîte 
un tinăr exclamind cu nostalgie; 
„Da, vouă (adică oamenilor 
generația care a cunoscut șî 
lupta ilegală a partidului) 
e ușor sâ vorbiți : voi 
apucat și vremuri grele, pline 
de romantism, care cereau 
sacrificii imense,.. Dar noi ? Cum 
sâ ne dovedim eroismul î“

Răspunzînd la această ches* 
tiune trebuie să avem în ve
dere că activitatea unui ilega
list în trecut era în cea 
mare măsură o activitate 
diană, obișnuită pentru 
luptător comunist Dar tocmai 
această activitate cotidiană ce
rea o mal mare încordare. Pen
tru ca Partidul Comunist să 
poată împlini misiunea Istorică 
de conducător al maselor mun
citoare trebuia desfășurată o 
uriașă activitate cu totul ano
nimă. Trebuiau să fie redac
tate, tipărite și împrăștiate ma
terialele ilegale Drin care che
mările partidului să ajungă la 
oamenii muncii, trebuia să fie 
dusă zț de zi propaganda de 
la om la om, trebuiau să fie țî-t

din

vă 
ați

mal 
coti- 

un

„Oh, oh, oh I Săracă Țară a 
Moldovei I". Strigătul acesta de 
durere al cronicarului nu a fost 
potrivit numai pentrQ acel veac 
îndepărtat. El a continuat să 
plutească deasupra pămintului 
moldov încă multă vreme, pă- 
rind a fi însăși vocea unui des
tin tragic. Cercetați paginile 
care sau scris de atunci în
coace, opriți-vă la Eminescu și 
veniți pină la Sadoveanu, cău- 
tați mărturiile călătorilor streini 
și veți afla, în diferite variante, 
același strigăt care 
darnic.

N-aș spune
fost cea mai înapoiată provin
cie romînească, pentru că, din 
acest punct ae vedere, ea 
concura cu alte regiuni, dar 
socotesc că revoluția socialistă 
a găsit-o în plin întuneric me
dieval. S-ar putea auzi glasul 
unui strigoi : „Bine, dar numai 
în regiunea Bacău existau ci- 
teva întreprinderi". Da, e ade
vărat, existau. Exista și fabrica 
„Dadubinc" cu capital franco- 
belgian și „Letca" Brătienilor 
și „Buhușii" lui Tancred Con- 
stantinescu. Pe lîngă acestea

de Nicolaa Jianu

suna za-

că Moldova a

cîteva, șl niște ateliere și fabri
cate cu 15-20 muncitori, niște 
adevărate maghernițe. In ce 
măsură „roadele" celor „68“ de 
întreprinderi foloseau localnici
lor ? Mureau mai puțini copii ? 
Tuberculoza, sifilisul, pelagra, 
dădeau înapoi ? Dimpotrivă, 
toate cceste calamități și-au 
găsit mediul cel mei prielnic in 
trupurile vlăguite și flă.r.-nde, în 
întunericul mare care acoperea 
satele și

Cu tot 
gatere și 
regiunea 
cele mai 
de vedere economic.

După prăbușirea statu'ui bur- 
ghezo-moșieresc, odată cu in
staurarea dictaturii oro'etaHatu
lui, atenția partidului s a în
dreptat către aceste păminturi 
devastate, către oamenii Iu1 în
delung jefuiți și înfometați. D n 
ruină și din umilință s-aj inch 
țat străvechile așezări moldove
ne, șl azi se desfășoară acolo.

orașele.
zgomotul celor cîteva 
al mașinilor primitive, 

Bacău răminea printre 
înapoiata din punct

ung din cele mal impresionante 
bătălii ale socialismului’.

Hidrocentrala de la Bicaz, 
această podoabă a industriei 
noastre face din regiunea Ba
cău deținătoarea celei mai pu
ternice surse de energie elec
trică. Asupra economiei întregii 
țări Bicazul va avea o influență 
deosebită, dar pentru regiunea 
Bacău, pentru Moldova, Bicazul 
deschide o epocă de mare stră
lucire și prosperitate. Nu peste 
mult, turbinele de la Stejaru, 
vor trimite lumină pină in cele 
mai depărtate cătune, se vor 
iriga ‘mii de hectare, se vor face 
navigabile Gpe'e Moldovei.

Un alt gigant s-a născut și 
se maturizează acum la Bor- 
zești. Termocentrala de aici va 
ajunge curînd la 225.000 kw. 
Adăugați puterea termocentralei 
de la Comănești și nu vă veți 
mira că in zilele noastre se 
produce in regiunea Bacău a- 
proape tot atita energ’e elea*

tr’că cît se producea In 1938 In 
întreaga țară,

Industria chimică, Industria 
viitorului, și-a găsit un loc bun 
pe Valea Trotușului, unde s-a 
creat uriașul Complex petrochi
mic de la 
bru încă 
Ștefan cel 
gendă, a

Borzești. Satul, cele- 
de pe vremea lui 
Mare, a ieșit din le- 
devenit un oraș, cu 

rosturi însemnate in economia 
țării, in însăși isteria ei.

Recent, ziarele au publicat 
vestea că la Borzești se execută 
lucrări de montaje la u/ ra de 
cauciuc sintetic cu o caooc'tate 
de producția de 50.000 tone 
anual.

La marg’nea Romanului se 
ridică o altă gigantică bijuterie 
a industriei noastre : Fabrica de 
țevi cu o capacitate de 300.000 
tone anual.

Pe un loc
Bistriței, s-au 
construcții ale 
sintetice Săvinești,

pustiu, în lunca 
înălțat superbele 
uzinei de fibre 

Intrată de

(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)

Tineri muncitori din secția transformatori a Uzinelor „Electro* 
putere" din Craiova, in pauză, privesc la Colțul Roșu un pa

nou cu aspecte din viața tineretului din R.P.R.
Foto : N. STELORIAN



Concursul nostru „Verificați-oă cunoștințele de cultură generală11 cu tema: 
„CUM SE REFLECTĂ ÎN CULTURA ROMÎNEASCĂ 

MARI EVENIMENTE DIN ISTORIA PATRIEI"
ETAPA o Xll-o. REVOLUȚIA CULTURALĂ

Expuneri
Cu ce prilej au fost rostite aceste cuvinte ?

Deosebit de îmbucurător este faptul că în 
literatura și arta noastră iși dau mina scrii
tori și oameni de artă din diferite generații.

Tot ce are mai talentat literatura și arta ro
mînească participă astăzi La opera de dezvol
tare a culturii puse in slujba poporului. Furia j 
pe care acest fenomen o stirnește oficinelor 
propagandei imperialiste este, in felul ei, o re
cunoaștere a succeselor dobindite de partid în 
opera de dezvoltare a culturii in R.P.R.

Scriitorii și artiștii noștri eontinuă tradițiile 
literaturii și artei taatatate a trecutului, tra
dițiile clasicilor literaturii și artei noastre. Ei 
so străduiesc, ta marea lor majoritate, să re
flecte ta operele lor realitatea noastră șl să 
contribuie activ la opera de educare a oame- 
■Oar ammefi in «pirita! ooeiatismului. Ei ur* 
mează Îndemnul și pilda tai Mihail Sadoveanu, 
care a scris eu atâta dreptate : «Literatura nu 
poate fi taoiată de taterosal permanent al ob
ște! muncitoare Tara nouă n-are ce face cu 
literațH -care au fac politici» și eu cei care 
pretind că dormitează in tara de fildeș. Țara < 
bogI are nevoie de scrtHori miHtanți in ve
derea progresului d necontenit*.

„învățătorii și profesorii trebuie să cultive 
mîndria națională pentru tradițiile revoluțio
nare, progresiste ale poporului nostru, intere
sul și dragostea pentru opera lui Njcolae Băl- 
cescu, Victor Babeș, Gheorghe Marinescu, Au
rel Vlaicu, pentru operele realiste ale unor 
scriitori și artiști ca Mihail Eminescu. Ion Luca 
Caragiale, Ion Creangă, Gheorghe Coșbuc, 
Theodor Aman. Nicolae Grigorescu.

Tineretul nostru trebuie învățat să cunoa
scă și să iubească minunatele frumuseți și bo
gății ale țării noastre. Pămîntul Patriei noastre 
ne oferă tot ceea ce trebuie pentru a face via
ța omului bogată și fericită. Avem cîmpii mă
noase, al căror rod poate fi înzecit. In mă
runtaiele pămîntului nostru se găsesc: petrol, 
fier, cărbune și alte comori încă necercetate. 
Avem căderi de apă, a căror putere, încă ne- 
îmblînzită, poate pune în mișcare sute de uzi
ne pe întreg întinsul țării. Să înarmăm pe ti
nerii fii ai Patriei noastre cu puterea științei, 
să aprindem în sufletul fiecărui tînăr mîndria 
de stăpîn al acestor bogății nesecate și rîvna 
de a le pune în slujba poporului, pentru binele 
omului, pentru înflorirea Patriei noastre".

(30 puncte) (30 puncte)

Ce reprezintă lucrarea de 
mai sus ? In ce an a fost 

făcută ?

(25 puncte)

Din ce poem sînt extrase a- 
ceste versuri ? Cine este 
torul lor ?

au-

„Iotă-ne. Măreață casă,
— Uite-aiei își odihnea 
Mutra luî simandicoasă 
Regele cînd obosea
De vînat
Sau de căscat
Jos, e sala de lectură. 
Cu perdele-adinei la geam 
(Să le pui cînd e căldură)

Pe pereții unde ieri 
Se lățeau în rame regii, 
Cărți te-așteaptă, să le ceri.

Scaunele-s boierești.
Au rămas de-atunci. De piele. 
Dar te corn ferești de ele :
Nu te-ndeamnă să citești,
Ci să cești și să te-ntinzi.
(Pe boieri c-o carte-n mină 
Rar ai fi putut sâ-i prinzi)

Scaunul din colț, de parcă 
Nu e scaun, ci o barcă, 
Și se leagănă ușor 
Folosea
Cînd se gindea
Regele cum să mai stoarcă 
Alte-a veri de la popor.
E tirziu. Dar nu e gol
Scaunul legănător.

Unde ieri căscau domol
Boieroaicele cu grație,
Șade»acum un muncitor
C-un creion și-o carte-n mînă

Uite-așa, de-o săptămînă 
După muncă,
Ochii-n carte și-i aruncă. 
Chibzuiește-o inovație
La batoze.

(25 puncte)

In Palatul
Pionierilor

Cine este autorul acestor 
rinduri care zugrăvesc bogata 
activitate culturală pe care o 
desfășoară copiii in Palatul 
Pionierilor ?

„O sută patruzeci și patru de 
încăperi avea palatul de la Co- 
troreni. Toate s-au prefăcut as
tăzi în treizeci și două de cercuri 
de studii și desfătare pentru lu
mea cea nouă a pionierilor. Aici 
vin gcum, în toată săptămînă pe 
aceste poteci de paradis, în acele 
săli numai lumină și flori, copi
lul eiobotarului, al lăcătușului, 
al hamalului, al plugarului, al 
slujbașului, al cărturarului. ca 
să capete învățătură și bucurie. 
Trec pe sub bolta clopotniței, 
unde pînă odinioară jeleau cucu
velele, stoluri-stoluri de băsmălu- 
țe ca focul.

în clasa de botanică, un salo
naș împodobit cu flori și roade, 
pjc-:rr?1" ri-așteaut.’ nrnfecnara. (15

Ce reprezinte prctu.'Q Oe moi sus ?

(15 puncte)

Statistici g r a i t o a

Larga răspîndire
a cărții

Cine este autorul acestor 
rinduri ? Care este titlul cu
legerii in care a apărut acest 
fragment ?

„Tineri și vîrstnici au cartea 
subsoară și deschisă pe genunchi, 
îmi arunc uneori ochiul de care 
mai dispun pe paging vecinului 
meu dintre 2 stații și-i surprind 
psihologia- Vecinul citește volu
mele și titlurile cele mai bine

alese. Fața li-e transfigurată. Sînf 
frămîntați de probleme.

Cîți pași au făcut în ultimii 
zece ani, o mărturisește vînzarea 
în cîteva zile a fiecărui manus
cris tipărit.

Iubite cititorule, primește, ro- 
gu-te, omagiile 
te așteaptă de 
să-i vizitezi în 
flețiri altădată

scriitorilor caro 
o viață întreagă 
marile lor însu- 
disprețuite".

(25 puncte)

Cine este autorul
acestei picturi ?

La o expoziție 
de cărți

peron ?

(20 puncte}

zeul

Cum se spune Cite 
de pdmint crezi cd pu- 
Un singur dulap ajun-

r e

KX •

(20 puncte)

Care este titlul articolu
lui din care publicăm frag
mentul de mai jos in care 
unul din cei mai mari 
scriitori ai poporului no
stru prezintă marile reali
zări culturale înfăptuite 
in anii din urmă.

„...E o bucurie să-ți ur
mărești călușarii din Gorj 
prin toată lumea, cum 
joacă pe bîte, hăulind, la 
franțuji, 1- 
nezi și ruși.
să aplauzi în București 
echipele țărănești de tea
tru. Selecția talentului se 
face liberă și universală, 
fără opreliștile de mai- 
nainte, certificate, diplome, 
conservatorii și nazuri li
terare E o bucurie să vezi

la englezi, chi-
E o bucurie

înboldite valoarea și sensi
bilitățile înnăscute de o 
curiozitate de a ști sporită, 
Pinacoteca de mizerie de 
odinioară, sechestrată, în- 
tr-un pod al Ateneului, e- 
norm îmbogățită și deschi
să în fostul palat regal, a- 
tribuit scopului suprem, al 
educației ochiului, al apro
fundării vieții și al frumu
seții prin comparații, a- 
trage fluvii de oameni, vi
zitatori din toate 
poporului nostru.

N-am avut încă 
decît o priveliște 
de efecte. Sî-ntem 
posesia unei statistici rigu
roase dovedite, pe care o 
împărtășim cititorilor voi
tori să știe ce progrese au 
fost făcute în zece ani, în

păturile

pînă azi 
globală 

acum în

ceea ce s-a convenit să se 
denumească altă dată ușu- 
ratec, cultură.

Cărți tipărite ( In anul 
1955) : 35 milioane, 380 mii de 
exemplare

Numărul tuturor biblioteci
lor : 33.792 in 1949, sporit In 
1955 la 39.910.

Numărul cărților de 16 mi
lioane 12 mii 609 în 1949 este 
de 50 milioane 340 de mii In 
1955.

Numărul cititorilor în 1955: 
5 milioane. 384 mii, 790.

Teatre dramatice : 16 
1938 sporite la 37 în 1956.

Ansambluri muzicale, ine
xistente î n trecut. în 1956 : 
10.

Teatre de păpuși, inexisten. 
te în trecut. 21 în 1956.

Teatre de operă: 2 in 1938 
și 4 în 1956.

Orchestre simfonice tn 1938: 
una. Tn 1956 : 18.

în

Numărul spectatorilor 
teatre (muzicale. operă, pă
puși) in 1938 : un milion 592 
mii 904 In 1955 : 7 milioana, 
814 mii 89.

Numărul spectatorilor 
cinematografe In 1938: 
milioane 41'2 mii Tn 11 
85 milioane 398 de mii.

Numărul căminelor cultura, 
le șt al caselor de citit. 
1938 : 3 mii cinci sute. 
1955 : 12 mii 72.

Numărul echipelor artistice 
pe Ungă căminele culturale, in. 
existente mal înainte. Tn 1948: 
8 mii 658 Tn 1955 : 18 mii 677.

Diferența în ce privește 
artele și scrisul, dintre două 
regimuri, unul de indiferen
ță și altul de realizări con
crete, e limpede dovedită 
și pentru orbii benevoli".

(25 puncte)

(15 puncte)

Alfabetizare
ÎB ce lucrare găsim următo

rul fragment despre lupta 
peatru lichidarea analfabetis-

WCM am ajuns la Negrești, 
la poalele dealului Tlmpa, m-a 
retxw tata marele internat 
al școlii medu, din centrul lo- 
c*u tafta Torordnd meu de 
drv-a m-« informat că Oașul 
er« ptvâ bk de mult „eonii- 

buehiilor necunoscu
te': M la sută analfabeți. In 
IM erau numai 46 de școli 
eu 70 Mi: de clasă. In 
numărul școtxior creștea la 85, 
cb 146 săli de clasă. In satul 
Coca din comuna Călinești e- 
rau 124 neștiutori de carte, 
dar nu aveau școalăazi au 
școală nouă și atrăgătoare. 
Școh nu erau nici la Pășunea 
Mare, n*ci ta Sirtau. S-au con
struit și acglo. $i la Tirsolți, 
p ta Batard, și la Tarna Ma
re.»

1956

(25 puncte)

Oamenii învață
Fragmentul de mai jos face 

parte dintre culegere de arti
cole. pamflete, reportaje inti
tulate „Din cronica acestor

ani". Cine este autorul ? Care 
este titlul articolului din care 
este extras acest fragment ?

,,Bătrînii și tinerii locuiesc la un loc. Căsuța lor de la margi
nea apei e foarte modestă. Aproape o căsuță de țară, cu o grădină 
de zarzavaturi în față, așa cum au mai toate easele minerilor. Pe 
masa iui Mihail se află „Ana Karenina" de Lev Tolstoj și „Ma
nifestul Partidului Comunist". „Bătrînul" nu prea citețte. Nici 
literatură, nici ideologie, și asta nu-1 bine. Dar de ce spun eu : 
nu citește ? Mai drept era să spun : încă nu citește. Căci de ce 
să nu cred că mîine îl vor înflăcăra și pe el nemuritoarele cuvinte 
ale Manifestului Comunist ? E doar cartea lui. Cartea întregului 
popor. Mîine va urmări și el cu patimă soarta frumoasei, mîndrei, 
nefericitei Ana Karenina, zdrobită de orînduirea autocrației ța
riste. Literatura clasică e doar și e^ un bun al întregului popor. 
De ee să nu cred că Ilie Tănase, mai ieri muncitor ailier și bir
jar, astăzi miner calificat, mîine va fi mai cult, mai luminat, mai 
stăpîn pe uneltele sale, mai bun organizator al muncii sale și al 
muncii altora ? De ce să nu cred că fiul lui, Mihail, care azi 

urmează școala de maiștri mineri, mîine va urma poate școli și

un loc. Căsuța lor de 1» margi-

mai înalte, va căpăta o calificare 
superioară, va deveni poate... 
Dar ce nu poate deveni un mun
citor în țara noastră atunci cînd 
luptă ca să se ridice, atunci cînd 
transformă munca sa într-un 
proces eonștient pe care-1 desă- 
vîrșește zi de zi, ceas de ceas, 
atunci cînd devine într-adevăr 
stăpîn al muncii și al vieții sale? 
Ce viitor nu-1 așteaptă pe tină- 
rul Niță Stelian. muncitor frun
taș. mai ieri țărănuș sărman din 
Vlașca, trimis de tineretul țării 
noastre Ia Berlin, la mărețul 
Festival pentru pace ! Și Geor
gescu cel micuț și firav, dar cu 
voință de fier, cel care a ținut 
locul lui Niță în fruntea brigă
zii pe timpul cît Niță a fost ple
cat la Berlin, Georgescu cel 
care a luptat să nu dea 
de rușine cinstea brigăzii și 
să împlinească planul pe 1951, 
el ce va fi mîine ? Și cum va fi 
mîine ? în țara noastră, oamenii 
cresc repede, mai repede de cum 
creștea voinicul din poveste.

------- iiiiimr
^Eicinteia 
tinerelului

ii urnii

l ill!(30 puncte)

MCtUN CAMU • IN AFĂRA CONCURSULUI

Cine este autorul acestui ohș f

(20 puncte)

La închiderea 
concursului

Cu aceasta etapă, concursul nostru „Verificați-vă cunoș
tințele de cultură generală" cu tema „Cum se reflecta în 
cultura romînească mari evenimente din istorjq patriei" s-a 
încheiat.

Răspunsurile lq toate etapele acestui concurs se primesc 
pină in ziua de 10 iulie 1960.

Reamintim de asemenea faptul că fiecare participant tre
buie să trimită în afară de răsn -nsuri la întrebări și cupoa* 
ne’e de participare, o notiță în care să specifice numele, 
pronumele, adresa, locul de muncă, profesia, vîrsta.



Proiectul Directivelor
celui de al III-lea Congres al P.M.R 

în dezbaterea oamenilor muncii
La Institutul de fizică atomică

Dezbaterea proiectului de 
Directive ale celui de-al 
III-lea Congres al partidului 
de către lucrătorii Institutului 
de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romine, a prilejuit 
rodnice discuții, în cadrul că
rora cei prezenți și-au mani
festat hotărîrea de a-și consa
cra toate eforturile pentru 
dezvoltarea activității de cer
cetare și a progresului tehnic 
în vederea înfăptuirii mărețe
lor obiective stabilite de 
partid.

Vorbind despre sarcinile ca
re revin Institutului în lumi
na prevederilor proiectului de 
Directive, prof. univ. Florin 
Ciorăscu, director științific ad
junct al institutului, a spus : 
„Pentru noi toți constituie o 
mîndrie că într-un document 
de partid de o asemenea im
portanță se acordă institutu
lui nostru răspunderi concrete 
referitoare la introducerea pe 
scară largă a unor cuceriri re
cente ale științei și tehnicii în 
industrie, agricultură, medi
cină și în alte domenii. Este 
de datoria noastră, a tuturora, 
să nu precupețim nici un efort 
pentru a îndeplini sarcinile pe 
care partidul ni le pune în 
față“.

Colectivul laboratorului no
stru care face studii și execută 
mașini electronice de calcul

— a spus ing. Victor Toma -• 
își exprimă bucuria de a par
ticipa la realizarea prevederi
lor proiectului de Directive cu 
privire la extinderea folosirii 
mașinilor electronice decalcul. 
De aceea noi ne vom concen
tra eforturile pentru a realiza 
noi tipuri de mașini electro
nice de calcul, bazate pe semi- 
conductori, care să permită 
obținerea unor viteze de cal
cul mai mari, o funcționare 
mai sigură și mai îndelungată 
și care să poată fi folosite cu 
succes la lucrări de calcule 
economice, în domeniul statis
ticii etc. Ing. Victor Toma a 
propus ca industria noastră să 
preia introducerea în fabrica
ție a unor tipuri de mașini 
electronice realizate de insti
tut, pentru a se putea acoperi 
astfel necesitățile crescînde în 
acest domeniu. El a propus de 
asemenea ca mașinile să fie 
grupate în centre de calcul 
care să deservească un grup 
de întreprinderi în acest fel 
asigurîndu-se condiții mai bu
ne de exploatare și o produc
tivitate sporită a acestora.

Fizicianul Mircea Oncescu a 
arătat în cuvîntul său că, în 
vederea aplicării pe scară mai 
largă a izotopilor radioactivi 
în diverse ramuri ale econo
miei naționale, colectivul la
boratorului în care lucrează se

La Fabrica Molidul"
Cîmpuiung Moldovenesc

Muncitorii, tehnicienii șt in
ginerii fabricii de mucava 
„Molidul** din raionul Cim- 
pulung Moldovenesc au dezbă
tut proiectul de Directive ale 
celui de al III-lea Congres al 
P.M.R. Muncitorii și-au mani
festat cu acest prilej încre
derea în politica înțeleaptă a 
partidului, hotărîrea de a lupta 
cu entuziasm ca prevederile 
proiectului de Directive să 
fie pe deplin realizate.

Fiecare vorbitor a făcut 
numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea procesului de 
producție al fabricii luindu-și 
angajamentul de a munci pen
tru traducerea in viață a pro
iectului de Directive.

— Vreau să mă refer — a 
spus muncitorul Ion Mihala- 
che — la o problemă privind 
desfășurarea in bune condiții 
a procesului de producție in 
fabrica noastră. în secția pre
sat mucava se mai lucrează 
încă anevoios. Muncitorii își 
irosesc timpul pentru trans
portul acesteia la diferite sec
ții sau la uscătoria naturală. 
Noi avem condiții să mecani- 
zăm complet transportul mu
cavalei și acest lucru tre
buie făcut de urgență. De 
asemenea, putem repara us
cătoria mecanică pentru a 
se normaliza uscatul mu
cavalei în scurt timp. Am 
mai putea să mai mecanizăm 
transportul maculaturii de la

gară. Toate acestea vor ridi
ca productivitatea muncii.

Apoi vorbitorul și-a luat an
gajamentul că va simplifica o- 
perațiile de ștanțare a părților 
metalice pentru filtre de ulei. 
Această simplificare va aduce 
o economie anuală de 32.000 
lei.

Fochistul Lupu Ion de la 
eer.trala de forță s-a referit 
printre altele și la unele ma
teriale și normative care stau 
de multă vreme nefolosite in 
magazia fabricii. El a propus 
conducerii întreprinderii să 
studieze această situație a 
materialelor și să se oprească 
numai la cele de care fabrica 
are nevoie.

Mulți vorbitori, între care se 
numără muncitorii Văduva 
Constantin, Constantin Cojo- 
caru, Ichim Onofrei, au pro
pus racordarea fabricii la sis
temul energetic național a- 
tunci cind linia de inaltă ten
siune va ajunge la Vatra Dor- 
nei și Cîmpuiung ; construirea 
din resurse proprii a unei ur
cătorii cu etaje, prelucrarea in 
cadrul fabricii a întregii can
tități de mucava. Terminarea 
construcției noului club al 
fabricii a fost și ea una din 
problemele principale luate tn 
discuția muncitorilor.

D. PREPELIȚA 
corespondentul „Scînieii tinere
tului’ pentru regiunea Suceava

angajează să realizeze noi apa
rate și să elaboreze tehnologii 
cu ajutorul cărora să se poată 
efectua controlul fabricației în 
diverse ramuri industriale, de 
cercetări și aplicații în agri
cultură, medicină etc.

In cinstea Congresului parti
dului — a spus conf. univ. Ni- 
colae Martalogu, șeful secto
rului de cercetări de la ciclo- 
tron, noi am terminat cu a- 
proape 3 luni mai devreme 
două lucrări științifice. El a 
propus o metodă nouă de ra
diografie industrială, bazată 
pe metodele spectroscopiei ra
diațiilor, întrebuințată pînă a- 
cum aproape exclusiv numai 
în cercetarea științifică.

Acad. Șerban Țițeica, direc
tor științific adjunct al insti
tutului, a arătat că institutul 
trebuie să se preocupe în vii
tor mai mult de problemele 
privind automatizarea proce
selor tehnologice. în acest 
scop — a spus el — paralel cu 
dezvoltarea activității de stu
dii, de cercetare și realizare a 
aparaturii speciale, trebuie să 
strîngem colaborarea și legă
turile directe cu întreprinde
rile pentru a le cunoaște mai 
bine nevoile.

Numeroși cercetători care au 
mai luat cuvîntul și-au mani
festat hotărîrea fermă de a in
tensifica eforturile pentru a 
ridica pe o treaptă mai înaltă 
nivelul cercetărilor și al apli
cațiilor lor practice.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul acad. Horia Hu
lubei, directorul Institutului 
de fizică atomică. Institutului 
nostru — a spus printre altele 
vorbitorul — îi revin sarcini 
de seamă în înfăptuirea pla
nului de dezvoltare a econo
miei naționale, în pregătirea 
cadrelor și crearea în mod 
progresiv a bazei 
în vederea folosirii în scopuri 
energetice, la noi în țară, a 
forțelor nucleare. Baza teh- 
nico-materială excepțională pe 
care ne-a asigurat-o partidul 
și guvernul, ajutorul și îndru
marea permanentă pe care 
ni le acordă, importantele re
surse interne de care dispu
nem, precum și voința și ela
nul cercetătorilor noștri con
stituie o garanție că ne vom 
îndeplini cu 
mari pe care 
încredințat

Concursul aeromodeliștilor

materiale.

cinste sarcinile 
partidul ni le-a

(Agerpres)

Din scrisorile sosite 
la redacție

- Propuneri ți sugestii —
Meeajuseree procesului de pro

ducție. pe liege faptul ce egu- 
rează efortul fizic ei wctItî- 
lor mărește p roduch vile tea mun
cii. De aceea. propun m » gă
sească posibilitatea ■wnini 
operațiilor de incârcare p de* 
cercare o preselor hidraulice 
pentru placaj fi panel fi sâ se 
studieze problema înlocuirii uti
lajelor de mică productivitate 
din fabrica noastră, ca presa fi 
uscâtorul pentru furnire nr. 2, 
cu mașini care asigură o mai 
mare productivitate.

L CRISTESCU 
dispecer la IPROF1L- 

Rm. Vilcea

Aerepertvl Băneau a primit 
ieri oaspeți neobifaiuți: partiei- 
panții la tradiționalul concura 
de aeromodeli«a închinat me
moriei pioaserain* aviației romi- 
nești Anrd Vlaiew orțanizat 
de Comitetul Central al L.T.M. 
fi Ccuuletal Orzamutoric Cen
tral al A VS.A>.

Pe câmpul neâldat în soare. 
■14tun it p.ata de decolam a 
avioanelor de pasareri. cei mai 
tineri aviatori aeromodelirtii. 
au prezentat ea micile lor apa
rate de «bor an captsvaat spec
tacol acria». Miaaaateie pasări 
create eu ■MraT.e de copii 
s-aa intreeat ia aboc Și n-au 
lipsit feții te p asci boruruie 

. mai writ decât oriraro 
5aw k di «berri. ,Ofc- 
*> na preșâ 1 tabelele de 

arbitru «p-aa potrivit 
eronometrek fL„ a-a dat startul 
in cateforuk nrr—J rklor de 
concurs A—1 ă A—2 Planeral 
liliputan e pnaa ia sfoara de 
remorcaj i se dâ dramul, iar 
concurentul akarțâ ca te:iaa 
svîcnind de emoție. -Pastrro* 
urci, rin tul
aripile <i iatâ-I aespram de <-•«- 
râ rotindu-se in viraje iarp_ 

Brusc, peste ropote.* de o- 
plauze ale copiilor fi strifâtote 
de veselie răsună țiuitul aootaru- 
șelor mecanice. Umplu câmpul, 
iți pătrund in âmiuâ Ca aaae 
aâreti țâfnese spre fir omo»- 
medelek. Urcă verti^-n-u. ie 
viraje tot mai hrp, pene mă 
■tre atfi» necrloe O aoewudi. 

recul unea tar — aneeond tara.

Peste efteve secunde mega
fonul va anunța echipa de 
coneurenți din Regiunea Au
tonomă Maghiară să treacă 
la start. O ultimă verif ioc re 

se impune.
Fot© : P. POP

FOTBAL
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BACĂU
(Urmare din pag. ba)

aurind în șirul marilor unități 
industriale, uzina aceasta a fost 
utilată cu cele mai moderna 
mașini, Iar condițiile in care se 
lucrează acolo, ne prezintă 
imaginea omului eliberat de e- 
fortul fizic. Mai sus, dominînd 
întreaga vale, s-a ridicat fabri
ca de rolan, iar la cite va sute 
de pași, Uzina de îngrășăminte 
azotoase de la Roznov.

Rețineți mereu că aceste mari 
unități se ridică acolo unde 
sărăcia și înapoierea păreau să 
se fi așezat pentru veșnicie. 
Țineți seama că in jurul lor se 
nasc complexe social-cultura le, 
blocuri de locuințe (numai în 
ultimii ani s-au născut in regii 
unea Bacău trei noi orașe i 
Lucăcești, Onești, Bicaz), natura 
însăși este transformată și veți 
înțelege că toate acestea se 
fac pentru oamenii muncii, 
pentru ca viața lor să devină 
din ce în ce mai bună, mai 
bogată, mal frumoasă.

Țineți minte, cred, felul tîk 
hăresc în ©ane au fost exploa-- 
tate în trecut pădurile. Munți 
întregi despâduriți și pirjoliți. 
întinderi nemăsurate au fost 
pustiite. In anii puterii popula
re, aceste întinderi ou fost 
plantate șl au luat ființă mari 
unități pentru prelucrarea lem
nului, cum este cea de la Va* 
duri, cu un înalt grad de auto* 
matizare.

Adăugați la toate acestea 
rafinăriile și instalațiile petro
lifere de la Moineștl, fabrica 
de ciment de Ic Bicaz, uzina 
metalurgică de I© Bacău, ©a și 
multe alte construcții Industriale 
și veți obține imaginea unei re
giuni care abia in anii noștri a 
început să trăiască.

Țăranul din această regiune, 
odinioară zugrăvit de scriitorii

noștri sub chipul umilinței, al 
mizeriei fizice și morale, trăiește 
azi procesul revoluționar al co* 
lecti vi zării. Foștii robi de pe 
moșiile Ghicu Iești lor și Sturzeș- 
tilor au acum lumină electrica, 
aparate de radio și chiar de 
televiziune, cum este cazul co* 
lectivistului Rusu Gh. din Ripile^ 
Tg. Ocna, sau al lui Gheorghe 
Avarvarei din Ți buca ni. Acest 
fenomen este posibil într-o vre-- 
me în care valoarea zilei-muncă 
din gospodăria colectiva „Dnw 
mul lui Lenin“, spre exemplu, 
s-a ridicat anul trecut la 42 lei.

în general, venituri’e popula
ției au crescut in u’timii patru 
ani cu peste 70 la sută. Cere
rea de produse industriale este 
din ce în ce mai mare. Așa 
numitele boli sociale, ca pela* 
gra, tuberculoza, sifil'sul, care 
în trecut așezau această regiu* 
ne într-o tragică întîietate, au 
fost lichidate, și mai apar astăzi 
Ca simple cazuri izolate. Saltul 
este de-a drepul miraculos, ©o șl 
acela petrecut pe tărimul cultu
rii. In fostul județ Bacău, ju
mătate din populație era anal* 
fabetă. A dispărut și această 
tristă amintire. Teatru, filarmoni
ca, echipe artistice, sute de ci* 
nematografe, cluburi și cămine 
culturale, mii de biblioteci, con
tribuie la «ăspfndlrea științei șl 
culturii pe aceste păimînturi,

Acum, in preajma celui de 
al III-lea Congret a| Partidului, 
bâcăoanH deslușesc în datele 
proiectului de Directive, noi lu* 
mini ale viitorului lor șl al co
piilor lor. Ei știu că ceea ce 
s-a făcut pînă acum e doar în
ceputul. Clasa muncitoare șl 
Partidul el, le-au redat încre
derea și dorul de viață, Ier 
vechiul strigăt de durere al 
cronicarului s-a stins de mult, 
odată pentru țotdsgjuifli

Fiecare brigadă — 
un colectiv 

de muncă fruntaș!

(Urmare din pag. ba)

*
Deșeurile de cocs rezultate 

de la termocentrala Uzinei de 
sodă Govora se ridică la can
tități apreciabile. Propun ca 
ele să fie folosite pentru pro
ducerea silicatului de calciu 
necesar ca material de umplu
tură în procesul de fabricare 
a cauciucului.

P. POPESCU
Uzina de sadă nr. 2 — Govora In fotografie : expo "-c te pe cere te vom vedea Ic Expoziția sovietică ce se vo deschide in 

Copita iă.

Baza eroismului
devotamentul pentru cauza poporului

nute eu continuitate și în stric
tă conspirativitate nenumărate 
ședințe, în care să fie anali
zate rezultatele obținute și să 
fie trasate noi sarcini. Pentru
organizarea fiecărei ședințe tre
buiau să fie făcute complicate 
și minuțioase pregătiri etc., etc. 
Iar toate acestea trebuiau să 
fie înfăptuite de oameni ©ore 
lucrau în fabrică 9—10 ore pe 
zi, core aveau adesea și grele 
obligații familiare. Și totuși, ni
mic nu putea să-i oprească să 
continue alte 3-4 ore pe zi a- 
lergind de la o întilnire la alta, 
prin ploaie, vînt, cum se 
rea, adesea flâminzi, prost 
brăcați. Apoi să stea cite 
noapte întreagă in ședință 
dințele erau lungi pentru 
din cauza conspirativității, 
convocau greu și, odată < 
vacate, celulele trebuiau sa dis
cute toate problemele). Cîți ile- 

renunțe 
vieții 
luni 

ofară)

nime- 
: im- 
i o 

(șe- 
că> 
se 

con-

galiști n-au trebuit să 
(a atîtea necesități ale 
pentru a petrece luni șl 
de zile (fără sâ iasă 
într-e tipografie ilegală I Alții, 
enî și ani de zile le rînd tre
buiau să îndeplinească zilnic 
aceleași obligații s pe cit de

de pn’nej-importante, pe ©tît 
dioase - de a transporta •*'©- 
terial ilegal dintr-un loc in of
tul, dintr-un oraș in altul.

Astăzi, multora li se pere că 
activitatea ilegală de a'xădctâ 
era o activitate care prin ex
celență iți aducea satisfacții i- 
mediate, permițindu-ți să masori 
zi de zi, prin fapte, rezultate1©. 
Nicidecum- Munco de partid era 
în primul rînd o muncă de pro
pagandă și de organizare, și 
cel care o făcea trebuia să în
frunte dușmănia cumplită c bur
gheziei, să înfrunte nenumărate 
greutăți de tot felul. Să nu 
pierdem incăodatâ din vedere că 
fiecare moment mai izbitor al 
luptei de clasă era pregătit de 
ani de zile de muncă vie, instan
tanee, fără nimic spectaculos, 
fără strălucirea izbinzilor eviden
te ci, dimpotrivă, adesea urmate 
de amarul unor infringed vre
melnice. A rezista ' în aseme
nea condiții, care 
de zile, era poate 
greu decît să reziști 
pe la Siguranță. Și 
ceva : munca ilegală 
punea în afară de 
de activitatea conspirativă (șe-

durau ani 
mult mai 

torturilor 
mai e 
presus 

fabrică,

dmțele, întilnirile, împrăștiere 
de manifeste) in afară de pro
pagandă de Ic om la om (ca
re-ți lua foarte mult timp) și 
învățătura continuă, sistematică. 
Fără a învăța nu te puteai con
sidera cu adevărat comunist. 
Și comuniștii învățau - în con
diții foarte grele, rupi nd ore de 
somn, renunți nd la bucurii ele
mentare, învățau mereu, cu per
severență. Evident, aceste efor
turi nu rodeau imediat. Toate 
laolaltă insă cultivau în ilega
litate acele calități ©are permi
teau comunistului sâ se com
porte eroic în împrejurări de 
mare încordare sau primejdie.

O analogie se poate face cu 
zilele noastre. Unde, ci rd și cum 
apar acele împrejurări „neo
bișnuite" ccre-l pun la încer
care pe un om întreg, care îl o- 
bligă să-și încordeze toate fa
cultățile și energiile sale (cum 
s-c intimplat sondorilor la care 
se referă tovaășul Apostol) — 
asta nu se poate prevedea. Nici 
în exploatările petrolifere nu se 
produc erupții periculoase în 
fiecare zi. Pe de altă parte, si
tuații deosebite pot să se nască 
și într-o fabrică producătoare de 
aparate d€ precizie. Cine se 
grăbește și caută cu tot dina
dinsul împrejurări „excepționale"

ca să se afirme, ca să erate ce 
poate, acela nu prea are în
credere în el, în forțele sale. 
Această încredere însă și-o poa
te căpăta dînd zi de zi exa
mene de voință și îndrăzneală 
in fața propriei sale conștiințe, 
examene pe care viața i le o- 
ferâ din belșug, începi nd cu 
hotărîrea de a urma liceul se
ral și pînâ la a prezenta ca
binetului tehnic o valoroasă ino
vație. Evident, e greu de pre
văzut ca toți tinerii de azi să 
devină „Eroi ai Muncii Socia
liste", dar fiecare poate deveni. 
Cu o singură condiție : să caute 
neîncetat toate posibilitățile de 
îmbunătățire a aportului său la 
munca întregului popor. Pentru 
că erou e, în primul rînd, un 
om integru, care știe ce vrea 
și care dă tot ce poate cauzei 
noastre, cauzei pe care o 
jește.

Trăim o epocă minunată, 
cane tînăr are posibilitatea 
se dedice cauzei cele mai 
bile din cite a cunoscut

slu-

Fie- 
să 

no- 
vreo-

dată omenirea : construirea co
munismului. Și acest țel minu
nat face ca întreaga noastră 
epocă să fie o împrejurare de
osebită, excepțională, cum 
avut în față nîcî o altă 
nerație de oameni din istorie.

n-a
ne

i

(Urmare din pag, ba) 

nic U colectiv fi prin abnega
ția colectivului. Dictonul „toți 
pentru unul, unul pentru toți* 
a căpătat putere de lege in via
ța brigăzii. Colectivul ie bucu
ri de rodnicia muncii sale. Dar 
nid nu poate ierta abaterile 
cuiva. In consfătuirea brigăzii 
despre care am amintit au fost 
aspru criticați Vasile Buc ele a,
Constantin Alcaziu și Ion Po- 
poviâ. Primul « fratele șefului 
brigăui. Bun muncitor fi bun 
fotbalist. Numai că din pricina 
fotbalului lipsea cam patru ora 
pe săptămină de la lucru. Băie
ții i-ou spus atunci deschis că 
trebuie si pună umărul serios la 
sctiviiates colectivului. Nimeni 
nu-i va permite să tragă înapoi 
munca brigăzii. Col mai mult a 
mut de furci cu povestea acea
sta Gheorghe Bucelea.

— Tu. ca frate, nu mă înțe
legi ? ii spunea Vasile șefului de 
br.gadâ.

— Ba da, te înțeleg. Și mie îmi 
place fotbalul. Dar ține-te de 
treabă. Sportul nu trebuie să-ți 
încurce munca d din contră sâ 
otnă in ajutorul ei. Și Vasile 
Bucelea n-s mai întîrziat la 
muncă din cauza fotbalului. Al
caziu și Popovici au băut intr-o 
seară mai mult. Acolo în cons
fătuire au fost puși si dea so
coteală pentru ca au lovit in 
prestigiul brigăzii. Stane iu, Po
tecă, Ohrinuc, Trifescu le-au 
arătat că la restaurant au băut, 
s-uu îmbătat nu doi tineri izo
lați, oameni de capul lor, ci doi 
membri ai unui colectiv care e 
hotârit si muncească și să trăia
scă in chip socialist. Or, astfel de 
apucături n-au ce căuta in bri
gadă. Nu-i e îngăduit nimănui 
si se joace cu prestigiul, cu au
toritatea brigăzii. Și oamenii au

învățat multe. Au învățat sa pre- 
țuiască și mai mult colectivul, să 
prețuiască și mai mult pe fie
care tovarăș de muncă in parte.

Ochii constructorilor de la O- 
nești sînt ațintiți asupra între
cerii dintre brigada fierarilor 
betoniști conduși de Gheorghe 
Bucelea și brigada instalatorilor 
conduși de Gheorghe Coteț. Ti
nerii instalatori au răspuns prin
tre primii chemării lansate de 
Bucelea. Ei s-au angajat să re
ducă consumul specific de ma
teriale cu 2,75 la suta. Atunci 
cind Bucelea și-a mărit angaja
mentul instalatorii și l-au sporit 
și ei la 2,85 la sută. Membrii 
brigăzilor nu ou aceeași me. 
serie și cu toate acestea se 
întrec. Se întrec pentru scurta
rea termenului de dare in 
funcțiune a instalațiilor, pentru 
o productivitate a muncii cit mai 
ridicată, pentru economii ăt mai 
mari. Pe luna mai, brigada lui 
Bucelea a fost fruntașă. Produc, 
tivitatea muncii a crescut cu 76,4 
la sută față de sarcina de plan. 
Planul de producție și l-au în
deplinit in aceeași proporție. 
Dar economiile? Ii mai trebuiau 
17 lei ca să aibă 23.000 de lei.

Rezultatele acestea nu-s picate 
din senin. Ele iși au obirșia in 
atitudinea nouă față de muncă. 
Succesele tinerilor fierari-beto- 
niști dm brigada lui Bucelea, 
faima lor sini generate a.e con
știința înaltei lor răspunderi pe 
care o au față de muncă, față 
de îndeplinirea sarcinilor puse 
în fața celor ce muncesc de că
tre partid. Viața in colectiv, 
munca de zi cu zi în brigadă, 
au cultivat puternic în conștiința 
fiecărui tînăr sentimentul că în
tregul colectiv răspunde de mun
ca fiecăruia, așa cum fie
care este răspunzător față de 
activitatea întregului colectiv.

Pentru cine dorește un conce
diu reconfortant, într-un ca
dru pitoresc și în bune con

diții de cazare i

Sfajiunea climaterică 

„CUMPĂNA" 
(lingă Curtea de Argeț) 

stă la dispoziție.
Acî se pot face excurs 
plăcute în munții Făgâ’ci 
(lacul Bîlea, Valea Lupw- 

lui etc).



Val de demonstrații populare
antiamericane în Japonia

S. U. A. au căpătat 
reputația de cea mai 

războinică țară
declară Cyrus Eaton

U. R. S. S. va organiza
în acest an 25 de expoziții

O Manifestațiile populare cresc în intensitate e Derula la Washington
e Programul vizitei lui Eisenhower va fi ținut secret

au

TOKIO 11 (Agerpres). — La 
11 iunie a început în Japonia 
al 18-lea val de demonstrații 
popuiare îndreptate împotriva 
alianței militare cu S.U.A., 
împotriva vizitei președinte
lui Eisenhower, pentru demi
sia guvernului Kiși, pentru di
zolvarea parlamentului și or
ganizarea de noi alegeri.

Noile demonstrații populare 
au cunoscut de la început o 
amploare fără precedent. Lup
ta poporului japonez se inten
sifică pe măsura apropierii 
datei de 19 iunie cînd urmea
ză să intre în vigoare trata
tul de securitate japono-ame- 
rican, ratificat la 20 mai de 
Camera Inferioară a parla
mentului și care urmează să 
fie luat în discuție în Camera 
Superioară la 16 iunie.

La demonstrațiile care
avut loc sîmbătă in întreaga 
Japonie au participat, potri
vit datelor transmise de agen
ția japoneză Kiodo, 2.000.000 
de oameni. Numărul demon
stranților la Tokio s-a ridicat 
la 150.000 de oameni, la Osa
ka - la 50 000 de oameni, la 
Kobe — la 30.000 de oameni. 
Au fost semnalate demonstra
ții în insula Kiu Siu, situată 
în extremitatea sudică a Ja
poniei, la Hokkaido, situat în 
extremitatea nordica, în toate 
orașele japoneze.

In regiunea Kansal au avut 
loc acțiuni unite în 75 
puncte la care au participat 
aproximativ 100.00Q de per
soane. Potrivit datelor Minis
terului Muncii, la 11 iunie în 
300 de regiuni din țară au a- 
vut loc mitinguri de masă și 
demonstrații.

La Nagoe s-a produs o în
căierare crîncenă între cei 
2.000 de studenți care au de
monstrat pe străzile oralului 
și polițiști De ambele părți au 
fost răniți.

Demonstrațiile de la Tokio 
au luat o amp«:>are deosebită 
în cursul serii, ele concentrîn- 
du-se în fața parlamentului, a 
ambasadei americane și a re
ședinței oficiale a primului 
ministru. Odată cu căderea 
întunericului, grupuri de stu
denți s-au îndreptat spre am
basada americană unde au în
ceput o nouă demonstrație pu
ternică. în fața clădirii reșe
dinței oficiale a primului mi
nistru s-au adunat aproape 
4.000 de studenți.

Lecția dată de poporul ja
ponez emisarului Casei Albe, 
Hagerty, care împreună cu 
ambasadorul american in Ja
ponia a fost obiectul mani
festațiilor ostile la sosirea sa 
Ia Tokio, nu a rămas fără ur
mări: cu toate că 
de Externe japonez,

ma, a prezentat oficial scuze, 
promițînd să-i asigure secu
ritatea, secretarul de presă al 
Casei Albe a preferat să na 
mai dea ochi cu mulțimea și, 
după întrevederile cu repre
zentanții guvernului japonez, 
a plecat în secret la o bază 
militară americană, de unde a 
luat avionul îndreptindu-se 
spre Alaska.

Manifestațiile populare din 
Japonia au determinat schim
barea programului vizitei 
Eisenhower în 
Considerindu-se 
la minimum a 
publice nu este 
Washington s-a 
programul definitiv al vizitei 
lui Eisenhower în Japonia va 
rămîne deocamdată secret. A- 
ceastă știre, anunțată de pur
tătorul de cuvînt adjunct al 
Casei Albe, Anne Wheaton, a 
produs o vădită nemulțumire 
în rîndurile ziariștilor ameri
cani incluși în suita președin
telui Eisenhower.

Duminică, Hagerty urmează 
6ă se întîlnească cu Eisenho
wer în Alaska, pentru a-i ra
porta președintelui situația din 
Japonia. Pentru situația din 
Japonia este semnificativă a- 
precierea corespondentului din 
Washington al agenției Uni
ted Press International, care

relata că „în unele cercuri ale 
guvernului american există 
îndoieli in ce privește capaci
tatea forțelor de poliție din 
Tckio de a f$ce față mani- 
festanților a-.tiamericani care 
au amenințat că vor ieși în 
r.umăr de 250.090 pe străzi în 
ziua sosirii președintelui".

NEW YORK 11 (Agerpres). 
TASS transmite: Intorcîndu-se 
în Cleveland din călătoria 
prin țările Europei, cunoscu
tul financiar și om politic Cy
rus Eaton a condamnat într-o 
convorbire cu corespondenții 
politica externă aventuristă a 
S.U.A. El a declarat că Sta
tele Unite au căpătat în pre
zent reputația de cea mai răz
boinică țară. Am încercuit 
Rusia și China cu baze mili
tare și pentru rachete, iar flo
ta noastră patrulează în Ocea
nul Pacific, a spus C. Eaton. 
„Nu știu de ce 
acestea și de ce 
de miliarde pe 
pentru război".

Departamentul 
stat, a continuat Eaton, duce 
o politică nejustă. Coexisten
ța noastră cu Rusia este posi
bilă.

în țări străine scrie savantul sovietic luri Rail

de

ministrul 
Fujiya-

Urate la... ordin
PARIS 11 (Agerpres).—După 

cum transmite coresponden
tul France Presse din Taipe, 
autoritățile din Taivan „au 
ordonat locuitorilor insulei" 
să salute la 18 iunie pe pre
ședintele Eisenhower la sosi
rea acestuia în Taivan.

In afară de aceasta cîteva 
mii de soldați și polițiști vor 
ii mobilizați pentru „asigura
rea securității șefului statului 
american".

Totuși, declară corespon
dentul, observatorii prevăd 
că „nu este imposibil ca u- 
nele note discordante să stri
ce armonia" acestei întîlniri.

-------•-------

Dszbaterile 
din Senatul italian

de închi-

ROMA 11 (Agerpres). — In 
Senatul italian a luat sfîrșit 
discutarea bugetului Ministe- . 
rului Afacerilor Externe.

Senatorul comunist G. Berti 
a ridicat problema zborului a- 
vionului de spionaj american 
deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice. El a chemat guver
nul să condamne acest inci
dent și să-și spună părerea în 
legătură cu bazele americane 
pentru rachete de pe terito
riul Italiei.

în cuvîntarea sa
dere, ministrul Afacerilor Ex
terne, Segni, s-a referit la in
cidentul cu avionul de spio
naj american numai pentru a 
arunca asupra U.R.S.S. răs
punderea pentru zădărnicirea 
conferinței la nivel înalt de 
la Paris.

Totuși el a afirmat că gu
vernul italian nu poartă nici 
un fel de răspundere directă 
sau indirectă pentru zborurile 
avioanelor „U-2" care, după 
cum a declarat el, nu și-au 
făcut niciodată apariția la ba
zele situate pe teritoriul ita
lian.

Referindu-se la noile pro
puneri sovietice în domeniul 
dezarmării, Segni a desclarat: 
„Noi am salutat cu satisfacție 
noua propunere a rușilor cu 
privire la dezarmare". Guver
nul italian, a subliniat Segni, 
este gata să o examineze. El 
a adăugat că guvernul își re
zervă totuși dreptul de a pre
zenta contrapropuneri.

facem 
cheltuim 
an dacă

toate
50 
nu

nostru de

Iui 
această țară, 
că reducerea 
manifestărilor 
suficientă, la 
anunțat că

TOKIO 11 (Agerpres). - 
TASS transmite: Lupta popu
lației insulei Niidzima care a 
început acum cîteva luni îm
potriva construirii unui poli
gon pentru experimentarea 
proiectilelor teleghidate, de
vine tot mai hotărî tă.

La 10 iunie, cîteva sute de 
pescari din această 
preună cu membri 
i’.cr lor au opus 
sc Ida ți lor care au 
pentru efectuarea
Locuitorii insulei au ieșit în 
intim pin area soldaților pur- 
tind steaguri roșii și placarde 
ex primind protestul popu
lației împotriva rechiziționă
rii pămin tulul și a transfor
mării insulei într-un poligon 
pentru experimentarea proiec
tilelor teleghidate. Soldați! 
r.-âu mal putut ajunge la șan
tiere.

Avioane și vase ale 
încalcă 
navigației 
mărilor

insulă, îm- 
ai famili- 
rezistență 
sosit aici 
lucrărilor.

I

La Tokio, ca șl în toate orașele Japoneze, rec' de mi':ocr»e de 
oameni au semnat petiții împotriva sosirii lui Eisenhower in 

Japonia.

S. U. A. 
libertatea 

în largul 
i

O DES A 11

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : în cadrul 
conferinței de presă care a a- 
vut loc la Comitetul de stat 
pentru relații culturale cu ță
rile străine, Mihail Nesterov, 
președintele Camerei unionale 
de comerț, a declarat că Uniu
nea Sovietică va 
nul acesta 25 de 
țări străine.

Anul acesta, a 
au fost organizate pînă în pre
zent 10 expoziții sovietice, 3 
din ele — în Cuba. Irak și E- 
tiopia au fost organizate pen
tru prima dată în aceste țări.

în decursul acestui an, a de
clarat Nesterov, în diferite o- 
rașe ale U.R.S.S. se vor orga
niza aproximativ 30 de expo
ziții străine. în august se va 
deschide la Moscova expozi
ția comercial ă-industrială ja
poneză, expoziția Republicii

organiza 
expoziții

declarat

a- 
în

el,

a subli- 
pronunță 
dezvolta-

Populare Ungare care va fi 
una din cele mai mari expo
ziții străine organizate pînă 
acum în capitala sovietică.

în anii de după război în U- 
niunea Sovietică s-au organi
zat în total aproximativ 70 
de expoziții străine industria
le și de specialitate.

Uniunea Sovietică, 
niat Nesterov, se 
pentru stabilirea și
rea unor vaste relații econo
mice cu toate țările pe bază 
de egalitate in drepturi. în 
momentul de față U.R.S.S. în
treține legături comerciale cu 
peste 70 de țări. Anul trecut 
comerțul exterior al U.R.S.S. 
a atins suma de aproximativ 
42 miliarde ruble. în ultimii 
20 de ani comerțul Uniunii 
Sovietice cu țările străine a 
crescut de peste 6 ori.

(Agerpres). -- 
TASS transmite : Avioanele mi
litare fi distrugătoarele ameri
cane continuă să încalce în mod 
grosolan libertatea navigației in 
largul mărilor.

De pe bordul motonavei so
vietice ,£lavgorod“ se anunță 
că la 8 iunie, ora 15,35 ora 
Moscovei, la sud de peninsula 
Peloponez, hidroavionul militar 
american nr. 128.374 a trecut 
de două ori în zbor razant dea
supra navei, îndepărtindu-se 
apoi în direcția Greciei.

In Oceanul Indian două dis
trugătoare americane au ajuns 
din urmă nava sovietică „Su- 
hona* fi au încercat, prin sem
nale luminoase, 
marinarii 
gator, cu 
mida.

să supună pe 
sovietici unui intero- 
scopul de a-i inii-

-------•-------

O nouă provocare 
militară americană

PEKIN. — După cum transmi
te agenția Ch;na Nouă, la 11 iu
nie între orel€ 13,8 și 13 15 un 
avion militar al S.U.A. a pătruns 
în spattal aerian al R. P. Chi
neze deasupra regiunii insule' 
lun-s!ndao (provincia Guandun) 
In legătură c» această provocare 
militară purtătorul de cuvînt al 
Ministerul^ Afacerilor Externe : 
R. P. Chineze a Tost împuterni 
cit să dea un ncu avertisment 
serios.

Vizita lui A. Rapacki
în Danemarca

COPENHAGA
preș). — In seara zilei_ __
iunie s-a încheiat partea ofi
cială a vizitei ministrului A- 
facerilor Externe al R.P. Po
lone, A. Rapacki, în Dane
marca. In comunicatul comun 
polono-danez se subliniază că 
tratativele dintre miniștrii A- 
facerilor Externe ai Poloniei

11 (Ager- 
de 10

și Danemarcei s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
în comunicat se exprimă 
speranța că năzuința spre 
colaborare pașnică și co
existență va contribui la 
soluționarea problemelor in
ternaționale pe calea tratati
velor.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
TASS transmite : Probabil 
că pe 150.000 de planete 
din galaxia noastră există 
ființe vii, scrie în „Ne- 
delia" — suplimentul de 
duminică al ziarului „Iz
vestia" — luri Rail, doc
tor în biologie. El se 
bazează pe calculele astro
nomului sovietic Vladimir 
Fesenkov, care a arătat că 
numai o singură stea la un 
milion de stele din galaxia 
noastră poate avea o pla
netă în care să existe con
diții propice pentru dez
voltarea vieții. In 
noastră există însă 
miliarde de stele.

Probabil însă că 
pe unele din aceste 
planete există ființe 
nale.

Autorul articolului este 
adeptul ipotezei că viața 
nu constituie un privilegiu 
al Pămîntului. în Cosmos 
există numeroase planete 
în stadii diferite de dezvol
tare și în mișcarea veșnică 
a materiei viața îmbracă 
forme mereu noi.

Răspunzînd la întrebarea 
care ar putea fi înfățișarea 
ființelor raționale din alte 
lumi, Rail arată că biolo
gia nu poate fi de acord 
cu născocirile autorilor de 
romane fantastice, care 
prezintă aceste ființe ca 
foarte diferite de oameni.

Autorul articolului scria 
că ființa rațională a lumi
lor îndepărtate trebuie să 
aibă un sistem nervos su- I. . ~

Nixon

galaxia
150 de

numai
150.000 
rațio-

perior corespunzător creie
rului uman și un craniu 
pentru apărarea acestuia, 
întrucît pe orice planetă 
există gravitație, creierul, 
sau organul asemănător a- 
cestuia, trebuie să fie situat 
într-o parte specială a 
corpului, nesupusă la efor
turi suplimentare.

Continuîndu-și supoziții
le. autorul articolului scrie 
că ființele raționale de pe 
alte planete trebuie să se 
deplaseze în spațiu și prin 
urmare să aibă organe de 
simț dispuse in mod sime
tric. Nu este exclus ca o 
astfel de ființă să aibă mai 
mulți ochi — principali și 
secundari. Nu există teme
iuri să se presupună că 
„ochii" unor locuitori ai 
Cosmosului ar fi capabili 
să capteze o mare varieta
te de raze, astfel de organe 
ar capta în același timp tot 
felul de raze care străbat 
Cosmosul. Este puțin pro
babil că viața, și cu atît 
mai mult viața rațională, 
ar fi posibilă în aceste con
diții.

Autorul subliniază că le
gea unității funcțiilor fizio
logice și a adaptării cît mai 
economicoase la mediul în
conjurător trebuie sd ducă 
în mod inevitabil la o ase
mănare principială între 
organismele superioare ale 
Universului. Aceleași con
diții fundamentale pot da 
însă un număr uriaș de 
combinații.

Scrisoarea adresată 
lui Oliver

MOSCOVA 11 (Agerpres).— 
TASS transmite: In scrisoa
rea de răspuns trimisă lui Oli
ver Powers din statul Virgi
nia, tatăl pilotului avionului 
american doborît la 1 mai de 
către trupele sovietice de ra
chete îii regiunea Sverdlovsk, 

președintele 
Miniștri 
că este 

vadă

de N. S. Hrușciov 
Powers

pe mîrfoaga șchioapă 
a „războiului rece“

WASHINGTON - 
nie, etașa&d militar 
U.R S3. fa S.U A-. 
rahil B D iașin a 
la Ministerul a? Râztx 
de corxtraam: **1 F d>«ukzv, 
comandantul diTzfer a 15^ de 
na ie portavioa. cum se
știe, nava portavion ..Kearser. 

care tac^ purte d;n acea. 
$:1 divizia a partc.pet la sal
varea oeior patru bravi ostași 
sovietici purLați de valur’ timp 
de 43 de zile in Oceanul Paci
fic.

La I! ta. 
naval el
CO'VâaT. - 
fost primit 

S.UJL 
Bradlev.

P. f. 0. extinde In Berlinul Occidentul
pregătirile de război

BERLIN 11 (Agerpres). — 
La 10 iunie, in cadrul unei 
conferințe de presă, organiza
tă pentru ziariștii germani și 
străini din Berlin, au fost ci
tate numeroase fapte care do
vedesc că cercurile guvernan
te din R.F.G. se străduiesc să 
extindă în Berlinul Occiden
tal pregătirile de război acti
ve ce se desfășoară în Ger, 
mania Occidentală.

Luînd cuvîntul în cadrul 
conferinței de presă, Otto 
Winzer, prim-adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al R.D.G., a subliniat că a- 
tragerea Berlinului Occiden
tal la înarmarea atomică a 
Germaniei Occidentale va a- 
duce în mod inevitabil după 
sine agravarea continuă a 
încordării în Europa.

Otto Winzer a citat în con
tinuare faptul din care reiese 
că acțiunile 
tariștilor de 
în Berlinul 
sprijin activ 
tilor Unite. Astfel, societatea 
americană de avioane „Pan- 
American World Airways" iși 
pune avioanele la dispoziție 
pentru transportarea cetățe
nilor vest-germani recrutați 
pentru Bundeswehr.

Otto Winzer a făcut cu
noscut că guvernul R. D. Ger
mane a adresat la 6 iunie gu
vernelor S.U.A., Marii Brita
nii și Franței o notă in care 
protestează împotriva recrută
rii și angajării cetățenilor din 
Beninul Occidental pentru 
serviciu în armata vest-ger- 
mană. In nota adresată gu
vernului U.R.S.S. se cere să 
se ia măsuri necesare pentru 
a se împiedica includerea 
Berlinului Occidental în sis
temul înarmării atomice a 
Germaniei Occidentale care 
agravează continuu situația 
în Berlinul Occidental.

Reprezentanților presei, pre- 
zenți la conferința de presă, 
le-a fost difuzat textul notei 
adresate de guvernul R.D. Ger
mane guvernului Statelor U- 
ni.e ale Americii. In notă se

subliniază că, 
ț ti juridice existente, 
nul Occidental nu este 
componentă a Republicii Fe
derale Germane și nu poate 
li guvernat de guvernul vest- 
german.

In notă se subliniază 
prezent, peste 10 la 
din angajații Bundeswehrului 
vest-german sînt locuitori ai 
Berlinului Occidental. Institu
țiile Republicii Federale Ger
mane, precum și „asociațiile" 
și „cercurile muncitorești" ca
muflate, care activează potri
vit directivelor instituțiilor 
R.F. Germane, recrutează activ 
în Berlinul Occidental anga- 

Bundeswehruljați pentru 
vejt-german.

potrivit ritu- 
Ber Il
nar: e

că in 
sută

Guvernul R.D.G. protestea
ză împotriva acestor acțiuni 
periculoase și ilegale din Ber
linul Occidental și declară că 
este necesar să se pună capăt 
acestor provocări pentru a- 
împied.ca intensificarea con
tinuă a pericolului care ame
nință pacea și care provine 
din Berlinul Occidental. Pute
rile care pretind la dreptul 
de ocupație In Berlinul Oc
cidental trebuie să afle că 
guvernul R.D.G. nu poate ur
mări inactiv cum în centrul 
teritoriului său militariștii și 
revanșarzii vest-germani cre
ează, instruesc și înarmează 
o armată ostilă.

ilegale ale mili- 
la Bonn găsesc 

Occidental un 
din partea Sta-

N. S. Hrușciov, 
Consiliului de 
U.R.S.S.. declară 
să I ajute să-și 
dacă va dori să vină în 
unea Sovietică.

„Trebuie să vă anunț, . _. 
N. S. Hrușciov, că fiul dv. va

al 
gata 
fiul, 
Uni-

scrie

fi judecat în conformitate cu 
legile Uniunii Sovietice. Le
gea este lege, iar eu nu sînt 
in măsură să mă amestec în- 
tr-o chestiune care este ex
clusiv de competența organe
lor judiciare".

N. S. Hrușciov arată că, 
din motive necunoscute, bile
tul despre care se spunea în 
scrisoarea lui Oliver Powers 
că este adresat de mama pi
lotului fiului ei, nu a fost gă
sit în plic.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
TASS transmite : 
tele S.U.A., Nixon, apără cu 
rîvnâ politica de ațîțare a Iste
riei războiului rece. In cuvîntâ- 
ri'e sale din cadrul campaniei 
electorale, el încearcă sâ con
vingă pe alegătorul american 
că nu este posibilă nici un 
de reglementare 
Uniunea Sovietică.

Luînd cuvîntul la 
hotelul Waldorf 
New York în fața 
riu numeros, Nixon 
câ, probabil, „conflictul cu Ru-

Vicepreședin- 
apără

pașnica
fel 
cu

10 Iunie 
Astoria 
unui audito- 

a declarat

la 
din

sia44 nu v<j fi rezolvat nici . în 
50 de ani.

Dupâ cum relatează^ agențiile 
telegrafice, potrivit părerii lui 
Nixon, ccest conflict poate f' 
„soluționat" prin război. Este 
adevărat că, dîndu și seama că 
a întrecut măsura, Nixon s-a 
grăbit să adauge că speră că 
acest lucru nu se v<j întîmpla.

Cuvîntarea lui Nixon consti
tuie o noua dovada a faptului 
că acest protejat al monopolu
rilor, unul din pretendenții la 
președinție, vrea sâ pătrundă in 
Casa Albă pe mîrțoaga șchioa
pă a,,războ:ului rece“.

a ,,experiența ‘ lui • • •

In numele mareșalului R. T. 
Malinovski. ministrul Apărării al 
U.R.S.S.. Iașin i-«a înmînat lui 
Bradley daruri pentru echipajul 
navei portavion ..Kearsarge", ex- 
primîndu.și totodată recunoștin
ța față de militarii forțelor na. 
vale ale S.U.A care eu parti
cipat la salvarea ostașilor so
vietici.

Primind «ceste daruri, contra, 
amiralul Bradley a mulțumit Mi. 
nisrerului Apărării al Uniunii 
Sowetice și a declarat că echi
pajul navei ..K^arsarge" va pre
țui deosebit de mult această a- 
tenție.

NEW YORK. — După cum 
anunță agenția Associated 
Press, la 10 iunie un grup de 
demonstranți alcătuit din 22 
de persoane a pornit de la 
New York la New London în 
marș de protest împotriva 
construcției de submarine în
zestrate cu rachete. Demon
stranții intenționează să 
jungă la New London 
este baza 
zestrat cu

ROSTOV 
rut sovietic ....
nat pentru const'uirea unei școli 
guma de 75.00G ruble — sumă 
care reprezintă premiu! Lenin ce 
i-a fost decernat anul acesta 
pentru romanul „Pămint desțe.e. 
nit".

MOSCOVA — La 11 iunie cu
noscutul fruntaș al vieții publi
ce din Grecia lider al partidu
lui liberal S Venizelos. a făcut 
o vizită bn Frol Kozlov mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al P.C.U.S.. secretar al 
C.C al P.C.U S.» cu care a avut 
o convorbire.

a- 
unde 

unui submarin în- 
rachete „Polaris". 
PE DON, — Scriito- 
Mihail Șolohov a do-

Primirea făcută de către 
poporul japonez lui James 
Hagerty, secretarul pentru 

problemele de presă al Casei 
Albe, care a sosit vineri la To
kio pentru a pregăti viz ‘o lui 
Eisenhower în Japonia, a 'ritat 
în mod vădit Washingtonul, Se 
cunosc amănuntele primirii lui 
Hagerty la Tokio. Trimisul Casei 
Albe a fost întimpinat, după 
cum relata agenția France Press, 
cu pietre, mașina oficială fiind 
asaltată de mii de demonstranți. 
Hagerty și ambasadorul ameri
can la Tokio au reușit să se sal
veze din mijlocul den o istranți- 
lor infuriați doar cu ajutorul 
unui elicopter al armatei ameri
cane.

Violenta demonstrație de la 
Tokio, pe care însuși corespon
dentul agenției Associated Press, 
a fost nevoit s-o califice „cu 
desâvirșire antiamericană", a 
stîrnit panică in S.U.A. Senatorii 
Humphrey și Montromey au ce
rut co Eisenhower să nu plece 
la Tokio „decît dacă guvernul 
japonez ar oferi garanții abso
lute împotriva violențelor". Dupâ 
cum anunța agenția France 
Press, în ședința extraordinară 
convocată examinării Incidente
lor, care au marcat sosirea Iul 
Hagerty la Tokio, „cabinetul ja
ponez a aprobat proiectul mi
nistrului de interne ca drumul ce 
leagă aerodromul Haneda de 
palatul imoerial sâ fie păzit pe 
distanța 18 kilometri de 15.000 
polițiști" în ziua sosirii lui Ei
senhower.

Toate aceste măsuri nu sînt în 
măsură să liniștească spiritele 
la Washington. Dimpotrivă. Con
cludentă pentru atmosfera ce 
domnește in S.U.A., în preajma 
vizitei lui Eisenhower în Japo
nia, este o telegramă transmisă 
de agenția americană Associa
ted Press. Imediat după ce au 
parvenit știrile care relatau a- 
mănuntele primirii făcute la To
kio lui Hagerty, în jurul Casei 
Albe au început să roiască nu
meroși agenți ai diverselor so
cietății de asigurare. Bussines- 
manii au mirosit imediat că se 
pot trage foloase de pe urma 
acestei vizite oficiale. • „Vineri 
transmite - Asociated Press — 
au fost încheiate un număr a- 
preciabil de polițe de asigurare 
împotriva unor acte de violență. 
Contraetanții sînt ziariștii, foto
grafii și personalul Casei Albe 
care îl vor însăți pe președintele 
Eisenhower în Extremul Orient". 
In relatarea sa, agenția citată 
mai sus anunță câ „polițele res
pective s-au încheiat foarto re
pede. Virtuaîmente, toți cores
pondenții de presă care-l înso
țesc pe președintele Eisenhower 
sînt acum asigurați pentru 17 
zile împotriva decesului, invali
dității sau rănirii".

Acestea sînt faptele cele mal 
recente. Uriașele demonstrații de 
protest ale poporului japonez 
împotriva vizitei președintelui 
Eisenhower în Japonia - și care 
exprimă împotrivirea categorică

față de tratatul militarist Japo- 
no-american - dovedesc din nou 
falimentul politicii agresive dusa 
de cercurile imperialiste din 
S.U.A.

LUCIAN ROLEA

a-

Criminalitatea la Londra
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Manifestație populară la Havana In fața ambasadei americane, împotriva politicii agresive a 
S.U.A. fața de Cuba. ► I

Presa britanică este tot mai 
mult neliniștită de valul în 
continuă creștere de crimina
litate din Anglia. La fel ca și 
în Statele Unite, aproape că 
nu există zi în care cotidienele 
britanice, în căutare de senza
ții, să nu relateze crime ori 
fărădelegi comise de bande de 
gangsteri. Nu de mult revista 
britanică „Reynolds News44 a 
atacat această problemă în ca
drul unui amplu articol intitu
lat „Fapte pe care nu le mal 
putem ignora". Revista desfă
șoară în fața cititorilor o 
gamă largă de fărădelegi să- 
vîrșite de tot soiul de bandiți, 
arătînd în același timp nepu
tința poliției de a le face față. 
Revista sc’ie : „în cursul a- 
nului 1958, ultimul an pentru 
care avem date oficiale, numă
rul delictelor importante să- 
vîrșite în Anglia a crescut cu 
12,1 la sută față de anul pre
cedent, iar numărul crimelor 
socotite mai puțin importante 
cu 15,4 la sută". Deosebit de 
semnificativ este însă faptul 
că deși poliția a avut cunoștin-

ță de 626.509 delicte grave, ea 
nu a identificat pe 55 la suta 
din infractori. Cum se poate 
că renumitul Scotland Yard 
britanic nu reușește să desco
pere sute de mii de infrac
tori ? Aceasta se datorește te- 
roarei pe care o insuflă ban
dele de răufăcători. Revista 
citează declarațiile unui mem
bru al Camerei Lorzilor, care 
deși cunoștea numeroase tri
pouri și cazinouri clandestine 
nu le-a divulgat adresele, de 
teamă de a nu fi ucis de 
gangsteri. Pe de altă parte de
seori in presă transpiră faptul 
că bandele de gangsteri lu
crează mină în mină cu po
liția. Deseori polițiștii brita
nici sînt mai puțin interesați 
de viața și de avutul cetățe
nilor, și mai mult de propria 
lor pungă. Nu degeaba iși în
cheie 
News44 
începe 
rașele
moralitate din lume".

articolul „Reynolds 
afirmînd că „Londra 

să devină unul din o- 
cu cea mai dubioasă

C. R.

Soarta ucenicilor 
vastgermani

De peste 10 ani Ministerul 
Muncii de la Bonn
mînă, înțeles cu patro

nii, legea pentru protecția 
muncii tineretului vestger- 
man. In urma exploatării 
crunte, fiecare al treilea uce
nic înscris la Casa Asigură
rilor Sociale are nevoie de a- 
jutor medical. Iar acest aju
tor îi este de fapt refuzat 
prin prețul ridicat al asisten
ței medicale, al medicamen
telor.

Nici nu 
ajuns aici 
tronii pot 
riți de forța de muncă a tine
rilor. Anchetele întreprinse 
recent în landurile Baden- 
Wiirttemberg și Hessen au a- 
rătat că 70% dintre ucenici 
muncesc mult peste 8 ore 
pe zi.

Să vedem acum care este 
situația celorlalți doi ucenici 
care sînt încă sănătoși. Au ei 
șanse să învețe o meserie, 
să-și cîștige existența după 
anii lungi și grei de ucenicie? 
Iată fapte care dau răspun
sul. Intr-o anchetă întreprin
să la Hamburg, cu tema „în
treprinderea în care lucrez", 
un ucenic zidar, în vîrstă de 
18 ani, a scris: „Munca mea 
constă numai în împingerea 
roabelor, descărcarea lor. Fac 
curățenie la meșter acasă, bat 
covoarele, plivesc buruienile 
în grădină, plantez cartofi, 
culeg mere, cosesc iarba" și 
alte asemenea treburi care țin 
de zidărie... Iar o fată in 
vîrstă de 16 ani scria : „Di
mineața mi-o petrec șteigînd 
praful, precum și cu alte în
deletniciri asemănătoare pe 
lîngă casa patronului. Aproa
pe că nici nu mă mai gîn- 
desc să devin vînzătoare de 
magazin, așa cum speram".

In puține cuvinte, dar foar
te sugestiv s-a exprimat zia
rul vestgerman „Vorwărts" 
din care sînt extrase aceste 
fapte : „Exploatarea tineretu
lui în Germania Occidentală 
a căpătat forme care amin
tesc de capitalismul primi
tiv".

Militariștii înrăiți din R F. 
Germană, nu se preocupă de 
soarta ucenicilor. Toată ener
gia, tot zelul guvernanților 
de la Bonn este folosit în 
scopuri războinice revanșar
de. Tineretul nu-i interesează 
decît în măsura în care re
prezintă came de tun...

S. VO1NESCU

e de mirare că s-a 
din moment ce pa- 
dispune nestinghe-
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