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Strângerea recoltei — 
la timp, fără pierderi!

Muncă avîntată pe ogoarele 
regiunii Constanța

Examenul a fost 
trecut cu succes

Actul de naștere al brigăzii 
a fost semnat cu vreo 4 ani 
în urmă. Era o dorință mai 
veche a tinerilor din atelier 
de a-și uni eforturile și cu
noștințele într-o brigadă de 
producție spre folosul lor și 
al întreprinderii. Brigada s-a 
născut insă nu numai din do
rința tinerilor, ci și din nece
sitățile obiective ale produc
ției. Atelierul primise sarcini 
noi ; să verifice, să regleze și 
să repare contoare și alt apa- 
rataj electric de precizie. 
Munca în atelier se cerea de 
data aceasta or- _________
ganizată într-un 
chip nou, deosebit Pjppapfi 
de cum fusese pînă * luvdlC 
atunci. Așa a luat d a f j r 
ființă prima bri- U0 1111 
gadă de producție pnlnpfiy 
a tineretului de la vUlUlllI 
întreprinderile co- fni
munale regionale lit
din Tg. Mureș. _________
Dar la puțin timp 
după creare, brigada a tre
cut
Era pe vremea 
rsș * .
curentul de 220 volți. Cîteva 
mii de contoare electrice și 
alt aparataj electric adaptat 
pentru cuientul de 110 volți, 
era sortit să ajungă la 

^D.A.C. Ar fi fost o pierdere 
^serioasă pentru întreprindere.

După un studiu îndelungat 
după multe,încercări și expe
riențe ’ " r*"
luție: cu o cheltuială 
nimă 
bina 
mecanismul ceasului și astfel 
transformate, contoarele de 
110 volți puteau fi folosite cu 
succes la curentul de 220 
volți. Și dacă ținem seama de 
faptul că un contor electric se 
vinde în comerț cu peste 400 
lei, iar cele cîteva mii exis
tente în depozitul întreprin
derii urmau să fie vîndute la 
D.A.C. pe un preț de nimic, 
nu este greu de calculat cîte 
zeci de mii de lei a economi
sit brigada pentru întreprin
dere. A fost un examen greu 
care a cerut din partea tineri
lor nu numai hărnicie și spi
rit gospodăresc în producție, 
fi și temeinice cunoștințe pro- 

esionale. Dar prin eforturile 
ntregului colectiv,’brigada a 

trecut cu succes acest exa
men. De atunci a primit ea 
denumirea de cea mai bună 
brigadă de tineret din între
prindere.

Brigada a obținut succese 
însemnate nu numai în pro
ducție, ci și în munca de edu
care comunistă a tinerilor. In 
scopul întăririi colectivului 
brigăzii, al educării fiecărui 
tînăr, brigada merge in co
lectiv la filme, la spectacole, 
Vizitează expoziții, tinerii fac 
sport își ridică' continuu ca
lificarea profesională. Intr-un 
cuvînt, această brigadă con-

prin grele încercări, 
cînd în o- 

începuse sâ se introducă

brigada a găsit o

se putea înlocui 
Și cîteva piese

so- 
mi- 
bo- 
din

stituie un colectiv puternic, 
bine sudat, a cărui conduită 
socialistă în muncă și în viață 
este demnă de urmat.

Dar ca să ajungă pînă la 
asemenea rezultate, a fost ne
voie de învingerea multor lip
suri și greutăți, și in primul 
rind a fost nevoie de învăță
tură, de ridicarea serioasă a 
pregătirii profesionale. Intr-o 
vreme, de pildă, multe con
toare și aparate electrice a- 
jungeau la rampa de control 
cu defecte. Cauza era slaba 
calificare a unor tineri mun

citori. Cu spriji
nul organizației 

hrî dă de partid s-au luat 
Ullgdud măsuri pentru a 
’at lin Pune capăt lipsu- 
01 j 1111 rilor. In atelierul 
Smimpă electric s a orga- lllu 11 vU nizat un curs pen- 
♦ nn tru ridicarea cali-
idj ficăni, la care
__________ participă întrea

ga brigadă. Mai
strul Molnar Zoltan, co
munistul Iosif Szoke și alți 
muncitori cu o bogată expe
riență in producție, împărtă
șesc tinerilor tainele meseriei. 
Totodată, în brigadă s-a sta
tornicit spiritul de întrajuto
rare în muncă. Tinerii care 
au o bună calificare, cum sînt 
comunistul Iosif Szoke, ute- 
mistul Bela Temei, îi ajută 
îndeaproape pe tinerii Iosif 
Fabian, Zoltan Gyereși, Szecs 
Bela și Atila Șaroși, care sînt 
mai puțin pregătiți din punct 
de vedere profesional. Și ast-

Problema reducerii prețului 
de cost este privită cu toată 
seriozitatea și de către tine
rii din secția turnătorie a 
Uzinelor „7 Noiembrie* din 
Craiova, lată un grup dintre 
el discutind cu tovarășul 
Constantin Dumitru, locțiitorul 
secretarului U.T.M., măsurile 
concrete pe care le vor lua 

pentru aceasta.

CONSTANȚA (de 
la corespondentul no- 
stru ).

Folosind mai bine 
capacitatea de lucru 
a mașinilor, colecti
viștii din regiunea 
Constanța au făcut să 
crească în ultimele 
zile ritmul recoltă
rilor.

între unitățile so
cialiste din agricul
tură, ca de altfel și 
între raioane, se des
fășoară în aceste zile 
o întrecere însufleți
tă pentru strîngerea 
la timp și fără pier
deri a recoltei. Pini 
în prezent în întrea
ga regiune s-au re
colta: aproape 60.000 
ha. cu grîu de toam
nă. iar recoltatul or
zului se apropie de 
sfirșit.

în această pasio-

nantă întrecere locul 
fruntaș îl ocupa unită
țile socialiste din ra
ionul Fetești. G.A .S. 
din raion au obținut 
succese deosebite prin 
folosirea întregii ca
pacități de lucru a 
mașinilor. Cea mai 
mare suprafață cu 
grîu a fost recoltată 
Ia G.AS. Pietroiu, 
Bordușani, Bărăganu, 
Perișorul Jegălia care 
dețin, de altfel, și 
întâietatea la produc
ția medie obținută la 
hectar.

Prin formele spe
cifice muncii tinere
tului, în această cam
panie organizațiile 
U.T.M. din gospodă
riile agricole colecti
ve îș^^luc aportul 
lor ca recolta
bogată din lan să a- 
jungă în hambare

In raionul Cluj

fără pierderi. în ra
ion au fost organiza
te 124 echipe de 
strîngere, legat și 
clădit snopi, cu peste 
1200 de ttneri. Echi
pe de tineret păzesc 
lanurile împotriva 
incendiilor. Conduce
rilor gospodăriilor a- 
gricole colective le-au 
fost recomandați cei 
mai destoinici tineri 
ca delegați de batoze, 
însoțitori de con
voaie. Sute de pio
nieri și tineri string 
în
lor și 
rilor
mase
Numai
zile ei au strîns 1500 
kg. boabe din spicele 
adunate de pe miri-

' »■

urma combine- 
a secerăto- 

spicele râ
pe miriște, 

în primele

G.A.C. Sântul Mic, raionul 
Oradea. Colectivista lulia 
Tekei, utemistă, e fruntașă în 
brigada a ll-a. lat-o, la re

coltatul griului.

Fier vechi 
pentru ojelăriile 

patriei
BACAU (de 1» coresponden

tul nostru).— Conțtienți de im
portanța pe care o are colecta- 
rea fierului vechi în sporirea 
producției de oțel, tinerii din 
regiunea Bacău au pornit o sus» 
ținută activitate de slrîngerc a 
fierului vechi. Astfel pînă la 
sfîrșitul lunii iunie, tinerii din 
orașul Bacău au colectat și pre
dat I.C.M.-ului 210 tone fier 
vechi din sectorul particular și 
1800 tone din cadrul întreprin
derilor.

Din orașul Onești au luat dru
mul spre cuptoarele Reșiței * și 
Hunedoarei sute de tone. Pînă 
la data de 1 iulie tinerii cons
tructori au predat 1250 tone fier 

vechi,
-----•-----

Realizări 
ale constructorilor 

de locuințe din lași
Luptând pentru îndeplinirea 

sarcinilor cuprinse în Docu
mentele celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R., construc
torii de locuințe din Regiunea 
Iași sporesc continuu gradul 
de industrializare a lucrărilor 
pentru ca durata de execuție 
a unui bloc mediu să se re< 
ducă la 4-5 luni.

în acest scop au și fost 
luate o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice, din care o 
parte sînt și traduse în fapt. 
Astfel, pe strada C. I. Parhon, 
unde se construiesc anul a- 
cesta circa 300 de locuințe in 
blocuri de 40-60 apartamente, 
se vor folosi pereți și plan- 
șee din prefabricate.

Un alt sistem pe care con
structorii îl folosesc în scopul 
reducerii duratei de execuție 
și a prețului de cost la con
strucția altor 325 de aparta
mente este sistemul fagure.

Gradul mare de utilizare a 
prefabricatelor, mcntajul du
pă metode industriale și alte 
metode înaintate folosite în 
sectorul construcțiilor creează 
posibilitatea ca durata de exe
cuție a unui bloc de 40 de a- 
partamenle ci 4 etaje să fie 
redusă începînd chiar din a- 
cest an sub 3 luni de zile.

(Agerpres)

Foto: P. PAVEL

I. ANDREI

(Continuare în pag. 3-a)

Trebuie intensificat
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — In raionul Cluj, 
unde datorită condițiilor de 
climă, culturile de păioase se

Excelenfei Sale
Generalul NAJIB AL RUBAY 

Președintele Consiliului Suveranității 
al Republicii Irak

BAGDAD 
a proclamării Repu- 
Adunări Naționale a 
personal, vă adresez

Cu prilejul celei de-a doua aniversări 
blicii Irak, in numele Prezidiului Marii 
Republicii Populare Romîne și al meu 
Excelență cordiale felicitări și sincere urări de prosperitate 
poporului irakian.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale
a

Republicii Populare Romîne

FYrpJptifpî ^nfp
General Maior ABDEL KERIM KASSEM 

r Prim-Ministru al Republicii Irak
BAGDAD

In numele guvernului Republicii Populare Romîne, al 
poporului romîn și al meu personal, permiteți-mi. Excelență, 
să vă transmit sincere felicitări cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a doua aniversări a proclamării Republicii Irak.

Animat de sentimentele cele mai prietenești, poporul romîn 
participă cu bucurie la marea sărbătoare a poporului irakian 
și-i urează noi succese pe drumul propășirii economice și cul
turale a patriei sale.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea 
că bunele relații dintre țările noastre vor continua să se dez
volte. spre binele popoarelor irakian și romîn, al păcii și cola
borării internaționale.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al
Republicii Populare Romîne

Trei micuțe horticultoare — 
copii ci oțelarilor hunedoreni

ritmul recoltărilor
coc mai tîrziu decît în regiu
nile de cîmpie, a început să 
se desfășoare din plin campa
nia de recoltare a orzului de 
toamnă. In comunele Cojoc- 
na, Așchileu, Viștea, Gădălin, 
Apahida și altele, unde a e- 
xistat preocupare pentru buna 
organizare a muncii și a între
cerii între brigăzile de cîmp, 
recoltatul orzului s-a terminat. 
Nu același lucru se petrece 
însă în comunele Vaida-Că- 
mărași, Vultureni și 
unde recoltatul este 
mult în urmă.

Timpul nu așteaptă.
tatul trebuie să se desfășoare 
într-o perioadă foarte scurtă 
și fără pierderi. Pentru acea
sta este necesar ca sfaturile 
populare, organele agricole să 
impulsioneze fără întîrziere 
ritmul recoltărilor. De aseme
nea, organizațiile U.T.M. tre
buie să mobilizeze toate for
țele tineretului de la sate în 
vederea sporirii contribuției 
lor la urgentarea ritmului de 
recoltare a păioaselor.

Foto : AGERFRES 75.000.000 de...

altele, 
rămas

Recol-

Cadre didactice 
fruntașe, în vizită 

prin Capitală
în zilele de 11, 12 și 13 iu

lie, Ministerul Învățămîntului 
și Culturii a organizat vizita 
în Capitală a 350 de cadre di
dactice din mediul rural, care 
în enul școlar 1959—1960 au 
obținut rezultate deosebite în 
munca de învățămînt, în ac
tivitatea culturală și ob
ștească.

TimD de trei zile cadrele 
didactice au vizitat diferite 
întreprinderi, muzee și expo
ziții din Capiială.

(Agerpres)

Foto : P. FOPESCU

Grupul folcloric al 
Ansamblului 

tineretului din R. P. R. 
a plecat în Franja

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Franța, grupul folcloric 
al Ansamblului tineretului din 
R. P. Romină, pentru a par
ticipa la Festivalul folcloric 
de ia Nisa, care se desfășoară 
între 13 și 17 iulie. Formația 
condusă de artistul emerit 
Marin Constantin, directorul 
Ans?mblului. Conducerea mu
zicală va aparține dirijorului 
Ionel Budișteanu, artist eme
rit

In secția de etalonare — contor! 
a Uzinelor „Grigore Preoteasa** 
din Capitală lucrează și tîr.âra 
Elena Dîmboi. lat-o în fotogra

fie, in timpul lucrului.

vorbe goale

(Agerpres) Foto : AGERPRES

Newyorkezii s-au trezit zilele 
trecute cu un uriaș pa
nou, care i-a pus pe gîn- 

duri. Panoul, instalat in centrul 
orașului, după toate regulile 
artei reclamelor, a provocat o 
mulțime de semne de întrebare. 
Opt portrete se aflau înșirate 
de-a lungul panourilor. Lapidara 
explicație lămurea că e vorba 
de candidații la postul de pre
ședinte al S.U.A. Candidați la 
președinție, americanii cu văzut 
destui. Atunci ce 
i-a pus pe gîn- 
duri ? Ceva ieșit £
din comun chiar și Yimt'i
pentru moravurile 
electorale de peste 
ocean. Cei opt **■■■ iUIIHIi'rlIlll 
candidați erau de 
fapt... șapte oameni, plus 
un cal. O mîrțoagă încorsetată 
în niște hamuri, puțin speriată 
de obiectivul fotografic și oare-i 
cum rușinată. Cetățenii au tre
sărit : ce caută un cal în rîndul 
candidaților la președinție, in
stalat tocmai între portretele lui 
Kennedy și Nixon ? E a- 
devărat — nu-i mult de-atunci — 
că locuitorii unui oraș brazilian 
au ales un rinocer drept consi
lier municipal. Ba încă cu o 
imensă majoritate de voturi. Ca 
rinocerul să devină consilier 
municipal, s-ar putea sâ zicem 
că e posibil în mascarada elecr 
torală a unei țări capitaliste. 
Dar un cal președinte al S.U.A. 
— e mai greu. De pilda el nu 
știe să joace golf. Și mai sînt 
o sumedenie de inconveniente 
de ordin protocolar.

Atunci cu ce scop a fost pla-

Ce meserie
în curtea Școlii medii nr. 3 

din Constanța am întîlnit în 
urmă cu mai multe zile un 
grup de elevi ai claselor a 
Xl-a discutînd.

Dăduseră încă 
proba scrisă la 
maturitate, 
uitaseră să 
să, deși de 
prânzului.

Discutau despre ce vor face 
după ce vor primi diploma de 
maturitate, ce cale vor urma.

Mă voi înscrie la școala 
tehnică, spunea 
vreau să lucrez 
producție — adăuga altul, eu 
mă înscriu pentru a da exa
men la facultate — spunea un 
al treilea.

Ce vei face după ce îți vei 
lua examenul de maturitate ? 
întrebarea adresată 
Pîrvu Gheorghe din 
Xl-a reală a 
prompt : voi 
ție. Vreau să 
tierul Naval 
îndrăgit încă 
cînd făceam 
ducție aici.

Muncitorul 
care am lucrat și care 
învățat să repar instalațiile 
mecanice ale vaselor aflate 
pe doc, mi-a spus că mă aș
teaptă la șantier, că meseria 
lui mai are multe taine pen
tru mine. Și eu vreau să le 
cunosc. De aceea aștept cu a-

de dimineață 
examenul de 
tot discutînd 
meargă aca-

dar 
mai 
mult trecuse ora

unul; eu 
imediat în

găsit un 
intra în 
muncesc 
Maritim, 
din anii 
practica

elevului 
clasa a 
răspuns 
produc- 
la Șan- 

L-am 
i trecuți 
în pro-

Bucur Ion, lîngă 
m-a

tîta nerăbdare ziua intrării 
mele în producție. De aceea, 
dar nu numai de aceea a a- 
dăugat Pîrvu Gheorghe. Am 
aflat cu nespusă bucurie că 
așa cum s-a arătat la Con
gresul partidului, flota ma
ritimă va fi 
nave de 4 500 
de 10.000 tone, 
troliere de 10.000 tone, 
cum și 
1.100-1.500 
cit

înzestrată cu 
tone, 

tancuri
nave 

pe- 
p re

decu cabotiere 
tone. Gîndiți-vă 

de interesantă va fi mun-

vîrsta cînd trebuia să merg 
la școală, nu învățasem încă 
să scriu și să citesc, dar aco
lo pe vas eram în lumea mea. 
Cunoșteam sala de mașini a 
vasului, meșteream toată 
ziua, îl ajutam cu ce puteam 
pe tatăl meu. De atunci mi-a 
rămas această dragoste pen
tru mașini. Acum termin 
școala medie. Deși am primit 
aici cunoștințe practice te
meinice, deși practica în pro
ducție mi-a ajutat mult

O discufie după 
examenul de maturitate

noastră, a muncitorilorca 
șantierului naval atunci.

După cîțiva ani in produc
ție, după ce voi învăța speci
ficul muncii, mă voi înscrie 
la Facultatea de mecanică din 
cadrul Institutului politehnic 
de la Galați. Aici voi dobîndi 
cunoștințe superioare. Le voi 
acumula mai ușor după acești 
ani de muncă efectivă în pro
ducție.

— Mie mi-a deschis dragos
tea pentru mecanică tatăl meu 
— începe să povestească Sîr- 
bu Emanoil. El e de mai mult 
de 25 de ani mecanic de va
poare. Nici nu împlinisem

în

aprofundarea acestor cunoș
tințe, totuși nu mi-a dat cali
ficarea în meseria pe care o 
îndrăgesc. Pentru a dobîndi 
cunoștințe mai multe de me
canică, pentru a mă speciali
za în această ramură am ho
tărât să mă înscriu la școala 
de marină, să urmez secția 
„mașini navale". Ce voi face 
apoi? M-am gîndit și la acea
sta : voi lucra în producție ca 
mecanic pentru a primi cali
ficarea.
școală, în cadrul organizației 
U.T.M., în practica de produc
ție, că drumul spre înalta ca-

căci am învățat în

lificare trece prin uzină, prin 
producție.

Pentru Boniu Octavian, se
cretarul U.T.M. al clasei, fie
care vară, fiecare vacanță a 
însemnat activitate. Nu e vor
ba numaj de practica în pro
ducție efectuată alături de 
colegii săi, ci și de munca 
prestată de el în diverse în
treprinderi productive ca 
muncitor. Așa după cum spu
nea și colegii săi, el 
cunoscut peste tot, 
.,Filimon Sîrbu** ca și Ia Cen
trul mecanic, la Șantierul Na
val Maritim ca și la între
prinderea „Energia".

Acum școala a absolvit-o cu 
media 8,53 și vrea să mun
cească la secția de „bobinaj- 
motoare” d« la întreprinderea 
„Energia", vrea să ajungă un 
„muncitor de frunte** calificat.

Munca producție îi va 
aduce satisfacții, îi va da 
imbold să învețe mai depar
te, să urmeze Institutul poli- 
tehn’c, să ’ 
capabil, 
oamenilor 
teaptă să

Munca în producție 
pentru e’, ca și pentru ceilalți 
absolvenți o necesitate Ei sînt 
conștienți că viața, dezvolta
rea impetuoasă a industriei

este 
la Uzina

devină un inginer 
priceput. folositor 
care, astăzi îl aș- 
învețe meseria lor.

aoare

DOINA NIȚESCU

(Continuare în pag. 3-a)

sată această mîrțoagă printre 
cei ce dau tircoale Casei Alb- ? 
De vină sînt organizatorii tără
boiului electorol 
Pare-sc, totuși, nici 
ce țin companie 
cal n-au protestat 
panoului. Au înțeles aluzia : 
afișul evocă cursa spre fotoliul 
de la Casa Albă. Cine va ajun
ge primul in trap sau in galop ? 
Pronosticuri se fac destule la 
ora aceasta. Și nu numai din 

simplă pasiune a 
pronosticului, ci în 
virtutea unui bi- 
ne cunoscut „bu- 
s’ness" american...

Lupta electorală 
i” ' ""ir se consumă deo-, 

camdată în sinul ce-' 
lor două partide. Apoi, urmează 
înfruntarea cea mare a celor doi 
candidați. Atunci tărăboiul e-: 
lectoral cu toate caraghiosl’cm 
rile lui caragielești e in toi. Dar 
mai avem de așteptat puțin. 
Trebuie, în așteptare, să ne 
mulțumim cu un spectacol în
deajuns de copios: desemnarea 
candidaților celor idouă partide. 
Ziarul „Wall Street Journal- a 
hotarît în ajunul celor două 
congrese sâ pună la dispoziția 
cititorilor săi un „ghid comod** 
pentru a se descurca mai bine 
în fața unor asemenea eveni
mente. Ziarul folosește sistemul 
definițiilor. Vom cita cîteva :

„Sala congresului : o sală 
mare, folosită deobicei pentru 
licitații de vite, pentru expoziții 
de cai și pentru partidele de 
hochei pe gheață cu toate mirot 
șurile sale specifice.

Candidat activ : om poîitjc 
care vrea să fie desemnat» 
luptă perseverent pentru desemn 
nare și recunoaște aceasta

Candidat inactiv ; acela care 
vreo să fie desemnat și luptă 
cu înverșunare pentru aceasta, 
dar afirmă că el depune aceas
tă muncă numai pentru a salva 
țara de cea mai rea soarta cu 
putință — desemnarea altor 
candidați.

Platformă program : înșiruire 
nemaiîntîlnită în istoria cuvîntu- 
lui scris — sau, mai precis, după 
ultimul congres - de fraze ge
nere ip grandilocvente de învi
nuiri vehemente și făgăduieli 
evazive”.

lată deci că deși competițiile 
preelectorale se desfășoară in 
arene sportive, ele sugerează 
mai degrabă imaginea bîlciului. 
A unui bîlci grotesc in care un 
Nae Cațavencu pare un perso-

din S.U.A. 
unul din cei 
ambițiosului 

din pricina

EUGENIU OBREA
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Brigadieri ai muncii 
patriotice

Vă cheamă
șantierele!



Brigadieri ai muncii patriotice

VĂ CHEAMĂ ȘANTIERELE!

Nenumărați tineri timișoreni pa rticipă cu entuziasm la

Foto: S. VIOREL

pentru construireamuncă patriefeă 
unui mare ștrand de la marginea orașului.

Ce așteptăm de la brigadierii 
muncii patriotice

Mărețul program de dez
voltare a economiei naționa
le, stabilit la cel de al lll-lea 
Congres al partidului, preve
de construirea unor impor
tante obiective industriale, 
zeci de mii de apartamente și 
alte numeroase construcții so- 
cial-culturale pentru oamenii 
muncii. In decursul anilor $e- 
senalului cit și în anii urmă
tori, în care vor prinde viață 
obiectivele planului de pers
pectivă, regiunea Galați va 
deveni arena celor mai mari 
șantiere ale țării. Așa după 
cum se arată în raportul C-C. 
al P.M.R., prezentat la Con
gresul partidului de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
1965 pe harta regiunii Galați 
va trebui să însemnăm cel 
mai mare combinat siderurgic 
al țării, care se va întinde pe 
o suprafață de 800 hectare și 
va avea o capacitate de pro
ducție de 4.000.000 tone oțel 
anual. De asemenea, se vor 
construi combinatul forestier 
de la Focșani, o fabrică de 
zahăr și alte numeroase fa
brici pentru industria ușoară 
și alimentară. Totodată este 
deja schițat un vast program 
de construcții de locuințe 
muncitorești și clădiri social- 
culturale ca: teatre, cinemato
grafe, școli, dispensare, și 
altele. în agricultură se 
vor iriga în terasa Brăilei 
80.000 hectare și se vor exe
cuta lucrări de îndiguiri în 
lunca Șiretului și a Dunării, 
care vor apăra agricultura în 
aceste părți ale regiunii noa
stre de calamitățile naturale: 
vor fi redate agriculturii circa 
35.000 hectare teren, pentru 
care va fi nevoie să se efec
tueze săpături de 6.450.000 
m.c.

Sfatul popular al regiunii 
noastre așteaptă ca tinerii, 
constituiți în brigăzi de mun
că patriotică, să contribuie e- 
fectiv la desfășurarea muncii 
pe șantiere, să-i ajute pe con
structori la grăbirea ritmului 
de dare în folosință a obiecti
velor în lucru, la realizarea a- 
cestora cu cheltuieli cit mai 
reduse. După calculele noa
stre, tineretul regiunii are po
sibilitatea să participe la lu
crările necalificate pe diferite 
șantiere executînd pînă în a- 
nul 1965 un volum de 
20.000.000 ore muncă patrio
tică.

După aprecierea noastră, la 
construirea celor peste 16.000 
de apartamente, bunăoară, 
brigăzile de muncă patriotică 
ale tinerilor pot efectua un 
volum de lucrări egale în va
loare cu un procent de 2 la 
sută din valoarea totală a 
construcțiilor. Aceasta în
seamnă enorm de mult dacă 
ne gîndim că numai la con
struirea celor 9.500—10.000 de 
apartamente ce se vor înălța 
în orașul Galați, se vor putea 
construi în plus 4 blocuri de 
mărimea celor care se con
struiesc în prezent în centrul 
orașului. Adică 4 blocuri a 
cîte 48 apartamente fiecare. 
La ridicarea marelui Combinat 
siderurgic ca și la construirea 
Combinatului forestier și a 
celorlalte obiective industria
le, tinerii vor avea de efectuat 
un mare volum de manipulări 
de materiale, amenajări de 
mari suprafețe de teren pen
tru șantiere ; ei vor trebui să

Nicoiae Gâneț 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii 

Galați

participe de asemenea la crea
rea unei vaste rețele de linii 
ferate etc. în orașul Galați ca 
și în alte așezări din re
giune. vor fi organizate o serie 
de acțiuni de sistematizare și 
modernizare. La toate aceste 
lucrări, brigăzile de muncă 
patriotică au în cel mai înalt 
grad datoria de a participa cu 
forța lor tinerească aducînd 
astfel însemnate economii cu 
care se vor putea deschide noi 
șantiere de înfrumusețare a 
orașelor și satelor noastre. 
Iată un exemplu : numai la în
diguirea zonei Măcsineni — 
Nămoloasa - Măicănești tine, 
rii pot să efectueze prin mun
că patriotică săpături în va
loare de 3.100.000 lei.

Firește că toate acestea se 
vor putea realiza și depăși cu 
mult. Tineretul, așadar are un 
cuvînt greu de spus în înfăp
tuirea grandioaselor obiective. 
De la tinerii brigadieri se aș
teaptă acel răspuns entuziast, 
concretizat printr-o participa
re cît mai masivă la toate lu
crările care pregătesc un vii
tor minunat regiunii noastre. 
Pentru aceasta, pentru ca 
munca lor să aibă cea mai 
mare eficacitate economică, 
sfaturile populare vor trebui 
să colaboreze mai strins cu 
organizațiile U.T.M. pentru a 
transforma elanul tinerilor în
suflețiți de perspectivele mari 
ale viitorului. într-o contribu
ție concretă cu rezultate di
recte, precise, vizibile.

Experiența de pină acum 
ne-a arătat că deși s-au obți
nut rezultate bune in activi
tatea brigăzilor de muncă pa
triotică în unele locuri ea nu 
s-a desfășurat la înălțimea sar
cinilor avute. De multe ori 
mobilizarea s-a făcut in pri
pă, iar alte ori deși a existat 
o mobilizare buni și o parti
cipare corespunzătoare, tine
rii ajunși pe șantiere s-au tre
zit că nu au ce sâ lucreze.

Așa s-a tatfmplat la șantierul 
de reconstrucție a centrului 
orașului Galați, la șantierul 
școlii medii cu 16 clase, și al
tele. unde T.R-C.L.-ul n-a a- 
râtat întotdeauna ce vor avea 
de lucru tinerii și nici nu le-a 
asigurat acestora uneltele ne
cesare. în afară de aceasta, 
tinerii n-au f«t solicitați la 
construirea pieții „11 Iunie" 
și la modernizarea de străzi 
cum au fost străzile Cezar 
și Botintineam- unde apor
tul lor ar fi fost foane 
însemnat. Sfatul popular al 
orașului Galați s-a orientat 
mai mult spre activitatea pe 
șantierele de construcții pro- 
priu-zise. unde după cum am 
arătat, din cauza organizării 
defectuoase, nu s-au obținut 
rezultatele cele mai bune.

Din aceste lipsuri tragem 
învățămintele cuvenite. De 
aceea. sfatul popular re
gional preconizează pentru 
viitor stabilirea unor legă tun 
mai strinse intre șantiere, or
ganizațiile U.T.NL și sfaturile 
populare. Noi vom instrui 
comitetele executive ale sfa
turilor populare raionale, oră
șenești și comunale, asupra fe
lului cum trebuie să țină le
gătura cu brigăzile utemiste 
de muncă patriotică și cu 
șantierele, cum $ă ia ele însăși 
măsuri atunci ciad vor mai 
interveni nereguli ca cele sem
nalate pină acum.

Sfaturile populare au un rol 
foarte important in asigura
rea desfășurării la un nivel 
înalt a muncii patriotice. Ară. 
undu-le unenior exact ceea ee 
au de făcut, prin populariza
rea pe toate căile a obiective
lor arătind concret valoarea 
muncii pe care au depus-o, 
activitatea economică a briga
dierilor muncii patriotice va 
cunoaște o înviorare, va mar
ca un sal: calitativ. Există 
multe surse pentru îmbunătă
țirea muncii patriotice in vii
tor. Noi sintem siguri că ti
nerii din regiunea noastră 
vor răspunde cu tot entuzias
mul lor tineresc la înfăptui
rea sarcinilor trasate de par
tid, vor avea în munca lor 
fapte demne de laudă.

După muncă, brigada învăță 
un cîntec.

Pămînturile acestea bâtrîne, culcate la 
poalele munților Carpați, dobîndesc me
reu o frumusețe noua. Omul lucrează 
asupra naturii : aruncă peria verde a 
pădurilor peste colinele goale, ici taie 
drum apelor, le stăvilește dincolo, înflo
rește grădini și a’esfășoară panglicile 
cenușii ale șoselelor din zare în zare, 
printre două șiruri de plopi. O parte 
din toate aceste prefaceri se datoresc 
și muncii noastre patriotice.

Adu-ți aminte de un sat pe care l-ai 
știut cîndva și du-te să-l revezi. La mar
ginea satului, ai să te oprești, nerecu- 
noscînd locurile : acolo e un teren spor
tiv ; cînd s-a ivit? In centru neapărat 
ai să vizitezi noile apariții edilitare, în
căpătorul cămin cultural, luminoasa 
școală, albul dispensar medical. Cine 
le-a ridicat ? Cine a curățat izlazurile, 
cine a pietruit drumurile, cine a înfun
dat în pămînt stîlpii de susținere a re
țelei electrice ? Entuziasmul epoci-i noa
stre tradus în sute de mii de ore de 
efort colectiv și voluntar. Munca noastră 
patriotică.

Cunoști strada aceasta din orașul în

care trăiești ? O cunoșteaî. De mult n-aî 
mai fost pe-aici. Șantierul blocurilor a 
cucerit spațiul căsuțelor scunde, surpate, 
bolnave. Cineva a trecut cărămida din 
mină în mină, a încărcat molozul în 
roabă și l-a dus, a curățat cu lopata și 
mătura locul demolării. în aurind opt 
etaje vor strivi amintirea căsuței. 
Cineva, cărînd pămînt negru, taluzînd, 
aducînd și resfirînd pietrișul -mărunt, a 
gătit parcul cochet, răsărit în cartierul 
nou. Trebuie să convii că acest „cineva" 
a dat dovadă de hărnicie, perseverență, 
pricepere. Unde e, că vrei să-i stringi 
mîna ? Ca-m greu, hei, are mii de mîini I 
Fă cunoștință cu ea : munca noastră 
patriotică.

Urmărește mișcarea trenurilor spre 
Hunedoara, spre Reșița, mișcarea acelor 
trenuri de marfă care transportă hrana 
metalică pentru cuptoarele de oțel. Vin 
din toată țara și se îndreaptă spre ce
tățile de foc ale siderurgiei rormnești. 
Privește-le încărcătura. Ce bizar ames
tec de lucruri din fier, de la roata căru
ciorului de copil pînă la caroseria turis
mului* model 1930, și de la piesa de

gater scos din uz pînă la tigaia lepă
dată de gospodină... Prin urmare înțe
legi că s-a bătut la uși, la mii de uși, 
că s-au cercetat migălos, gospodărește, 
uzine și poduri, și pivniți, și curți, și ma
gazii, înțelegi că s-au strîns alături, 
atrase de un fabulos magnet, tone peste 
tone de fier vechi în rugină, care a luat 
drumul Hunedoarei și Reșiței ca să de
vină oțelul nou și curat și puternic. 
Irezistibilul magnet cit țara întreagă de 
mare : munca noastră patriotică.

Dar acesta a fost un tablou prea sta
tic. Nu, nu, cine vrea să redea ceva din 
această grandioasă manifestare a con
științei socialiste nu poate face ab
stracție de înfățișarea vie, concretă, a 
muncii patriotice. Adică nu poate face 
abstracție de cîntecele tinerești (nu prea 
academic armonizate), de pasul ușor, 
elastic (chiar și la cei mai puțin supli 
în mod obișnuit), de rîsul spontan (la 
tot felul de glume, mai bune, mai slabe) 
de fizionomia destinsă (în ciuda nădu- 
șeliî). După orele de producție, noua 
strădanie este, paradoxal, simțită ca 
altceva, o activitate vecină cu excursia

și jocul. Cîteodata, dimineața de dumi
nică îi și conferă ambianța respectivă.

Munca patriotică, în esență, este o 
explozie dirijată, o uriașă revărsare de 
energie călăuzită spre creație.

...Ți-am vorbit ca și cum ai fi vreun 
placid spectator, sau un ins trezit din- 
tr-o îndelungată letargie, neștiutor de 
bucuriile și roadele acestei munci. De 
fapt însă tu, tinere cititor, ești tocmai 
unul dintre aceia care pui umărul la 
înnoirea pămîntului nostru. Orele pe care 
le consacri acestei activități se adună 
cu timpul meu, cu timpul lui ; dăruite 
patriei, timpul și efortul individual de
vin valori socialiste.

Privești în timp, departe. Vii la munca 
patriotică pentru că vrei să apropii pri
veliștile uimitoare ale viitorului zugră
vite atît de limpede de Congresul al 
lll-lea al Partidului. Alături de tovarășii 
tăi și tu le deschizi cale. Ele înaintează 
spre tine nu lin, nu ușurel, ci zvîcnit, 
în salturi continui, parcă în ritmul ace
lui „hei-rup I - hei-rup l“ metronom al 
tinereții tale de constructor.

ȘTEFAN IUREȘ

Studenti-brigadieri 
pe ogoarele G.A.S.

G.A.S, Tărtășețti.
Cit cuprinzi cu ochii numai 

porumb. Cu frunzele ca niște se
mețe săbii verzi, porumbul aș
teaptă sub dogoarea soarelui, 
fulgerarea grijulie a sapei. Și iată 
că peste această mare verde, in 
care oamenii sini cuprinși pînâ 
peste mijloc, flutură două stea
guri. Viatul le întinde purpura 
pe care stă scris : ,,Brigada ute- 
mistă de muncă patriotică Uni
versitatea „C 1. Parhonu,

în urma celor două steaguri, 
cu sapele pe umeri, înaintează 
cei o sută de studenți ți studente 
din anul I al Facultății de filo
logie București. Palmele, învățate 
să întoarcă luciul paginilor tipă
rite și ochii știind să deslușească 
înțelesurile, se străduiesc acum 
să se deprindă cu sapa și porum
bul. Sting ace la început, miș
cările încep si fie din ce 
în ce mai sigure. Peste Usud 
ușor ondulat, la vreo trei sate 
de metri în fața celor două bri
găzi. steagurile iți resfiri purpu
ra ca o chemare, ea un indemn.

Mergind pe urmele brigadie
rilor, afli rezultatele prumeiar 
trei ore de munci. Ssude-^z: Bu 
sescu Fosile. Clor9 looehzm p 
Den Protopopeaen s. tjvu prt- 
mii la capitul riadarus-

D*pi âteva cbpe de 
canada, eex • jaae ir 

brigadieri ca return eaeizaL 
Dupi alte nson ore de anan 
cele două steegun imprjșt n za 
bătaia matului eâ iihii
• fost impiuuîi.

Zilele se scurț una după ebe 
pe nesimțite. Da- r.eeare e 
trăită intens. a plini de beezeiz, 
de saiisțoctii.

Cu fiecare & zzifww* bei- 
gadier-dar crește. ase imrit 
eitorii gosp-^iriei un se mrri 
d studenții eu parmx si se bn- 
trrecâ cu ez. Ș* getin simt 
studenții cere mșesr si reelt- 
^ze, sub a-șzta mu. njâr wj 4. de

VALERIC FILIMON

U" grup de stude^ti de Ic Focultatec de fizică matematică o Universității ,.C. I. Parhon* din 
B-<--err eu o ecct Io r-ocâ patriotică Io GAS. Bragodiru. secte Mihăilești. In fotografie, 

*3 Ved loncu orâtind stijpe-t or luat rile pe CC»e «e VOr -CCe
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„Muncim 
pentru noi“

Câli"«rsl tr*?' -j rile
îs T Mijeua ți denie m iare- 
^streee ce este uem ts anș. ia 
a*t i* pr-arsl ri*d 4* «aatiervle 
de patriotică. Sutele de
tinen re «triSit stiârile rât re 

<n» titmi erașelui, 
mdrieaiaj la • cât =*: nxme- 
roasâ parti'jpare. vuietai aeie- 
eetat a! Mânerelor de la cetate 
— aflat* chiax ia mima Tiasi- 
șoarei — tactică râliiorulai eâ 
«a există • fierbere pe lîațâ 
car» ee poti îrere aepâsător.

Șt iată-l pe călălarul nostra 
priviad eaoa se ăesoleaxâ ndu. 
rile ctcmm ale uaor veehi zi
diri. ir<r:purEdu-și n această 
vrrsae oss ser tril» peete na 
an sen dei —îlc blocuri de lo
cuințe pestni ««menii muncii, 
a«ezâ*intele culturale ee se ror 
înălța aici. Apei, câlâtorul va 
tnerze spre viitorul stadion cu 
35.000 locuri șs in «îrșit, 
in partea opu«â a orașului, la 
marținea pădurii, se lucrează 
intens la [«privirea ștrandului 
ti ce re tul ni cu o capacitate de 
15.000 oameni.

Urmind vesela coloana a e- 
levilor ce s-au îndreptat spre 
pădurea verde, am ajun* pe 
șantierul de la ștrandul tinere
tului. Atmosferă obișnuită de 
șantier : xgomotnl betoniere
lor. forfotă. difuzoare. șirul 
neîntrerupt de oameni ce 
transportă eu târgi sau roabe 
pămînt ; ctnteee, glume, icni tul 
înfundat al tîmâcopului ; pe 
scurt — munci entuziastă.

Aici vin zilnic, de la începu
tul lunii mai. tineri muncitori, 
elevi, «tudenți. funcționari, care 
dedici o parte a timpului lor 
liber muncii patriotice. Atmos
fera optimista, plina de elan 
de pe șantier este molipsitoare, 
tonica. Am intrat in vorbă cu 
aeești tineri brigadieri veseli 
și entuziaști, care, deși erau 
egîrciți cu timpul. nu puteau 
totuși refuza o discuție cu un 
gazetar. Și mi s-a părut ci cel 
mai firesc ar fi si încep eu o 
întrebare simpli :

— Pentru ce ați venit aiei pe 
șantier ?

Omul ciruia i-am pus primul 
această întrebare s-a uitat la 
mine uimit, ba chiar a încrun
tat ușor din sprincene. înfăți
șarea lui îmi spunea limpede 
că întrebarea e desigur inutilă. 
Se uitau la mine ca la un 
om trăit undeva, într un turn 
de fildeș și nu în clocotul 
vieții noastre obișnuite. Oare 
maj era nevoie să-1 întreb de 
ce muncește ?

Brigadierul a pus casmaua jos, 
apoi s-a recomandat — Foray 
Gheorghe. tăbăcar la Fabrica 
„Bemat Andrei*4 — și. fără să se 
grăbească, mi-a răspuns :

— Vedeți dumneavoastră, 
Timișoara este un oraș mare. 
Nu aveam ștrand, și era păcat.

îi trebuia un ștrand pe potrivă. 
Au început lucrările — și pen
tru nivelarea. transportarea 
pămîntului și turnării betonului 
s-a Eâcnt apel la noi. Iz oame- 
■ii muncii, sâ dăm o mini de 
ajutor in timpul liber. Și 
iati-ne. sintem zici, să înfru
musețăm orașul, sâ ne înfrumu
sețăm viața noastră. Dacă a* 
ceasta se poate și fără mari in
vestiții. dacă stă în puterea noa
stră sâ o facem, păi de ce sâ 
n-o facem ? N-o facem pentru 
noi ?

Și socotind că răspunsul a 
fost clar. Foray a pornit sâ-și 
vadă mai departe de treabă.

De ce vin aici sute de oameni 
zilnic ? De ce vreme de două 
hmi în catastivele șantierului 
s-au înregistrat 20.170 zile de 
muncă patriotică ? De ce munca 
aceasta, făcută după orele de 
lucru este plină de elan ? De ce 
vin zilnic muncitorii de la Teh- 
nometal. Electromotor. Uzinele 
Metalurgice. ^Nikos Beloiannis", 
Industria Linii și alte fabrici 
pe șantier ?

Aceste întrebări le-am pus 
unor oameni intîlniți în ziua 
aceea pe șantier.

— De ee ? îmi întoarce în
trebarea utemistul Rista Ion, 
lăcătuș la ..Tebnometal**, între
barea e foarte simplă și oricine 
poate să-i răspundă în cîteva 
cuvinte. Partidul ne-a creat 
eondiții minunate de muncă 
și de viață. Fabrica noastră 
s-a mărit «i modernizat. Mun- 
eim în ateliere curate și să
nătoase Muncitorii de la noi 
au căpătat locuințe în blocuri 
nou construite. Avem salariu 
btm. putem să ne satisfacem do
rințele unei vieți bune. să 
mergem la teatru, la concerte 
simfonice, la club. Jucăm noi 
înșiși teatru, cîntăm în or
chestră, citim cărți de la biblio
tecă sau cumpărate de noi. Du
cem o viață demnă. Și toată 
viața asta, tot ce vezi în jurul 
tău te face să nu poți ata nici 
o clipă de-o-parte. să vii să 
dai o mină de ajutor pentru ri
dicarea unei construcții care va 
fi a ta, care îți face viața mai 
frumoasă. Asta e.

Tot cu „de ce“- a început și 
Jana Popescu, o fetișcană de 15 
ani, elevă a școlii profesionale 
textile.

— De ce ? Consider asta ca 
o datorie. ca o recunoștință 
față de patrie, față de partidul 
nostru, care mi-a dat posibili
tatea să mă calific muncitoare 
textilistă. sâ trăiesc la cămin, 
să învăț de la profesori buni. 
Și pentru că am frați mai mici 
acasă, care de la toamnă, dato
rită grijii părintești a partidu
lui. vor primi manuale gratuit.

Și așa. trecînd de la un mun
citor la un elev, de la un stu
dent la o profesoară, motiva-

rea prezenței activă și intensă 
a tineretului — și nu numai a 
lui — pe șantier capătă o mai 
mare greutate și profunzime. 
Un muncitor de la Uzinele me- 
tal urzice mi-a spus că unul 
din motive este acela că zece 
tovarăși ai săi de muncă 
și-au luat examenul de matu
ritate după ce au absolvit 
școala serală, iar acum se pre. 
gătesc pentru facultatea de me- 
canică. avînd bună de la uzină.

Toți cei cu care am stat de 
vorba considerau prezența lor pe 
șantierul de muncă patriotică 
extrem de firească, ca un 
lucru intrat în tradiție, în 
viața de fiecare zi, în deprin
derile personale. Toți aceștia so- 
cot contribuția lor modestă, cele 
cîteva ore destinate muncii pa
triotice pe șantier, drept un pri
nos recunoștinței pentru realiză
rile de pînă acum, pentru pers
pectivele pe care le-au deschis 
hotărîrile celui de al lll-lea Con
gres al Partidului. Lucrul acesta, 
sentimentul nobil de recunoș
tință și dorința de a spori fru
musețile orașului prin muncă 
patriotică fac parte din senti
mentele cele mai sincere și mai 
firești și, stînd chiar și numai 
cîteva ore pe șantier, printre 
acești oameni simți cu o adîncă 
bucurie ce torță uriașă stă în 
voința tinerilor brigadieri ai 
muncii patriotice.

AL. GTRNEATA

• De la începutul anului și 
pină în prezent cele 653 brigăzi 
utemiste de muncă ] 
din orașul Cluj au efectuat 
număr de 177.000 ore muncă 
luntară realizînd economii 
valoare de 590.000 lei.

• Pînă acum, cei peste 5.600 
tineri organizați în 140 de bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică din raionul Bîrlad au efec
tuat — la întreținerea de dru
muri și poduri, la plantări și 
lucrări de întreținere în pepinie
re silvice, la realizarea unor 
construcții zootehnice în gospo
dăriile colective — peste 85.000 
ore muncă patriotică realizînd 
economii în valoare de aproape 
300.000 lei.

• în primul semestru al a. 
cestui an cei aproape 60.000 de 
tineri din regiunea Pitești, eare 
fac parte din brigăzi de muncă 
patriotică au redat agriculturii

i »_• je îmbunătățiri 
' “ ’ “l ha

io ongazi 
patria!: rrj 
ectuat

vo- 
în

prin lucrări c___ ____
funciare o suprafață de 624 
teren și au executat lucrări de 
împădurire pe circa 1.300 
ha.

Tot prin muncă patriotică, 
nerii au reparat drumurile pe o 
lungime de 450 km, au plantat 
sute de mii de pomi fructiferi 
în plantații masive la gospodă
riile agricole de stat, gospodă. 
riile colective și întovărășirile a- 
frieole și au curățat peste 1300 
ha de iilax

• La rnn*trncții, pararea #re. 
Tilor. plantarea pauulor orna
mentali, crearea parcurilor de 
odihnă și a spațiilor verzi din 
incinta uzinelor, rafinăriilor și a 
școlilor, din raionul Ctmpina un 
aport însemnat și l-au adus bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică.

De la începutul anului și pînă 
acum, mobilizați de organizații
le U.T.M., tinerii au efectuat 
sute de mii de ore munca vo~ 
tuatara, realixînd o economie de 
aproape 300.000 lei.

• Principala acțiune Între
prinsă anul acesta de către 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din raionul Topii- 
ța, Regiunea Autonomă Ma
ghiară au fost împăduririle. 
începind de la 10 aprilie
pînă la 1 iulie brigăzile au^^^ 
plantat pe 128 hectare de te
ren peste 756.000 puieți de co
nifere. In același timp utemiș- 
tii și tinerii au făcut lucrări 
de întreținere a arboretului 
pe o suprafață de 167 hectare 
și au curățat peste 620 hectare 
de pășune. Tot în această pe
rioadă brigăzile de muncă pa
triotică din raion au colectat 
și predat I.C.M. peste 120 
tone de fier vechi. Valoarea 
economiilor realizate către 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică in primele cinci 
luni ale acestui an se ridică 
la peste 800.000 lei.

de

ti-

La muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea orașului Tg. 

Mureș,

Foto : AGERPRES



Drum bun,
prieteni

Cînd au pășit pe pero
nul acestei gări, cu 
ani în urmă, erau niște 

eopîî cu sufletele răvășite de 
durere, obsedați de zgomotul 
infernal al bombelor ce ex
plodează, cu priviri pline de 
curiozitate. In patria lor, în 
depărtata Coree, lăsaseră 
mormintele proaspete ale 
părinților lor, ruinele orașe
lor, apăsătoare amintiri ale 
zilelor agresiunii Imperialiste. 
Și anii au trecut. Copiii de 
ieri au devenit băieți și fete 
în pragul a 20 de ani, cu 
diplome de studii în buzunar, 
transmițînd molipsitoarea vo
ioșie a tinereții plină de sa
tisfacții. Ei s-au regăsit 
pe peronul aceieiași gări la 
capătul unor ani luminați de 
bucurii și în ajunul reîntoar
cerii în patria iubită a unul 
nou grup de tineri coreeni 
ce au absolvit cursurile șco
lilor romîneștî.

Emoționantă clipă este 
despărțirea de prietenii 
dragi, de orașul pe care 
l-au îndrăgit, de țara ce i a 
primit părintește și pe care o 
păstrează în inimă. Priveau 
cu nesaț, ca-n prima zi, stră
zile din București, clădirile, 
figurile oamenilor. Doreau 
să-și întipărească cît mal 
multe imagini în minte. S-au 
întîlnit cu prietenii romîni, 
s-au îmbrățișat, și-au notat 
adresele și și-cu făgăduit re
ciproc cc-și vor scrie, că nu 
se vor uita.

Ri Ze Zang, un tînăr slă
buț, cu ochelari, ne mărtu
risește că s-a despărțit cu 
greu de liceul în care atiția 
ani a învățat - Liceul nr. 1, 
„Mi-colae Bălcescu“ din 
București.

— Anii de învățătură în 
Romînia — ne spune Ri Ze 
Zang - nu-i vom uita nici
odată. Am cunoscut minu
nata literatură romîneascâ, 
pe Eminescu, Creangă, Sa- 
doveanu, Arghezi... Dar mai 
mult decît orice am cunos
cut sufletul minunat al po
porului romîn pe care-I iubim 
nespus de mult, succesele se'e 
în construirea socialismului 
Îmi voi aminti totdeauna de 
tovarășii romîni — profesori 
sau colegi — care cu răb
dare ne-au ajutat să biruim 
g-eutăți’e învâțcturR $• să 
trecem cu succes exame-eJe. I

- Ce ti pre oui să faci la 
re--cerea in Cc-eee ?
- Poete că vo; 

învățătura, le Politehnice. î 
Insă înainte de toate vreau 
ca un an sau doi să mun
cesc in producție, să trăiesc 
bucuriile muncii poporului 
coreean pe frontul construc
ției socialiste. Mă pasio
nează radio-tehnica. La Phe
nian a intrat parțial în fu ne-

Informații

La festivitățile organizate la 
Ba»dad cu ocazia celei de-a 2-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Irak. Republica Populară 
Romînă este reprezentată de o 
delegație condusă de tov. Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe al R.P. 
Romîne.

★

Ministerul Învățămîntului ți 
Cidiuru. împreună eu Uniunea 
Artiștilor Plastici din R.P. Ro
mînă a organizat de curind Ex
poziția artelor plastice cu prile
jul celui de al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ra
min.

Deschisă în mai multe săli, a- 
ceasta expoziție a produs un 
Viu interes in rindul oamenilor 
muncii fiind vi si tată pînă 
acum de peste 125.000 de per
soane,

(Agerpres)

Ce meserie
(Urmare din pag. I-aj

impun cunoașterea, stăptairea 
celor mai moderne mijloace 
de producție. Totodată acești 
elevi sînt conștienți și de fap
tul că orice muncitor trebuie 
să fie un om cult, cu cuno
ștințe multilaterale. De aceea, 
ei intrtad în producție nu re
nunță la învățătură, ci dim
potrivă, continuă munca de 
studiu, se vor pregăti pentru 
a intra in facultate să devină 
ingineri pricepuți, capabili să 
minuiască șl să conducă cele 
mai perfecționate mașini și 
agregate, cele mai avansate 
procese tehnologice.

Coman Dragoș este un elev 
ca și ceilalți, bun la învățătu
ră, are media 8. La desen este 
Insă cel mai bun. Unchiul 
său, zidar de meserie, ca și 
profesorii săi l-au îndrumat 
către școala tehnică de arhi
tectură. La început, deși îșl 
dădea seama că-i place să de
seneze, să facă planuri, nu 
prea înțelegea cum poate fi 
el ca tehnician arhitect folo
sitor societății.

— Raportul C.C. al P.M.R. 
prezentat la Congres de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — mi-a arătat clar pers
pectiva — spunea elevul Co
man Dragoș. în următorii 

coreeni!
țiune o fabrică de aparate 
de radio. Aș vrea să lucrez 
acolo.

Cion Cian Pu ne mărturi
sește alte proiecte de viitor. 
Băiatul acesta voinic a de
venit laminorist. Meseria a 
învățat-o la școala profesio
nală de pe lingă Uzinele 
„Republica". Acolo a văzut 
pentru prima dată în viața 
lui cum arată un laminor. Și 
tot acolo a învățat să-l stă- 
pinească. N-a fost ușor. La 
început nu înțelegea expli
cațiile tehnice. Dar a simțit 
alături umărul de frate al ti
nerilor romîni. Rezultatul ? 
Diploma de merit cu care a 
absolvit școala profesională 
spune totul.

- Acasă, în Coreea, se 
construiește un laminor lîn
gă Phenian. Vreau să mun
cesc la construcția lui și 
apoi în halele lui uriașe.,,

Pak Sîn Gu se reîntoarce 
în patrie electrician. A învă
țat meseria la Trustul „Elec- 
tromontaj" iar la Uzinele 
„Tudor VladimirescuM s-a 
specializat în instalația elec
trică a troleibuselor. In gea
mantanul cu care a pornit 
către patrie se află un vraf 
de cărți romînești.
- Ca să nu uit limba ro< 

mină...
Pak Bo Ok visează să de

vină arhitectă, să deseneze 
pe foaia de calc zidurile 
noilor orașe coreene, iar apoi 
sub ochii ei aceste ziduri să 
se ridice către înaltul ceru
lui. Dar Pak Bo Ok e zgîr- 
cită In dezvăluirea proiecte
lor de viitor. In schimb, do
rește să vorbească despre 
recunoștința ei față de po
porul romîn în mijlocul că
ruia a trăit atiția ani și care 
i-a înconjurat cu dragoste 
frățească pe tinerii coreeni.

- Nu mi se va șterge nici
odată din suflet amintirea 
acestor ani — spune emoțio
nată Pak Bo Ok.

...După cîteva zile de că
lătorie, tinerii coreeni vor fl 
din nou în „țara dimineților 
liniștite". Dar de la mii și 
mii de kilometri distanță se 
vor simți întotdeauna apro- 
piațî de poporul romîn.

M. RAMURĂ

Printre orașele patriei noastre 
care se infrumusețeazo pe zi 
ce trece se află și orașul de Io 
poalele Timpei. lată o vedere 

din centrul Orașului Stalin.
Foto : V. GHEORGHE

ți-ai ales ?
șase ani se vor construi 
circa 300.000 de aparta
mente. Aceste locuințe, așa 
cum se arată în Raportul la 
Congres, se vor construi pe 
bază de proiecte, adaptate 
specificului local. Mă voi nu
măra și eu printre cei care 
vor traduce în viață aceste 
directive, în orașul Constan
ța. în întreaga Dobroge.

A vorbit elevul Coman Dra
goș și de construcția podului 
de la Hîrșova — prevăzut a se 
realiza în perioada șesenalu- 
lui. Și de construirea podului 
in zona Brăila — Măcin.

...Gînduri frumoase, măre
țe. Este impresionantă dragos
tea elevilor față de muncă, 
dorința lor de a face parte 
din marea armată a muncito
rilor calificați din țara noa
stră, din marea armată a 
producătorilor bunurilor ma
teriale.

Acești elevi au fost astfel 
educați de școală, îneît au în
țeles pe deplin că de drumul 
pe care și-l vor alege în viață 
acum, la absolvirea școlii me
dii, depinde rostul vieții lor 
întregi. Ei au înțeles că nu 
pot merge decît în sensul dez
voltării economiei noastre și 
de aceea hotărîrea lor e de a 
ae califica trecînd prin școala 
producției.

Copiii petrec o vaeonțo plăcută pe litoralul Mării Negre.
Fotei AGER-PRH

Examenul a fost trecut
(Urmare din pag. l-a) 

fel, treptat treptat toți mem
brii brigăzii au început să 
deprindă operațiunile cheie 
care se cer în meseria kr.

Dar asta nu era suficient 
Ca să reglezi un contor elec
tric, de pildă, trebuie să folo
sești aparate de înaltă preci
zie, să faci calcule matemati
ce complicate, sâ ai cunoștin
țe temeinice de fizică, chimie 
etc. Or, din acest punct de ve
dere treburile în brigadă nu 
mergeau prea bine. Unii tineri 
nu știau să rezolve ca lumea 
nici măcar o împărțire simplă^ 
dar să folosească rigla de cal. 
cui. Trebuia așadar, ca tine
rii să se apuce de învățătură, 
să meargă la liceul seral,

însemnări dintr-o călătorie 
în Cuba

In Cuba; U 8.000 de kilo
metri de coasta Europei; 
Oceanul Atlantic scaldă 

zidurile unor mohorîte cetăți 
spaniole. în romanticul decor 
tropical, zidurile acestea par 
niște sinistre vedenii ce-ți 
dau fiori. Timp de secole din 
aceste cetăți au ieșit soldați 
cu coifuri de fier și cu bărbi 
*de țapi, și i-au vînat prin pă
durile tropicale pe oamenii cu 
pielea arămie ca pe niște 
fiare.

Pe cheiuri stau înțepenite, 
înfipte pe jumătate în pămînt, 
ruginite, greoaie țevi de tun 
sub amenințarea cărora Cuba 
a trebuit să îndure atîta vre
me lanțurile. Sînt guri de tun 
pe care nu mai știi dacă le-au 
lăsat aici, plecînd, generalii 
spanioli, sau le-au adus sol- 
dații Statelor Unite ale Ame- 
ricii care le-au luat locul.

Sînt relicve ale istoriei. îm
prăștiate pe pămîntul Cubei 
ca pe un cîmp de luptă. Pe 
orice cîmp de luptă însă cele 
mai multe și mai vizibile sînt 
mormintele proaspete, mor
mintele celor care au căzut 
ieri, a căror amintire plutește 
încă în aer.

Abia ieșită din luptă, Cuba 
eliberată s-a grăbit să-și nu
mere martirii, să-și identifice 
eroii. Și s-au umplut pietrele 
cimitirelor, răscrucile drumu
rilor și zidurile caselor cu nu
mele celor ce-au căzut. în în
chisori, în acțiunile conspira
tive, în lupte, revoluția cu- 

să-și continue studiile între
rupte. Și. să muncești și să 
înveți în același timp, nu este 
de ioc un lucru ușor. Iată de 
ce cînd unor tineri li se amin
tea că trebuie sâ învețe, a- 
ceștia se cam codeau. Unii 
susțineau chiar că se vor 
„descurca" și fără prea multă 
învățătură. Viața le-a de
monstrat însă contrariul. în
tr-o zi. utemistul Zoltan Gye
reși verifica un contor electric 
trifazic. Oricum îl s'J® ori
cum îl învîrte£ contdTO nu 
funcționa normal. Zoltan s-a 
dus atunci la comunistul Iosif 
Szdke.

— Ioșka. dă-rni o mînă de 
ajutor. Nu știu ce are conto
rul ăsta. Nu înregistrează cum 
trebuie consumul de curent

Iosif Szdke cercetă cu aten
ție contorul. Apoi i se adresă 
hii Zoltan.

— Cred că are ceva la bo
bină... Dar ca să fii sigur fă 
mai întâi calculul consumului 
de energie. Vezi cît curent în
registrează intr-un minut. în
mulțești apoi amperii cu vol- 
ții, puterea cu timpul și mai 
faci niște socoteli ca să poți 
afla energia...

— Cum e nevoie chiar de 
atâtea socoteli ? întrebă Zol
tan neîncrezător.

— Păi, tu ce-ai crezut ? Alt
fel nu poți să afli cit curent 
trebuie să înregistreze con
torul...

Zoltan luă o coală de hîrtie, 
un creion, se duse într-un alt 
colț al atelierului și începu să 
socotească După vreo jumă
tate de oră, comunistul Iosif 
Szdke se apropie de Zoltan 
și-1 întrebă :

— Ei. cum merge ? Ai aflat ? 
Zoltan Gyereși, mototoli 

hîrtia, o aruncă într-un coș 
și răspunse supărat.

— Nu merge Ioșka. Nu știu 
să fac asemenea socoteli. Fă-le 
tu cu rigla...

Iosif Szdke îl privi cu com
pătimire și-i răspunse :

— Eu ți le-ași face, Zoltan 
dragă, da’ acum am alte tre
buri... Dar tu dece nu înveți? 
De ce nu vrei să te înscrii la 
seral ?

— Mi-e ^eu Ioșko, să mun
cesc în producție iar pe dea
supra să mai și învăț la seral.

— Intr-adevăr, nu-i ușor să 
muncești și să înveți în același 
timp. Dar după cum ai văzut 

bană a dat 20.000 de martiri. 
Au fost bătute în cuie în tă
cerea îndoliată a mamelor U 
a prietenilor, sub privirile pli
ne de venerație ale necu- 
noscuților, 20.000 de plăci de 
marmură pe care sînt săpate 
cuvintele „In memoriam".

Pe prima am văzut-o în- 
tr-un amurg, pe o șosea de 
unde priveam cu inima u- 
șoară, pînă departe în larg, 
solzii scînteietori ai oceanului.

însoțitorii mi-au arătat a- 
tunci. ghemuită în iarba de la 
marginea șoselei, o femeie în
văluită în negru. Fruntea îi 
atingea ușor o lespede de pia
tră pe care, cu litere negre, 
scria în marmură: «„In memo- 
riam“. în acest loc a fost asa
sinat la 4 martie 1958 tânărul 
revoluționar Rogelio Paredes. 
Familia și tovarășii nu-1 vor 
uita niciodată».

...La Universitatea din Santa 
Clara treceam veseli din sală 
in sală, prin laboratoarele de 
științe naturale unde studen
ții ne arătau, glumind broaș
tele țestoase din Marea Carai- 
belor, ale căror carapace pot 
acoperi o colibă de pescari. 
Am intrat apoi într-o cameră 
în care toată veselia a pierit. 
O cameră simplă, aproape 
goală. Pe pereți erau tablouri 
în rame negre. „Sanctuarul 
martirilor" — mi-a șoptit ci
neva Erau figuri de tineri de 
18 ani surîzătoare, senine. 
M-am oprit în fața unui ta
blou atras de doi ochi largi

cu succes
și tu fără învățătură, fără cul
tură nu poți să devii un mun
citor adevărat.

Din asemenea tntîmplări 
Zoltan Gyereși ca și alți 
membri ai brigăzii au tras 
concluzia că trebuie să învețe 
neapărat, că fără temeinice 
cunoștințe de cultură genera
lă, nu pot deveni buni mese
riași. La loc de cinste în pro
gramul de activitate al bri
găzii se află acum acest o- 
biectiv : Fiecare tînăr din bri
gadă este obligat să învețe, 
să-și completeze studiile de 
cultură generală. Este o dova
dă in plus că tinerii au înțe
les necesitatea de a învăța, au 
înțeles că muncitorul zilelor 
noastre, muncitorul societății 
socialiste trebuie să fie un om 
cult.

— Angajamentul nostru, spu
nea comunistul Iosif Szăke, 
este ca toți tinerii din brigadă 
să devină fruntași în produc
ție. să aibă o comportare exem
plară în viață și societate. Iar 
pentru aceasta avem nevoie 
de învățătură, de cultură. Așa 
ne cere viața.

Și tinerii s-au apucat de în
vățătură. Trei dintre membrii 
brigăzii, oomunistul Iosif 
Szoke, utemistul Bela Ternei 
și utemistul Atila Șaroși stat 
deja elevi la liceul seral. Se
siunea de examene i-a găsit 
bine pregătiți pe toți. Ei au 
dovedit astfel că este pe de
plin posibil să muncești și să 
înveți ta același timp. Urmtad 
exemplul acestora și ceilalți 
membri ai brigăzii se pregă
tesc intens să-și completeze 
studiile ta noul an școlar. în 
aceste zile ta brigadă au loc 
discuții tot mai aprinse cu 
privire la necesitatea învăță
turii. Pentru a pregăti cît mai 
bine examenele de admitere 
la seral, ce urmează să dea 
ta toamnă între membrii bri
găzii s-au statornicit, ca și ta 
producție, spiritul de întraju
torare. Cei care au acumulat 
deja o anumită experiență ta 
munca de învățătură le împăr
tășesc celorlalți din cunoștin
țele lor, îi ajută să-și organi
zeze cît mai bine studiul in
dividual. Preocuparea tinerilor 
pentru îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor lor profesionale 
și de cultură generală, a ridi
cat activitatea brigăzii acum, 
după Congresul partidului, pe 
o treaptă mai înaltă.

și curați ca însuși cerul Cu
bei. „E Abel Santamaria — 
mi-a șoptit aceeași voce. îna
inte de a-1 ucide, i-au scos 
ochii..."

...Priveam într-o zi clădirea 
albă, somptuoasă, a palatului 
prezidențial din Havana. în 
înserare vedeam parcă um
brele marilor bărbați ai Cu
bei — Antonio Maceo, Jose 
Marti. Auzeam foșnind um
brele spălăcite ale atîtor 
„senori" ce n-au lăsat nici o 
urmă în istoria țării. Parcă 
aluneca umbra neagră a 
trădătorilor de patrie. Dar 
iată că pe o placă de 
marmură, la intrarea pala
tului, cineva îmi arată cu de
getul un șir lung de nume in
trate în istoria Cubei abia la 
13 martie 1957,

în noaptea aceea, în timp ce 
un grup de studenți atacau U. 
niversitatea și altul clădirea 
postului de radio, aici tinerii 
al căror nume e săpat pe a- 
ceastă placă de marmură, în
cercau să ia cu asalt prima 
instituție a Capitalei. Au fost 
împușcați în plin salt, ca niște 
pantere tinere, înainte chiar 
de a mai atinge pămîntul.

Cîți fii buni ai Cubei, din
tre care unii încă copii, nu au 
pierit în aceste salturi dispe
rate spre beregata călăilor ? 
Cîți n-au căzut răpuși de 
glonț, sugrumați de spînzură- 
tori, în aceste încercări nobile 
dar fără nici o speranță ? 
Unii dintre ei ieșeau în stra

Azi, start în 
„Cursa Scînteii"

Cei mai buni cicliști ai ță
rii, în frunte cu membrii lo
tului olimpic, vor lua astăzi 
startul în cea de-a 13-a ediție 
a tradiționalei competiții ci
cliste „Cursa ScînteU". Prima 
etapă se va desfășura pe un 
circuit în jurul „Casei Scînteii" 
cu începere de la ora 17. Fes
tivitatea de deschidere va a- 
vea loc la orele 16,30. Concu- 
renții vor parcurge de 16 ori 
un traseu în lungime de 5 km. 
care va trece pe la „Casa 
Scînteii", Arcul de Triumf, 
Fîntîna Miorița, str. dr. Mino- 
vici, Piața Scînteii. Cunoscuții 
cicliști G. Moiceanu, Gh. Cal- 
cișcă, A. Șelaru, I. Cosma, I. 
Stoica, au cele mai mari șan
se în această primă etapă in 
care sprinterii pot să se afirme 
și să-și creeze un avans sub
stanțial.

Vineri cursa continuă pe 
traseul București—Cîmpulung 
Mușcel cu o etapă de plat în 
lungime de 165 km., iar sîm- 
bătă în etapa a IlI-a caravana 
ciclistă va parcurge distanța 
Cîmpulung Mușcel—Orașul 
Stalin (105 km.). In cursul a- 
cestei etape cicliștii vor avea 
de înfruntat urcușul foarte di
ficil de la Bran. Ultima eta
pă, a IV-a, se va desfășura 
duminică pe ruta clasică : O- 
rașul Stalin-București (170 
kin.).

(Agerpree)

f=-«---
Sosirea în Capitală 

a unei delegații 
a poporului 

coreean
Miercuri dimineața a sosit 

ta Capitală o delegație a 
poporului coreean, condusă de 
Sin Hva Zin, adjunct al mi
nistrului învățamîntului și 
Culturii din R.P.D. Coreeană, 
care va participa la mani
festările prilejuite de pleca
rea spre patrie a copiilor co
reeni care au învățat ta țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Constanța Crăciun, 
adjunct al ministrului Invăță- 
mtatului și Culturii, funcțio
nari superiori din Ministerul 
învățămîntului și Culturii și 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, reprezentanți ai C.C. al 
Crucii Roșii și ai C.C. al 
U.T.M.

Au fost prezenți Kim Ben 
Dik, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București și membri 
ai ambasadei, precum și elevi 
și studenți coreeni care în
vață ta București.

★
cursul dimineții 
delegației,
Ben Dik,

în 
brii 
Kim
R.P.D. Coreene la București, 
au făcut o vizită la Ministe
rul învățămîntului și Cul
turii, unde au avut o între
vedere cu Constanța Crăciun, 
adjunct al ministrului Invă- 
țămîntulul și Culturii.

mem- 
însoțlți de 
ambasadorul

★
După-amiază delegația po

porului coreean condusă de 
Sta Hva Zta, adjunct al mi
nistrului Învățămîntului și 
Culturii din R.P.D. Coreeană, 
a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Pa
triei.

La solemnitate au fost pre
zenți Constanța Crăciun, 
N. Roman, secretar al C. C. 
al U.T.M.. dr. Floriea Bag- 
dasar, vicepreședinte al C.C. 
al Crucii Roșii, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Sfatului Popular 
al Capitalei, ofițeri superiori.

Au fost de față ambasado
rul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Kim Ben Dik, și mem
brii ambasadei.

(Agerpres)

dă. trăgeau un glonte în capul 
unui senor comisar de poliție, 
apoi mușcau caldarimul de 
piatră. Ei nu aveau încă o ju
decată matură de luptători, nu 
aveau un țel clar. Erau aburi 
ce se ridicau din clocotul surd 
al poporului. Ei se aruncau 
cu furie asupra grilajului de 
fier al porților tiraniei, pe 
care nu reușeau decît să-l 
zgîlțîie. Și cădeau străfulge
rați.

Erau însă și alții care nu 
se azvîrleau orbește, care pi
leau în ascuns, cu tenacitate, 
cu răbdare, cu mii de precau- 
țiuni, gratiile acestei închi
sori.

Am fost într-o zi oaspetele 
colectivului de redacție al zia
rului Uniunii Tineretului So
cialist, care poartă numele e- 
roului comunist cubanez — 
Antonio Mella. M-am trezit 
într-un fost garaj cu o mași- 
nuță plană electrică și o zin
cograf ie improvizată ca în po
dul unui licean amator. într-o 
cămăruță cît o mansardă m-a 
primit redacția. Am fost în
conjurat de 3—4 băieți și o 
fată care mi-au povestit cu 
însuflețirea cu care povestesc 
tinerii un meci de fotbal, is
toria acestei publicații de mă
rimea unui caiet. Fumînd 
mult și degajat, cu aerul unor 
bătrîni lupi de presă, răsfoiau 
colecția numerelor ilegale ale 
ziarului din care rînjeau gro
tești. creionate cu o artă in
spirată de ură, capete de im-

Telegrame externe
Declarația generală 
a sesiunii Biroului 

Consiliului Mondial al Păcii
STOCKHOLM 13 (Agerpres). 

— TASS transmite: În decla
rația generală a sesiunii lăr
gite a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii se spune 
printre altele:

Trăim in prezent unul din
tre cele mai mărețe momente 
istorice ale mișcării de elibe
rare, cind pentru prima oară 
presiunea maselor populare se 
face simțită concomitent in 
întreaga lume.

Din momentul creării miș
cării noastre, milioane de oa
meni de pretutindeni — din 
Asia, Africa, Europa, America 
și Australia au luptat pentru 
pace impreună cu toate po
poarele țărilor socialiste și 
noilor țări independente. A» 
ceasta este o luptă grea. în 
multe țări partizanii păcii sini 
persecutați și uneori sint su
puși unor torturi care le aduc 
moartea. Cu toate acestea miș
carea forțelor păcii crește ver
tiginos și rapid și activitatea 
ei devine tot mai intensă.

Recentele evenimente din 
Coreea de Sud, Turcia și Ja
ponia trebuie să slujească 
drept exemplu tuturor. Lupta 
curajoasă pentru independență 
a unor mari popoare din A- 
frica a stîrnit admirația în
tregii lumi. Popoarele și tine
retul se pronunță pentru pace.

Lupta unită a tuturor aces
tor forțe Împotriva forțelor 
războiului și colonialismului 
deschide drumul spre pace.

Dezarmarea totală șl coexis
tența pașnică sint irealizabile 
atita timp cit dreptul popoa
relor la independență și la

PE SCURT
NEW YORK. - După cuni 

transmite corespondentul agen
ției Associated Press, la 18 iulie 
ora 15 (ora locală) va avea loc 
o ședință a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. pentru discuta
rea situației create în urma ac. 
țmnilor agresive ale S.U.A, îrr. 
potriva Republicii Cuba, acțiuni 
oare implică o amenințare pentru 
pacea și securitatea generală. 
Ședința Consiliului de Securitate 
este convocată la cererea guver
nului cuban.

BERLIN. - La 13 Iulie a în. 
cetat din viață în vîrstă de 62 

’de ani Hans Loch, vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane și președintele 
Comitetului pentru problemele 
unității Germaniei.

închiderea lucrărilor celei de-a Il-a sesiuni 
a Comitetului administrativ al Uniunii 
internaționale a sindicatelor lucrătorilor 

din comerț
Miercuri la amiază au luat 

sfirșit lucrările celei de-a ll-a 
sesiuni a Comitetului admi
nistrativ al Uniunii interna
ționale a sindicatelor lucrăto
rilor din comerț (Departament 
profesional al Federației Sin
dicale Mondiale).

în continuarea ordinei de 
zi, Dumitru Usturoi, secretar 
al Uniunii internaționale a 
sindicatelor lucrătorilor din 
comerț, a prezentat raportul 
asupra proiectului de buget 
al uniunii pe anul 1960, iar 
Laszlo Ligeti (R. P. Ungară) a 
expus raportul comisiei de 
cenzori. Comitetul administra
tiv al uniunii a aprobat in 
unanimitate cele două ra
poarte.

Sesiunea a adoptat apoi in 
unanimitate rezoluția genera
lă cu privire la activitatea de 
viitor a Uniunii internaționale 
a sindicatelor lucrătorilor din 

perialiști, de călăi, de trădă
tori. Le răsfoiau firesc, cu 
o ușoară reverie, așa cum o 
gazdă îți arată albumul de fa
milie. Dar aceste caiete colo
rate fuseseră tipărite în timpul 
tiraniei, noaptea, pe ascuns; 
într-un garaj cu ustensile de 
licean amator, apoi, lipit de 
pielea asudată, purtate pe 
străzile păzite de detectivii 
lui Batista ți strecurate pe sub 
uși, în cutiile de poștă, în 
miinile oamenilor.

Unul dintre ei îmi tot șop
tea ceva la ureche arătînd 
spre cel mai tînăr. „Veteranul 
redacției" — a spus el pînă la 
urmă cu voce tare. Acesț ve
teran avea în jurul a 18 ani; 
dar era atît de firav, de copi
lăros, ca nu părea să fi absol
vit nici clasa a IV-a de liceu. 
Mi s-a părut că e o glumă co
legială și încercam să-i 
zîmbesc veteranului consola
tor. Dar nimeni nu rîdea. Iar 
băiatul privea netulburat, cu 
niște ochi mari, liniștiți, gîndj- 
tori, cu un nu știu ce matur, 
ca în parcurile în care toți 
oopacii au început să rugi
nească. Cînd avusese timp bă
iatul acesta să fie veteran, să 
acumuleze ani de luptă ilega
lă, să-și făurească acest trecut 
romantic de difuzor al ziaru
lui comunist de tineret oco
lind în sute și sute de nopți 
moartea care îl pîndea la fie
care pas ? Cînd a avut timp 
această micuță echipă de ado
lescenți să capete aerul a- 
cesta de vechi gazetari, eare 
n-au nevoie pentru munca lor 
pasionantă, închinată revolu
ției, decît de un scaun, de un 
colț de masă și un linotip 
eare să toarne în plumb cu
vintele și ideile lor inspirate 
de idealurile clasei munci
toare ? 

respectarea deplină a suvera
nității lor in domeniul econo
mic și politic nu va fi pe de
plin asigurat.

Ținind seama de acestea Bi
roul Consiliului Mondial al 
Păcii cheamă popoarele din 
toate țările să lupte pentru 
realizarea următoarelor teluri 
apropiate:

1. Convocarea unei largi 
conferințe a tuturor statelor 
pentru dezarmare.

2. Pregătirea tn prezent a 
planurilor de trecere a econo
miei de pe picior de război pe 
picior de pace.

3. Interzicerea experimen
tării tuturor armelor nuclearei

4. Interzicerea zborurilor a- 
vioanelor care poartă arma 
nucleară — întrucît acestea, 
prin urmările unui aoeident, 
constituie o posibilitate evi
dentă de dezlănțuire a răz
boiului .

5. Respectarea strictă a nor
melor dreptului international 
in ce privește zborurile avioa
nelor deasupra teritoriilor 
străine.

6. Lichidarea tuturor baze
lor militare de pe teritorii 
străine ,

7. Anularea tuturor pactelor 
militare și a misiunilor mili
tare legate de acestea :

8. încetarea tuturor acțiuni
lor agresive — politice, mili
tare, economice — care În
calcă suveranitatea țărilor și 
care creează un pericol pentru 
pace.

MOSCOVA.—ța 12 lulte N.S, 
Hrușciov, președintele Con^Uiu- 
lui de Miniștri al U.R.S.S. a 
primit delegația Sindicatului na
țional al marinarilor din S.U.A., 
în frurvte cu Joseph Curran, pre
ședintele acestui sindicat și vb 
cepreședmte al A.F.L.C.I.O,

între N. S. Hrușciov și acti
viștii sindicali americani a avut 
loc o convorbire prietenească.

MEXICO. — în numărul din 
mai—iunie I960 al revistei latino- 
americane ,,Quadernos America
nos^ care apare în Mexic, a apă
rut comunicarea acad. T-udor 
Vianu „Caracteristicile specifice 
ale literaturii romîne“ tinută la 
Colocviul internațional de civili
zații, literaturi și limbi romanice; 
(București, septembrie 1959).

comerț; rezoluția cu privire 
la acțiunile lucrătorilor din 
comerț pentru revendicările 
lor economice și sociale, pen
tru dezarmare și pace; un 
mesaj de solidaritate cu lupta 
eroică a poporului din Cuba 
împotriva uneltirilor agre
sive ale imperialiștilor din 
S.U.A. ; un mesaj de solidari
tate cu oamenii muncii din 
Italia, care luptă împotriva 
neofascismului și a forțelor 
politice care-l sprijină și un 
mesaj prin care se condamnă 
intervenția în Congo a forțe
lor armate belgiene și ameste
cul în treburile interne ala 
statului Congo.

Cuvîntul de închidere a se
siunii a fost rostit de Pierra 
Delon, vicepreședinte al Uniu
nii internaționale a sindicate
lor lucrătorilor din comerț.

(Agerpres)

La închiderea Congresului 
Tineretului Socialist a fost uni 
moment de adîncă solemnita
te cînd s-au rostit numele ce-i 
lor cinci membri ai Organiza 
ți ei, decorați cu înalte distinc 
ții pentru activitatea lor ile 
gală, Mărturisesc că o neobiș 
nuită emoție m-a cuprins cînc 
printre cei cinci l-am văzu 
și pe Virgilio Martinez — mi' 
cui veteran de la „Mella", bă 
iatul acela cu ochi calmi, gin 
ditori, maturi, pe pieptul că 
ruia tovarășii au prins „Ordi
nul Martirilor".

...De la Santiago de Cuba 
capitala provinciei Oriente ș 
pînă la Havana, sînt 1.000 di 
kilometri. Acesta a fost dru
mul revoluției cubane. Ea i 
crescut și s-a călit în leagă
nul aspru al Sierrei Maestra 
întocmai ca acei eroi legen 
dări care trăiesc în singură 
tate, alăptați de lupoaice, pîni 
cînd brațul poate ridica buz 
duganul cu care trebuie și 
răpună pe balaur. Am urca 
drumurile abrupte ale munți 
lor pe care a coborît acum ui 
an și jumătate acest voinic a 
Cubei, In munții Cubei dru 
murile nu ocolesc înălțimile 
nu le evită prin serpentine, c 
le urcă pieptiș și le coboan 
brusc, învăluindu-se sus, pi 
stânci. în nori de praf alb ș 
tăind în văi ape repezi ș 
mlaștini noroioase. Șînt parc; 
drumuri grăbite, ce n-au ma 
avut timp să ocolească, dor 
nice să ducă cît mai reped 
spre inima țării pe eliberata 

După o călătorie de 5 or 
de la Santiago, convoiul d 
jeppuri oprește într-un defilei 
larg ca o pălărie țărăneasca 
de paie. Defileul e înecat d

DUMITRU POPESCU

(Continuare în pag. 4-a)
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Opinia publică condamnă 
noua acțiune provocatoare 

a S. U. A.
CAIRO 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : Conferința 
de presă din 12 iulie a preșe
dintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
se află în centrul atenției zia
relor din Cairo.

Condamnînd noua provocare 
a clicii militariste americane 
împotriva Uniunii Sovietice, 
ziarul „Al Gumhuria Garidat 
Aș Șaab“ scrie : „Statele Uni
te au săvîrșit o nouă crimă. 
Incidentul cu cel de-al doilea 
avion american de spionaj . 
doborît, care a încălcat spa- ț 
țiul aerian al Uniunii Sovieti- 5 
ce, demonstrează că S.U.A. Ș 
urmăresc în continuare sco- £ 
puri agresive și că președin
tele S.U.A. sfidează din nou 
întreaga lume...“

DAMASC 13 (Agerpres). — £ 
TASS transmite : Toate ziare- 
le publică expunerea declara- 
ției lui N. S. Hrușciov la conv

ferința de presă 
cu violarea de 
avion american 
spațiului aerian 
Sovietice. Ziarele 
ceastă știre sub titluri mari: 
„Al-Vahda“ — „America și a- 
liații ei organizează provo
cări căutînd să dezlănțuie un 
conflict militar. Asigurările 
lui Eisenhower în ce privește 
încetarea zborurilor de spio
naj nu au nici o valoare" ;

DELHI 13 (Agerpres). — Co- 
mentînd noua încălcare a 
frontierei sovietice de către

in legătură 
către un 

„RB—47" a 
al Uniunii 

publică a-

un avion american, ziarul 
„Naw Bharat Times“ scrie la 
13 iulie într-un articol redac
țional : „Distrugerea avionu
lui american „RB—47" deasu
pra apelor teritoriale sovietice 
a demonstrat că S.U.A. nu 
au renunțat încă la acțiunile 
care au zădărnicit conferința 
la nivel înalt.

Primul ministru^ britanic interpelat 
în Camera | Comunelor

LONDRA 13 (Agerpres). — El a adăugat totuși că 
După cum s-a mai anunțat, jpjj intenția să mai discut» 
ședința din 12 iulie a Camerei • j mericanii în această 
Comunelor a oglindit indigna- țȚ 
rea generală care a cuprins 
Anglia după ce se aflase că hj 
bazele americane de pe teri
toriul Angliei sînt folosite 
pentru zboruri de spionaj! 
provocatoare ale avioanelor] 
americane deasupra teritoriu-' 
lui sovietic.

Deputății — laburiști și re
prezentanți ai altor partide — 
au pus primului ministru nu
meroase întrebări referitoare 
la participarea guvernului en
glez la aceste acțiuni provo
catoare.

Primul ministru englez a __________ _____ _____
spus printre altele că din mo-JȘț ,.R.B.-47“, doborît de un avion 
mentul încheierii acordului >v. 
între Attlee și Truman refe- 
ritor la folosirea acestor bazo, 
„între noi și americani a exis- 
tat o bună înțelegere în ce £ 
privește desfășurarea activi-f v merei Comunelor conținutul 
tații în domeniul spionaj ului notei sovietice din 11 iulie.

U.R.S.S. cere convocarea de urgența 
a Consiliului r de Securitate

1 a avut 
discute cu a- 

proble-
mă.

Laburistul Warbey l-a acu
zat pe primul ministru că este 
un pion al Pentagonului. Răs- 
punzînd lui Warbey, Mac
millan a încercat să se dezvi
novățească prin aceea că ma
joritatea membrilor Camerei 
Comunelor a considerat că 

i este necesar să existe o apă
rare anglo-americană comună.

Liderul laburiștilor, Gait- 
.'skell, l-a solicitat pe primul 
ministru să facă o declarație 

^referitoare la nota sovietică 
de protest în legătură cu 
zborul de spionaj al avionului

Sj

iu-de vînătoare sovietic la 1 
lie.

Răspunzînd interpelării 
Gaitskell. Macmillan însă 
a făcut decît să comunice Ca-

lui
nu
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TASS transmite ; La 13 iulie 
A. A. Gromîko. ministrul ț 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., * 
a adresat președintelui Consi- ț 
Jiului de Securitate al O.N.U. V 
o telegramă în care îi aduce la 
cunoștință rugămintea guver
nului U.R.S.S. de a se convoca 
da urgență Consiliul de Secu
ritate pentru examinarea pro
blemei cu privire la „noile ac
țiuni agresive ale aviației mi
litare a S.U.A. împotriva U- 
niunii Sovietice, acțiuni care 
pun in pericol pacea generală".

Necesitatea examinării fără 
întârziere a acestei probleme, 
se spune în telegramă, este 
determinată de faptul că in
cursiunile agresive ale avioa

nelor militare ale S.U.A. in 
spațiul aerian al Uniunii So
vietice, care au fost examina
te de Consiliul de Securitate 
intre 23 și 27 mai, continuă 
punînd in mare pericol cauza 
menținerii păcii.

în telegramă se spune că 
guvernul sovietic speră că 
Consiliul de Securitate, care 
conform Cartei O.N.U. poartă 
principala răspundere pentru 
menținerea păcii și securității 
internaționale, va examina 
fără intîrziere problema acțiu
nilor provocatoare continue 
ale S.U.A. și va lua în legătu
ră cu aceasta măguri care sînt 
necesare încetării acestor ac
țiuni ale S.U.A. periculoase 
pentru cauza păcii.

Din lupta studenților 
Americii Latine 
pentru libertate 

și o viață mai bună
„Cuba — da, yankeii

— nu I"
MEXICO CITY.- După cum 

relatează agenția U.P.I., la 12 
iulie circa 5.000 de studenți 
au manifestat în marea Piață 
a constituției din capitala me
xicană împotriva presiunilor 
exercitate de guvernul S.U.A. 
asupra guvernului mexican, 
în problema relațiilor sale cu 
Cuba. La 9 iulie, Departamen
tul de Stat a cerut „explica
ții" ambasadorului mexican la 
Washington în privința decla
rației făcute în parlamentul 
mexican de Emilio Sanchez, 
președintele Comitetului per
manent al congresului, care, 
în aplauzele celorlalți parla
mentari, exprimase simpatia 
poporului mexican pentru 
cauza dreaptă a poporului Cu
ban în lupta sa împotriva im
perialismului nord-american. 
Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, Lin
coln White, a declarat cu a- 
cest prilej că guvernul S.U.A. 
face „cercetări" pentru a sta
bili dacă declarația lui San
chez reprezintă și punctul de 
vedere al guvernului mexican.

Manifestanții, care au de
monstrat și în fața ambasa
dei S.U.A. strigînd „Cuba — 
da, yankeii — nu !", au ars un 
drapel american. Poliția a a- 
tacat pe demonstranți cu 
bombe lacrimogene și a ares
tat șapte persoane; mai multe 
persoane au fost rănite.

RIO DE JANEIRO. - După 
cum relatează agențiile de 
presă, Uniunea națională a 
studenților din Brazilia a pu
blicat o declarație în care 
sprijină poporul cuban în 
lupta sa pentru libertate.

Pentru un învăjâmînt 
progresist

GUATEMALA-CITY.- După 
cum transmite corespondentul 
din Guatemala-City al agen
tei Prensa Latina, zilele a- 
cestea au avut loc acolo o de
monstrație și un miting de 
protest împotriva politicii gu
vernului Ydigoras Fuentes și 
in sprijinul grevei generale a 
cadrelor didactice și studenți- i 
lor din Guatemala care conți- I 
nuă de aproape o lună. Gre
viștii cer repunerea în vigoa
re a legii progresiste cu pri
vire la cadrele didactice, a- 
brogată după răsturnarea gu
vernului democratic al lui Ja
cobo Arbenz.

La demonstrație și la mi
ting au participat 50.000 de 
oameni.

Luînd cuvîntul la miting, 
Carlos Estrada, secretar al A- 
sociației studenților a calificat 
politica guvernului față de 
cadrele didactice „o crimă îm
potriva culturii țării noastre".

al
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TASS transmite : în diminea
ța de 13 iulie și-a început lu
crările la Kremlin Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So. 
vietice. Plenara a fost deschi
să de Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Plenara C.C. va discuta mo
dul cum se îndeplinesc hotărî- 
rile celui de-al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S. cu privire la 
dezvoltarea industriei, trans
porturilor și introducerea în 
producție a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

In raportul prezentat la 
Plenara C.C. al P.C.U.S. Kon
stantin Gherasimov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R., a ară
tat că industria R.S.F.S.R. 
după ce a îndeplinit înainte 
de termen planul producției 
industriale pe anul 1959, a în
deplinit înainte de termen 
programul pe primul semestru 
al acestui an.

Rezultatele pozitive ale acti
vității industriei din republi
că, a subliniat Gherasimov, 
oglindesc marele avantaje ale 
reorganizării conducerii eco
nomiei naționalej care a dat 
posibilitatea să se ridice rolul 
organelor de partid și sovieti
ce locale în activitatea econo
mică.

Raportorul a arătat că anul 
viitor va fi dată în exploa
tare în Ural prima secție com
plet automatizată din U.R.S.S. 
pentru laminarea neîntrerup
tă a țevilor fără sudură, care 
va fi cea mai mare din lume.

Se desfășoară lucrările pen
tru crearea unei puternici In
dustrii de aluminiu în ținutul 
Krasnoiarsk și regiunea Ir
kutsk.

în anul 1959 în R.S.F.S.R. 
s-au construit aproximativ

P. c. u.
700 mari întreprinderi indus
triale de stat, a comunicat 
Gherasimov. Suprafața totală 
a caselor de locuit construite 
în perioada 1959—1960 în 
R.S.F.S.R. va fi de 76 mili
oane metri pătrați. Acest lu
cru, a explicat, el este echi
valent cu întregul fond de lo
cuințe al unui număr de 15 
orașe de mărimea Sverd- 
lovsk-ului mare centru indus
trial din Ural.

Ivan Senin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene, a vorbit la 13 
iulie în cadrul plenarei C.C. 
al P.C.U.S. despre dezvolt a- 
trea industriei și transportu
rilor în Ucraina, despre intro
ducerea în producție a celor mai 
noi realizări ale științei și teii’ 
nicii.

Raportorul a amintit că U- 
craina ocupă un loc important 
în economia U.R.S.S. Ea produce 
peste o jumătate din întreaga 
producție de fontă a Uniunii So~ 
vietice, 40 la sută din producția 
de oțel și laminate, 57 la sută din 
producția de minereu de fier, a- 
proximativ 70 la sută din pro
ducția de zahăr. Senin a decla
rat că încă de pe acum în ce 
privește producția pe cap de lo
cuitor la fontă, oțel, laminate, 
cărbune, minereu de fier, mine
reu de mangan, zahăr și grăsimi 
animale, R.S.S. Ucraineană a 
depășit Statele Unite ale Ame- 
ricii.

în raportul său, Senin s~a re
ferit la dezvoltarea diferitelor 
ramuri ale industriei Ucrainei în 
anii 1959—1960, subliniind creș
terea rapidă a industriei chimice 
și dezvoltarea cu precădere în re
publică a extracției de petrol și 
gaze.

Se prevede că în 1961 produc
ția industrială va atinge nivelul 
prevăzut de cifrele de control pe 
anul 1962.

Dintr-o „periferie a Euro
pei", ^intr-o anexă agrară

s.
înapoiată a statelor impe
rialiste, Letonia s-a trans
format într-o republică in- 
dustrial-colhoznică, a de
clarat la Plenara C.C. al 
P.C.U.S. Gheorghi Gaile, pre
ședintele Consiliului Econo
miei Naționale din Letonia.

Trecînd în revistă succesele 
obținute de Letonia Sovietică 
raportorul a arătat că în Le
tonia se dezvoltă cu precă
dere industria electrotehnică 
și radiotehnică, industria 
constructoare de aparate, in
dustria constructoare de ma
șini de transport, industria 
peștelui.

în raportul său, P. Lomako 
a arătat că ținutul Krasno
iarsk va deveni încă în cursul 
acestui septenal (1959—1965) 
un mare centru industrial al 
Siberiei.
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TASS transmite : în ședința 
din după-amiaza de 13 iulie a 
Plenarei C.C. al P.C.U.S. au 
prezentat rapoarte Piotr Lo
mako, președintele Consiliului 
Economiei Naționale din Kras
noiarsk, Leonid Grafov, preșe
dintele Consiliului Economiei 
Naționale din Kemerovo, și 
Boris Bratcenko, președintele 
Consiliului Economiei Națio
nale din Karaganda.

Astâzi se împlinesc doi ani 
de la nașterea Republicii 
Irak. La 14 iulie 1958 po

porul irakian a doborît regimul 
despotic al monarhiei, unul din
tre pionii - considerați zadar
nic - „cei mai siguri44 ai impe
rialismului în Orientul Arab. In 
anii grei ai stâpînirii agentului 
imperialist Nuri Said, populația 
irakianâ a avut parte de o via
ța mizera. Irakienii trăiau în co
libe de lut, subalimentați și roși 
de boli.. 80 la sută din ei erau 
analfabeți.

Evenimentele de la 14 iulie 
din Irak au fost o dovadă grai" 
toare a eșecului încercărilor 
imperialiste de a menține po
porul irakian sub jugul colonial. 
Irakul a devenit o republică 
independentă.

Poporul irakian nutrește sim
țăminte profunde de recunoș
tință la adresa Uniunii Sovieti-

Plenara C.C. al Partidului Muncii 
din Albania

TIRANA 13 (Agerpres). - A- 
genția A.T.A. a transmis co
municatul despre plenara C.C. 
al Partidului Muncii din Alba
nia, care s-a ținut în zilele da 
11 și 12 iulie sub președinția 
lui Enver Hodja, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.A. Plenara 
a ascultat raportul lui Hysni 
Kapo, membru al Biroului Po-

litic și secretar al C.C. al 
P.M.A., conducătorul delega
ției P.M.A. la cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, despre rezulta
tele întîlnirii de la București a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
țările socialiste.

Plenara a aprobat comuni

ce, a tuturor țărilor lagărului 
socialist, pentru marele sprijin 
primit în apărarea și, mai tîrziu, 
în consolidarea independenței 
tinerei Republici Irak.

Poporul și tineretul romin, 
care nutresc o profundă simpa
tie pentru lupta popoarelor ara
be împotriva jugului colonial și 
pentru eliberarea națională, 
urează poporului irakian - cu 
prilejul aniversării de astăzi - 
noi succese în apărarea repu
blicii, în dezvoltarea ei pe ca
lea păcii și progresului.

In fotografie : locuitorii Bagda-» 
dulul manifestînd pentru pace, 
împotriva cercurilor imperialiste 
dușmane ale independenței 

popoarelor arabe.

--------- -------

A. Mikolan l-a primit 
pe ambasadorul R.P.R. 

la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres).— 

TASS transmite: Ambasado
rul R.P. Romine la Moscova, 
Mihai Dalea, a făcut o vizită 
lui Anastas Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., le
gătură cu apropiata sa ple
care din Uniunea Sovietică.

In timpul vizitei a avut loc 
o convorbire cordială.

★

MOSCOVA 13, - (Ager-

însemnări dintr-o călătorie
(Urmare din pag. a 3-a) 

o vegetație sălbatică și e atît 
de neted că pare un fund de 
mare secat. In zare se profi
lează siluetele ■ elegante ale 
palmierilor sălbatici. Pe cer 
planează amplu păsările mun
ților — Auras. E liniște ca pe 
un cîmp de bătaie unde ose
mintele au fost năpădite de 
buruieni.

— Frontul II, anunță cineva.
E Sierra Cristal, frontul II 

al. revoluției, bivuacul arma
tei comandantului Raul Ca
stro — fratele premierului cu
banez. Piciorul lovește prin 
iarbă cu un sunet sec, o cutie 
de conserve, un cartuș. într-o 
curte plină de portocali, ale 
căror flori au nins pămîntul 
în singurătate și tăcere, stă 
ghemuită o colibă : aici a fost 
comandamentul. Pe aproape 
sînt urmele aerodromului, iar 
într-un luminiș zac resturile 
unui avion doborît.

Cîteva mii de muncitori și 
țărani s-au închis de bună 
voie pentru un an de zile în a- 
ceastă uriașă temniță de pia
tră. Trăiau săptămîni întregi 
numai cu miezuri acre de por
tocale verzi și cu trestie de 
zahăr. Aveau împotrivă-le în
tregul stat cuban. Erau bom
bardați și asaltați neîntrerupt, 
amenințați în fiecare clipă cu 
moartea cea mai groaznică. 
Ce forță i-a făcut să reziste și 
să învingă ? Toate atacurile 
regimentelor înarmate pînă în 
dinți ale lui Batista se sfărî- 
mau în țăndări la porțile de 
piatră al Sierrei Cristal, apă
rate de acești țărani și mun
citori flămînzi. plecați de la 
casele lor ca să elibereze țara. 
N-aveau nici arme, nici mu- 
ni’ii ! Toate armele și muni
țiile cu care au luptat, tunu
rile. ba chiar și avioanele.* și 
le-au smuls singuri din mîna 
inamicului.

în fața mormintelor simple 
ele acestor soldați înșirate pe 
potecile abrupte, munții în
șiși par cufundați într-o a- 
dîncă reculegere. Prin coli
bele sărace de coa.ie de pal
mier, pe dulăpioarele multi-

y- colore ale țăranilor munteni, 
a rămas, sub geamuri tulburi, 

JJ în rame grosolane, amintirea 
?••• chipurilor acestea bărboase. 
ț?;' Le vor păstra generațiile vii- 
$■’ toare, numind pe acești băr- 
țp bați curajoși, puternici — pă- 
?i rinți ai Cubei libere.

• Bărbații aceștia sînt condu- 
, cătorii de azi ai Cubei, co-

mandanți și soldații armatei 
R; naționale. încă tineri toți, 

arși de soare, plini de cica- 
trice, cu fețele încadrate de 

•V bărbi lungi, negre, frumos în- 
y grijite, cu pletele pieptănate
* ca părul țărancelor andaluze, 

cu agrafe de argint în coc, 
la centură cu pistoale cizelate 
artistic, poleite cu foițe de 
aur — așa arată luptătorii 
din Sierra Maestra și Sierra 
Cristal care au lqat locul ve
chii armate a republicii. Fi
returile, epoleții de fir și ciz
mele de lac ale coloneilor și 
generalilor — personajele cen
trale ale vechilor parăzi — 
au fost mototolite și azvîrlite 
la gunoi. N-a mai rămas ni
mic din acest sîngeros instru
ment de represiune a poporu
lui. Nu mai sînt nici gene
rali, nici colonei, nu mai sînt 
decît soldați și comandanți 
care au trăit, au răbdat de 
foame și au luptat împreună.

Această tînără și glorioasă 
armată nu s-a tolănit însă 
pentru odihnă, la umbra glo
riei și victoriilor ei. Nu s-a 
întins la masa chefului și a 
petrecerilor pentru a-și gusta 
în tihnă răsplata luptei — ca 
odinioară armatele imperato- 
rilor romani după triumf. O 
înaltă datorie o ține trează. 
Un grav pericol pentru ființa 
patriei eliberate.

într-o după amiază toridă, 
cînd căldura soarelui deve
nise parcă lichidă și curgea 
șiroaie pe obraz, soldații 
din cazarma orașului Ca- 
maguei executau grelele lor 
exerciții militare cu o vioi
ciune care mi s-a părut 
aproape nefirească. In apro
piere, pe un deal, se legănau 
în vînt pilcuri de palmieri 
sălbatici, sub frunzele cărora

se întindeau pete întunecate 
de umbră.

— „Nu vă îmbie căpitane* 
— l-am întrebat pe coman
dant. Mi se pare că a conside
rat foarte puerilă întrebarea 
căci a zimbit condescent și a 
răspuns : „Dacă și pericolul 
agresiunii imperialiștilor ame
ricani ar fi tot atît de 
inofensiv ca razele acestui 
soare, am putea să ne întin
dem în voie sub acești pal
mieri, campanelo".

Deviza soldatului revolu
ționar este exigența față de 
sine însuși. Pe un carton 
agățat undeva în cazarmă 
scria: „Un soldat care s-a 
îmbătat, trebuie să părăsească 
singur „Ehersito Rebelde*).

Numele armatei revolu
ționare este rostit în popor 
cu respect și simpatie. Niște 
țărani dintr-o cooperativă 
agricolă din provincia Ma- 
tansas ne arătau casele lor 
noi. și mereu îl băteau pe 
spate cu dragoste pe locote
nentul care ne însoțea. „Sol
dații ni le-au construit" — 
spuneau ei. Am auzit pe al
ții în orășele de provincie, 
povestind cu recunoștință că 
armata a dăruit populației 
cazărmile pentru a deschide 
școli.

După modelul armatei re
voluționare a fost creată or
ganizația „Hovenes rebeldes" 
(„tineri revoluționari") care 
învață meseria grea a arme
lor pe potecile Sierrei Mae
stra. pe urmele vechii gene
rații de luptători. Tinerii în
cep să-î imite în totul pe a- 
ceștia. Nu e o maimuțăreală 
a celor de 18 ani. E expresia 
unui cult pentru ceea ce re
prezintă acum în Cuba sim
bolul martirajului. E gestul 
care indică modelul pe care 
vrea să-1 urmeze în viață 
tînăra generație patriotă.

Militarii cîntă într-un marș 
al lor : „Va trăi un popor care 
e gata să moară".. Peste tot, 
ca un ecou al poporului, ră
sună cuvintele : „Patria o

*) Armata revoluționară.

Situație incordată in Congo
Declarația guvernului sovietic

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
TASS transmite : La 13 iulie 
A. A. Gromîko. ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
a primit pe H. Cools, amba
sadorul Be’giei, și pe E. L. 
Freers, însărcinatul cu afaceri 
ad-înterim al S.U.A., cărora 
le-a inmînat textul declara
ției guvernului sovietic, în 
legătură cu intervenția im
perialistă împotriva republicii 
independente Congo.

Guvernul sovietic, se spune 
în declarație, avertizează în 
legătură cu greaua răspundere 
ce revine cercurilor conducă
toare ale puterilor occiden
tale, care au dezlănțuit agre
siunea armată din Congo. Gu
vernul U.RS.S. insistă pentru 
imediata încetare a acestei a- 
gresiimi.

Guvernul U.R.S.S. consideră 
că in condițiile situației gra
ve create in Congo și care a- 
menință pacea șl securitatea 
popoarelor Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să ia

tarde ale politicienilor de ieri 
ai Cubei, ce plesneau ca niște 
baloane de cauciuc. Sau ca 
cele ale politicienilor reacțio
nari de azi al căror glas stri
dent încearcă încă să se mai 
facă auzit în Cuba. Ci dureros, 
patetic, lucid, cu o tragică în
țelegere a sensului cuvintelor. 
„Patria sau moartea" au în
vățat să spună și copiii Cubei. 
Și nu școlărește, mecanic, ca 
pe o lecție rostită în cor, ci 
în marș, pe drumuri de țară, 
de detașamente disciplinate, 
în uniforme, cu o fanfară în 
frunte, învăluite în praf. De 
detașamente de milițieni de 
zece ani care învață să țină 
o pușcă în mînă, să sape un 
șanț, să se arunce în praful 
șoselei, pentru a apăra dacă 
va fi nevoie, bucată cu bucată 
pămîntul patriei. Aceste cu
vinte sînt rostite în cor de 
batalione de femei, în rîndul 
cărora trupurile subțiri ale a- 
dolescentelor de 15 ani și bus- 
turile pline ale senorelor, 
și-au lepădat, într-o supremă 
uitare de sine, înnăscuta lor 
grație legănătoare.

Cuba e o fîșie îngustă de 
pămînt, generos dăruită de 
natură, pierdută sub cerul larg 
al oceanului. Poporul acesta 
mic, în pieptul căruia bate o 
inimă mare, eroică, și-a plă
tit libertatea scump, cu jertfe 
dureroase. Tragica sa istorie 
de lupte nu s-a terminat încă. 
Jefuitorii fructelor și ai auru
lui său, ai zahărului și ai pe
trolului său. amenință iar. în
tind ghearele crispate, să su
grume. Cuba însă nu mai tre
mură, nu mai îngenunche. Se 
teme cel care e singur. Dar 
Cuba nu e singură. Ce val de 
recunoștință și entuziasm, de 
optimism și de hotărîre a 
dezlănțuit în Cuba recenta de
clarație de prietenie a to
varășului Hrușciov, mișcă
toarele gesturi de solidaritate 
ale marelui stat socialist!

Da, Cuba nu mai e singură. 
Să turbeze de furie dușmanii, 
să-și muște pumnii...

măsuri urgente pentru înceta
rea agresiunii și pentru res
tabilirea completă a dreptu
rilor suverane ale republicii 
independente Congo.

Fo osind trupele sale pen
tru operații militare pe teri
toriul Congo, se subliniază în 
der’arație, și trimițind in 
ciuda protestelor guvernului 
congolez noi și noi trupe in 
Congo, Belgia încalcă în mod 
f agrar.t atît inviolabilitatea 
teritorială, cit și independen
ța politică a Republicii 
Congo.

Totodată, faptul că guver
nul belgian trimite în Congo 
trupe aflate în subordinea 
Comandamentului N.A.T.O. 
și amplasate pe teritoriul 
R.F.G., arată încă o dată ce 
rol joacă în asuprirea colo
nială a popoarelor din Africa, 
blocul agresiv N.A.T.O., care 
își asumă rolul de jandarm 
internațional.

In declarație se subliniază 
că la complotul colonialiștilor 
împotriva tinerei Republici 
Congo participă direct guver
nul ^denauer, care, ca șî în 
perioada agresiunii america- 
no-engleze împotriva Libanu
lui și Iordaniei, în iulie 1958, 
pune la dispoziție bazele sale 
aeriene pentru trimiterea în 
Congo a unor unități ale tru
pelor străine.

Cercurile conducătoare din 
Anglia sînt direct legate de 
intervenția împotriva Repu
blicii Congo și folosesc în a- 
cest scop autoritățile terito
riilor dependente de ele.

Guvernul Portugaliei, bine 
cunoscut în întreaga lume 
prin sălbăticiile comise în 
coloniile africane Angola și 
Mozambic, a concentrat trupe 
de-a lungul frontierelor An- 
golei cu Republica Congo.

Nu se poate să nu se atragă 
atenția și asupra știrii că 
ambasadorul S.U.A. în Congo 
se află în prezent la Leopold
ville, unde se amestecă în 
treburile interne ale Repu
blicii Congo și, profitind de 
prezența în acest oraș a Ivi 
Bunche. secretar-general ad
junct al O.N.U., de origină a- 
merican, elaborează planuri 
de extindere a intervenției 
puterilor occidentale în Con
go, sub steagul O.N.U.

In declarație se subliniază 
că nici un fel de subterfugii 
ale colonialiștilor nu pot mas
ca agresiunea lor armată în 
Congo, agresiune care consti
tuie cea mai grosolană încăl
care a principiilor de bază 
ale Organizației Națiunilor 
Unite și a principiilor Ban- 
dungului.

Uniunea Sovietică, ca și ce
lelalte state iubitoare de 
pace, se spune în declarație, 
condamnă cu hotărîre agre
siunea perfidă împotriva Re
publicii Congo. Ea sprijină 
intrutotul cererea justă a 
conferințelor statelor inde
pendente și popoarelor Afri
cii de la Accra și Addis-Abe- 
ba, cu privire la acordarea 
imediată a independenței tu
turor popoarelor și țărilor 
Africii, unde se menține încă 
rușinosul sistem colonial.

Textul declarației guvernu
lui sovietic a fost inmînat de 
asemenea ambasadorului Ma
rii Britanii, sir P. Reilly, am
basadorului Franței, M. De- 
jean, însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al R.F.G., K. H. 
Knocke, și a fost trimis tutu
ror ambasadelor și misiunilor 
acreditate la Moscova.

(Sublinierile aparțin redacției)

• Trupele belgiene au pâtrun* în Leopold
ville • Profesful adresat reprezentantului 
Belgiei • Convocarea Consiliului de 

Securitate al O. N. U.

LEOPOLDVILLE 13 (Ager- 
preș). — După cum anunță a- 
gențiile de presă, situația din 
Congo devine tot mai încorda
tă ca urmare a acțiunilor a- 
gresive ale Belgiei împotri
va acestui nou stat indepen
dent african. Agenția Associa
ted Press relatează că în 
cursul zilei de miercuri uni
tăți de parașutiști belgieni au 
ocupat după un violent schimb 
de focuri aerop'ortul din Leo
poldville. Trupele congoleze 
au opus o rezistență dîrză. 
Un soldat congolez a fost 
ucis, iar altul rănit. După o- 
cuparea aeroportului, trupele 
belgiene au pătruns în oraș, 
instalîndu-se pe poziții. între 
patrulele belgiene echipate cu 
armament greu și congolezi au 
loc numeroase ciocniri.

După cum se știe, Kasavubu, 
președintele Republicii Con
go, și Patrice Lumumba, pri
mul ministru, au protestat e- 
nergic împotriva agresiunii 
colonialiștilor belgieni, cerînd 
retragerea imediată a trupelor

belgiene la bazele acestora. 
Autoritățile belgiene, după 
cum transmit agențiile occi
dentale de presă, au refuzat 
însă această cerere legitimă a 
guvernului congolez, declarînd 
că vor menține trupele de pa
rașutiști în orașele Elisabeth- 
ville și Luluaburg. în orașul 
Thysviile patrulează de ase
menea parașutiști belgieni.

După cum relatează agenția 
Reuter, în cursul unei ședințe 
de cabinet, care a avut loc în 
după-amiaza zilei de 13 iulie, 
guvernul congolez a făcut a- i 
pel la guvernul Ghanei pentru 
ajutor militar imediat.

Agențiile de presă anunță 
că în urma agravării subite a , 
situației din Congo, Dag j 
Hammarskjoeld, secretarul ge- j 
neral al O.N.U., a convocat în 
seara zilei de 13 iulie Con
siliul de Securitate pentru e- 
xaminarea situației create în 
Congo ca urmare a acțiunilor 
agresive ale colonialiștilor bel
gieni.
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catul cu privire la întîlnirea 
reprezentaților partidelor co
muniste și muncitorești din 
lagărul socialist, care a avut 
loc la București în iunie 1960.

preș). TASS transmite î 
Miercuri a părăsit Moscova 
plecînd spre patrie, Mihai 
Dalea, ambasadorul Republi
cii Populare Romîne.

Programul noului guvern turc
ANKARA 13 (Agerpres). — 

La 11 iulie, în clădirea Medjli- 
sului, a avut loc o ședință des
chisă a Comitetului Unității 
Naționale cu participarea mi
niștrilor guvernului provizo
riu. în cadrul ședinței s-a dat 
citire programului noului gu
vern turc.

Bazele politicii externe a 
noului guvern al Turciei, se 
spune în program, se înteme
iază pe principiile expuse prin 
radio la 27 mai, cînd guvernul 
revoluționar a trecut la exer
citarea îndatoririlor sale. în 
program se arată că Turcia 
nu nutrește sentimente ostile 
față de nici o țară. Turcia nu 
renunță la îndeplinirea dato
riei sale. Ea consideră că a- 
ceastă datorie constă în a con
tribui la lichidarea divergen
țelor care împiedică stabilirea 
unei păci internaționale trai
nice și pregătirea terenului 
pentru o astfel de pace. în le
gătură cu aceasta în program

se subliniază în mod deosebit 
„atașamentul" Turciei față de 
N.A.T.O. și CE.N.T.O. Autorii 
programului declară, de ase
menea, „că se vor depune e- 
forturi pentru o și mai mare 
consolidare a prieteniei cu 
S.U.A.".

în continuarea programului 
se spune : „Dorim cu sinceri
tate ca în cadrul bunei veci
nătăți, bazate pe respectul re
ciproc, să dezvoltăm relațiile 
noastre cu celelalte țări veci
ne, îndeosebi cu marele nos
tru vecin de la nord — Uniu
nea Sovietică. înfăptuirea a- 
cestei dorințe a noastre va fi 
ușurată cînd vor da roade e- 
forturile pentru asigurarea 
stabilității și păcii, precum și 
a lichidării încordării din în
treaga lume".

Programul noului guvern al 
Turciei urmează să fie apro
bat de Comitetul Unității Na
ționale.

75.000.000 de
vorbe

(Urmare din pag. l-a)

na] de o conduită Ireproșabilă. 
La Los Angeles a început con» 
greșul partidului democrat ce 
va trebui să desemneze unul 
din candidații la funcția de pre
ședinte. Ziarul „New York He
rald Tribune** s a încumetat să 
dezvăluie cîteva din operațiuni-, 
le de regie ale înscenării.

Cei ce rîvnesc la titlul de can-» 
didat și-au angajat fanfare, 
agenți electorali, o întreagă ar
mată de vînători de voturi. In 
zilele congresului misiunea lor 
este să-l aclame „spontan" pe 
patron. „Intrucît acest lucru este 
prea important pentru a putea 
fi lăsat în voia soartei - dez
văluie „New York Hercld Tribu*4 
ne“ — demonstrațiile spontane 
sînt pregătite in toate amănun
tele cu o precizie de ordinul se
cundelor. Astfel, oamenii care 
fac agitație pentru senatorul 
John Kennedy intenționează să 
organizeze o demonstrație spon
tană de 23 de minute". (Spcn-: 
taneitate maximă : nici 22 mi-- 
nute și nici 24, ci 23, cu... cea
sul in mină și probabil cu vreun 
ciomag electoral drept semnal I) 
Rivalul lui, Johnson, își adu
ce în arenă 105 „demonstranți 
spontani44 și o fanfară din 21 do 
persoane. Kennedy a luat mă
suri spre a-și asigura succesul 
deplin : textul discursului lui a 
fost împărțit dinainte „demon-- 
stranților". indicindu-se pasaje
le la care... spontan aplauzele 
vor trebui să izbucnească.

Dar ce se întimplă daca 
cumva, doamne ferește, vreun 
demonstrant „spontan44 nu reu
șește să găsească loc în are
nă ? Nici o grijă. Tot „New York 
Herald Tribune" relatează că 
„organizatorii demonstrațiilor în 
sprijinul fiecărui candidat au 
dat instrucțiuni oamenilor lor să 
stea la coadă la intrare miercuri 
d’s-de-dimineață (ziua desem
nării candidaților, n.n.) pentru 
a ocupa cu certitudine un loc 
la galerie41.

Fanfarele și cîteva duzini de

• •• 

goale 
demonstranți cu un entuziasm 
de o spontaneitate direct pro
porționala cu remunerația nu 
pot suplini voturile necesare in-, 
stelarii la Casa Albă. Vînâtoa- 
rea de voturî determină de 
aceea veritabile maratonuri ora
torice. „France Presse44 relata 
că la Congresul de la Los An
geles al partidului democrat 
cuvîntările rostite vor însuma... 
75.000.000 cuvinte. Cațavencii 
de peste ocean nu se obosesc 
doar din plăcerea de a se 
auzi vorbind de la tribuna. Ce
le 75.000.000 cuvinte rostite la 
Los Angeles, ca și probabilele 
alte 75.000.000 cuvinte — sau 
chiar mai multe — pe care peste 
cîteva zile le vor rosti oratorii 
republicani trebuie să-l nău- 
cească definitiv pe alegător, 
să-l determine să-și dea votul 
pentru „programe" cu înveliș 
grandilocvent bogate în promi
siuni vagi, dar fără un răspuns 
concret și pozitiv la marile pro
bleme actuale ale Americiî, 
75.000.000 de înjurături, promî-t 
siuni și jurăminte rostite cu 
falsă revoltă, cu patet«w tea< 
trai sau cu o dagajare stu
diată acasă în fața oglinzii. 
75.000.000 de vorbe ce vor fî 
date uitării în clipa anunțării 
rezultatelor alegerilor, vorbe de 
care domnii candidați, într-un 
tradițional acces de amnezie^ 
nu-și vor mai aduce aminte 
pînă la viitoarele scrutine. Nu-s 
profeții deșarte : acestea sînt 
moravurile eiectorale în lumea 
capitalistă. Un bilei ce costă 
milioane de dolari șî ce necesi
tă o considerabilă rechiuzită : 
de la mîrțoage pe panouri și 
măgari în carne și oase folosiți 
drept emblemă pînă la stilați 
ciomăgari electorali cu un entu" 
ziasm confecționat la casieria 
trustului ce finanțează campa
nia electorală a candidatului cu 
pricina.

Bîlciul electoral din S.U.A, a 
început. Acum înțeleg de c« 
mîrțoaga de pe panou se sim-1 
țea oarecum rușinată deși se 
afla într-o companie ilustră...
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