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socialismului în R1P. Ronnna, în 
lupta pentru întărirea păcii și 
securității popoarelor,

o
Ifc ■

Utemistele Burada Florica șî Mîșu Rcdița din secția filatură dd 
la Industria linei din Timișoara sint fruntașe în muncă. Ele 

depășesc permanent planul de producție cu 15%
Foto : N. STELORIAN

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-. 
Dej, prim-șecretăr al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romine și Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romine au primit telegrame din 
partea tovarășilor Jumjaaghiin 
Țedenbal, primsecretar al C.C. 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol și președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Mon
gole și Jamsaranghiin Sambu, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, 
prin care exprimă mulțumiri 
pentru felicitările călduroase și 
urările transmise cu ocazia ce
lei de a 39-a aniversări a revo
luției populare mongole.

Poporul mongol se scrie în 
telegrame strîns legat printr-o 
prietenie de nezdruncinat și o 
colaborare slrînsă cu poporul fra
te romîn se bucură din toată 
inima de succesele obținute în 
construirea socialismului de oa
menii muncii din R.P. Romînă, 
sub conducerea avarigardei lor, 
Partidul Muncitoresc Romîn. Po
porul nostru dorește din toată 
inima poporului frate romîn suc
cese și mai mari în construirea

Tovarășii ’ Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri ăl 
R. P. Romine. Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului 
M arii Adunări .Naționale-, și A- 
vr’am Bunaciu. ministru Afaceri-, 
lor Externe, au primit telegrame 
din .partea tovarășilor J. Țeden- 
bal, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole. J. 
Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, și P. Sagdarsuren, mi
nistrul Afacerilor Externe, prin 
care transmit mulțumiri cordiale 
pentru felicitările ce le-au fost 
adresate cu prilejul realegerii în 
aceste funcții.

Tovarășul Avram Bunaciu, mi- 
nistrul Afacerilor Externe al 
R.P. Romine a primit o telegra
mă din partea tovarășului P. 
Sagdarsuren, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Mongole prin 
care mulțumește pentru felicită
rile cordiale transmise cu prile
jul celei de a 39-a 
revoluției populare

aniversări a 
mongole.

TINERI, PE ȘANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE!

Larg cîmp de activitate 
pentru brigadierii ploeșteni

.1

șesena- 
următori 

se vor 
obiective

în decursul anilor 
lului cit și in anii 
in regiunea Ploești 
construi numeroase 
industriale. Una din căile prin
care tineretul va participa la 
realizarea acestora va fi și 
munca patriotică. Organizat in 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică tineretul regiunii iși 
va îndrepta toate forțele in 
primul rind către acele obiec
tive industriale care se vor 
da în folosință in anul acesta 
sau a căror construcție va în-

cepe. Se va termina și da în 
funcțiune complexul chimic și 
termocentrala de la Brazi, se 
va construi Combinatul de in 
și cinepâ de la Păulești, cîteva 
fabrici de piine în orașele 
Ploești, Sinaia. Rîmnicul Să
rat, se va mări și 
Combinatul 
Constantin'' 
Fabrica de 
In orașele 
Cîmpina, ' 
construi 
muncitorești, școli medii, pro-

moderniza 
textil ..Ivănuș 
din Pucioasa și 

ciment din Fieni, 
Ploești, 

Tirgoviște, 
numeroase

Buzău, 
se vor 
blocuri

FIE MAI EFICACE
Noi, constructorii 

vein deschise mai 
de șantiere. Aici

a-
20

clujeni, 
mult de 

?e înalță cvar- 
taluri de locuințe muncitorești, 
Casa de cultură a studenților, 
sala sporturilor, stadionul, trei 
cămine studențești și alte obiec
tive importante. Toate acestea 
vor fi în curînd puse la dispo
ziția oamenilor muncii, la dispo
ziția tineretului. Angajamentul 
nostru este să dăm în folosință 
toate aceste construcții la termen 
și în lyune condiții. Pentru a- 
ceasta avem nevoie în mai mare 
măsură de ajutorul brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică.

Și pînă acum tinerii briga
dieri ai muncii patriotice din 
orașul Cluj .și-au adus contribu
ția lor entuziastă pe șantierele 
noastre realizînd fapte demne 
de laudă. în primul semestru 
al anului în curs, pe șantierele 
trustului nostru, peste 650 bri
găzi de muncă patriotică au e- 
fectuat munci necaiificale în va
loare de 250.000 lei.

Deși s-au obținut rezultate 
bune, trebuie să spunem totuși 
că noi, constructorii, n-am dat 
întotdeauna atenția cuvenită 
muncii brigăzilor de muncă pa
triotică. Astfel, au fost deseori 
cazuri cînd sculele pe care le-am 
pus la dispoziția tinerilor erau 
de proastă calitate îneît 
nu puteau lucra cu 
uneori n-am asigurat fronturile 
de lucru necesare, din care cau
ză brigadierii au fost nevoiți să 
vină pe șantiere numai să 
privească. Maiștrii noștri și per
sonalul tehnic nu le-au dat toate 
îndrumările necesare ca să știe 
cum să muncească cu mai mult 
spor. Asemenea anomalii s-au 
ivit atît pe șantierele de locuin
țe muncitorești de pe.strada Ilo-r 
ria cit și la Casa de. cultură a 
studenților, la cele trei cămine 
studențești care se construiesc. 
Iată dar că rezultatele muncii 
brigăzilor de muncă patriotică 
depind în marc măsură .și dc 
noi. Conducerea trustului nostru 
este hotărîtă să ia toate măsu
rile pentru ca activitatea tineri
lor brigadieri ai muncii patrio
tice să dea cele mai bogate roa
de, să aibă o eficiență mai mare. 
In acest sens noi am și luat o 
serie de măsuri concrete. Am în
ceput pregătirea unui număr de

meșteri și șefi de e'chipă care se 
vor ocupa special de îndrumarea 
și conducerea brigăzilor de mun
că patriotică care vor lucra pe 
șantiere. De asemenea s-au pus 
la punct toate utilajele: betonie
rele, malaxoarele, macaralele și 
uneltele. Bine puse la punct, a- 
cestea îi vor ajuta pe tineri să-și 
elimine timpii morți în produc
ție S-au creat condiții ca tot 
timpul să fie asigurate fronturi

Ing. EMANOIL 
PALAMARESCU 

directorul Trustului regional 
de construcții Cluj

fesionale, cinematografe, se 
vor moderniza drumuri, se va 
continua acțiunea de electri
ficare a satelor, se vor reda 
agriculturii mari suprafețe de 
pămînt.

Sînt sarcini importante la 
îndeplinirea cărora tineretul 
regiunii noastre este chemat 
să participe cu toate forțele 
sale. Angajamentul organiza
țiilor U.T.M., din regiunea 
noastră este să sporească nu
mărul brigăzilor cu încă 1.000, 
să se economisească prin 
munca lor circa 10.000.000 lei 
pînă la sfirșitul șesenalului.

Fără îndoială că pentru în
deplinirea angajamentului luat 
trebuie să ridicăm pe o treap
tă superioară munca fiecărei 
brigăzi. în legătură cu aceas
ta, una dintre problemele 
cheie care stau acum în fața 
brigăzilor este aceea a creș
terii eficacității economice a 
muncii acestora.

Trebuie să spunem că deși 
obținut o serie de rezul- 
bune în această privință 

există încă organiza- 
U.T.M. ca de pildă, 
de la rafinăriile 1 și 3, de

0 In acest an, tinerii din 
cadrul complexului de șan
tiere Onești încadrați in cele 
peste 100 de brigăzi ute
miste de muncă patriotică au 
colectat și predat I.C.M.-ului 
o cantitate 
fier vechi, 
hectare cu 
prestat 80.000 
patriotică, pe 
tiere. S-au evidențiat în mod 
deosebit brigăzile de munco 
patriotică conduse de tină- 
rul Panait Constantin de la 
I.M.B., care a primit drape
lul de brigadă fruntașă pe 
oraș.

BUTE CONSTANTIN
mecanic

de 850.000 kg. 
au plantat 22 

puieți și au 
ore muncă 
diferite șan-

cele 76 
munca 
Sigili-

nici 
ele ;

s-au 
tate 
mai
ții 
cele
la Uzinele „1 Mai", I.T.A.U. etc. 
unde comitetele respective nu

O |n ultima lună, 
brigăzi utemiste de 
patriotică din orașul 
șoara au participat la reali
zarea unor obiective de in
teres obștesc cum sînt ame
najarea șoselei I. C. Frimu 
pe o suprafață de 1000 m.p., 
schimbarea cursului pinului 
Cîinelui și albele. La reali
zarea acestora au participat 
peste 4600. tineri de la, .fa
brica „23, Apgăst“, Școala 
cgritolă; Șantierul 4 con
strucții' și din alte întreprin
deri, care au realizat astfel 
economii în valoare de peste 
32.000 lei.

STAN VIRȚAN 
instructor al Comitetului 
raional U.T.M., Sighișoara

(Continuare în pag. 3-a)

TOM A CÎRSTOAE 
secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Ploești

(Continuare în pag. 3-a)
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tinerii aceștia inimoși, 
de viață, veniți aici din 
centrele universitare ale

unii i-am găsit gravi și 
pătrunși -în toată

Cu puțin timp in urma, cu
loarele bătrînei universități 
bucureștene „C. I. Parhon“ au 
fremătat de o neobișnuită ti
nerețe. Două zile în șir, de 
dimineață și pină seara tîrziu, 
cea mai tînără generație de 
intelectuali ai țării — absol
venții universităților noastre 
— promoția 1960 — a trecut 
prin fața comisiilor de repar
tizare pentru a-și cunoaște 
viitoarele locuri de muncă. A 
fost un eveniment obișnuit, 
desigur, dar tot atît de firesc 
el s-a transformat într-o ade
vărată sărbătoare, cu frumu
sețile și emoțiile ei neobiș
nuite.

Am fost în aceste zile prin
tre 
plini 
toate 
țării.

Pe 
solemni, 
ființa de importanța acestui 
moment deosebit din viața 
lor. Pe alții i-am găsit surîză- 
tori, joviali, în mijlocul prie
tenilor de care aveau să se 
despartă în curînd. Mulți tre
cuseră deja prin fața comisiei.

Peste 4.000 hectare 
cultivate cu griu cu 
o producție medie de 
aproximativ 2.700 kg 
boabe la hectar — o 
mare întinsă de spice 
aurii. Atît au avut de 
recoltat cei peste 100 
combiner l care lu
crează pe terenurile 
gospodăriei agricole 
de stat Ivănești din 
regiunea București. 
Din qcestea, pe q su
prafață de aproxima
tiv 3500 hectare a 
rămas acum numai 
miriștea^ Antrenați în-

ir-o însuflețită între- goane de bdabe intra- 
cere, tinerii combi- seră în siloz.
nori ai gospodăriei 
împreună cu cei de 
la S.M.T. care au ve
nit să-i ajute, au reu
șit să realizeze o vi
teză de lucru de 400 
hectare recoltate pe 
zi. Aproape 60 de ca
mioane abia reușeau 
să transporte la silo
zuri și la magazii re- 
colta. bogată de griu. 
De curînd. aproa
pe 700 de vagoa- 

. ne de griu fuseseră 
, înmagazinate,* a doua 

zi încă 100 de va

Pină cînd se ter
mină recoltatul, pla
nul prevede ca de
pozitele statului să 
primească în total a- 
proape 11.000.000 kg 
de griu.

,,Lâ timp, jura pier- 
' deri" — acestea sînt 
coordonatele activită
ții actuale a tuturor 
muncitorilor gospodă. 
riei.

P. SIMNIC

In regiunea Hunedoara

Ritmul recoltării griului 
trebuie intensificat

DEVA (de la corespondentul 
nostru). — Faptul că in re
giunea Hunedoara condițiile 
climaterice sînt mai puțin fa
vorabile pîrguirii din vreme a 
păroaselor decît în alte re-*- 
giuni. ale țării, nu îndreptă
țește rămînerea în 
strîngerii recoltelor 
din această regiune. Dacă din 
cele 71.332 ha. păioasc s-a 
sțrîns recolta de pe abia 3.006 
ha., adică în proporție de 4.29 
la sută pînă în ziua de 14 iu
lie, aceasta înseamnă că nu 
au fost mobili.zate toate forțe
le atît mecanice cît și manua
le pentru strîngerea recoltei. 
Chiar și la G.A.C. din raioanele 
Ilia,. Orăștie. Sebeș, Alba Iu- 
lia unde lanurile sînt bine

urmă a 
de griu

pîrguite s-a constatat o nejus« 
tificată rămînere în urmă cu 

1 secerișul față de posibilități.
■ Multe consilii de conducere

■ aie gospodăriilor agricole co
lective cum este consiliul de 
conducere al gospodăriei co
lective din Turdaș, așteaptă 
sosirea combinelor deși puteau 
cu forțele lor proprii să gră
bească recoltarea. Organiza
țiile U.T.M. din gospodăriile 
agricole colective din regiunea 
Hunedoara, și în special cele 
din raionul Hunedoara, unde 
prezența tinerilor la recoltat a 
fost aproape inexistentă, tre
buie să găsească forme de 
mobilizare- a .tuturor tinerilor 
la această campanie de recol
tare care comportă atîta ur
gență. *

Vizita delegației poporului coreean 
la C. C. al---------U. T. M.

Luni după-amiază, membrii 
delegației poporului coreean, 
însoțiți de Kim Ze Bon. prim- 
secretar al Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București, au fă
cut o vizită la C.C. al U.T.M.

Oaspeții au fost primiți de 
membri ai Biroului și secre
tari ai C.C. al U.T.M. ’

Delegația a fost salutată de 
tov. Virgil Trofin, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M.

Tov. Sin Hva-Zin* adjunct

al ministrului învățământului 
și Culturii din R.P.D. Core
eană. a transmis C.C. al 
U.T.M. un salut călduros din 
partea C.C. al Ligii Tineretu
lui Democrat din R.P.D. Co
reeană și a întregului tineret 
coreean și a mulțumit condu
cerii Uniunii Tineretului Mun
citor pentru felul în care s-a 
ocupat de educarea copiilor 
coreeni în timpul cît au stat 
în țara noastră.

(Agerpres) ‘

„Vinotori* comuna Dragoș Vo- 
din cele mai harnice colecti- 

de recoltat și treienș.

Utemista Ion Pătica din G.A.C. ,, 
clă, regiunea București este una 

viste în campania

a aria
colectiviștilor

în dimineața asta plină de 
soare, oamenii pe care-i cauți 
sînt greu de găsit, mai ales 
dacă poposești la sediul gos
podăriei colective. Aici n-ai să 
capeți decît cîteva indicații și 
astea spuse în fugă de cineva 
care se grăbește să ajungă a- 
colo tinde sint concentrate 
toate forțele colectiviștilor in 
zilele acestea: pe cimp, în la
nuri, la arii, pe căruțele încăr
cate cu snopi sau navigind 
prin lanurile de griu, sus pe 
combină. Așa că nu-ți rămtne 
decît s-o pornești pe jos, a-

I

I

J

i

I

in fotografie : un grup de tineri muncitori de la ,,Termotehnico“ din Capitală, împreună cu în-ț 
ginerul Dan Cosmin - verificînd aparatul milivolmetrul

Foto j AGERPRES

SPRE SATELE Șl ORAȘELE PATRIEI

tineri intelectuali
Știau de-acum locul precis 
unde vor merge să lucreze, 
dar mai întîrziau o clipă-două 
în apropierea tovarășilor lingă 
care învățaseră și trăiseră zi
lele de neuitat ale unei stu
denții pline de bucurii și sa
tisfacții, ale unei studenții mi
nunate de care au astăzi parte 
tinerii patriei noastre.

Am stat de vorbă cu mulți 
dintre acești tineri intelectuali 
mîndri că fac parte din prima 
promoție a șesenalului. Ne-au 
vorbit toți despre hdtărîrea lor 
nestrămutată de- a se duce a- 
colo unde este mai greu, unde 
se simte cel mai mult nevoie 
de pregătirea lor, de a fi 
mereu la înălțimea sarcinilor 
trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului. E sem
nul cel mai firesc de recuno
ștință față de partidul iubit 
care le-a creat un viitor lumi
nos, lipsit de grija 
a dascălului de 
sortit unei vieți de

— Astăzi este ziua 
nea în fața comisiei 
t.zări Doina Bîrza, absolventă 
a Facultății de filologie din 
Cluj. Ce alt dar mai frumos și 
pe care să-1 păstrez toată

obsedantă 
odinioară, 
mizerie.
mea, spu- 
de repar-

viața puteam primi în această 
zi decît catedra de profesor, 
de unde să-i învăț și eu pe 
alții tot ce ne-au învățat pe 
noi în anii de facultate profe
sorii noștri dragi .’ La Școala 
de 7 ani din comuna Araci, 
regiunea Stalin., unde-mi voi 
începe munca la 
profesoară nu voi 
dată această clipă.

Eugenia Metoni, 
singer și Ruxandra Dinu sînt 
trei prietene, trei absolvent? 
ale Facultății de matematici 
din■ București, care în anii de 
studenție au fost și trei frun
tașe la învățătură. S-au pre
zentat în 
preună.

— Vrem 
ști ! Acolo 
muncă în 
constructori.

Ion Cristea, absolvent al Fa
cultății de fizică și matematică 
din Timișoara a cerut să plece 
tot undeva upde e mai greu. 
„Oriunde este nevoie*4. a spus 
el în fața comisiei. Și odată 
cu începerea noului an școlar, 
Ion Cristea se va prezenta la 
postul de profesor de materna-?

toamna ca 
uita nicio-

Elemer Ho-

fața comisiei îm-

să mergem la One- 
o să avem mult de 
mijlocul tinerilor

tici din comuna Tășnad, 
giunea Baia Mare.

— Am avut emoții, 
spus încă tulburat de bucurie, 
după ce-și primise repartiza
rea, tînărul absolvent al sec
ției de limba rusă de la Fa
cultatea de filologie din Iași, 
Gheorghe Ploiță.

— De ce ? 
curioși.

— Credeam 
neva postul 
ream eu.

O duzină de ochi s-au 
dreptat întrebători către 
Unde era oare acest post 
care Ploiță îl dorise cu atîta 
ardoare ?

— Știți, e postul din satul 
meu natal, din Scorujeni, ra
ionul Trușești, a precizat el. 
Vreau să merg acolo, printre 
fiii colectiviștilor 
mea. Acolo am 
ce-am învățat ca 
să mă străduiesc 
de cea mai bună

Traian Ghirdă, 
Facultății de

L-am întrebat

că a luat altci- 
pe care-1

din comuna 
să arăt tot 
student, am 
să țin lecții 
calitate.

. absolvent al 
filologie din

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. 3-a)

runcat într-o căruță sau agă
țat de remorca roșie care gifîie 
ureînd dealul de nenumărate 
ori, cărînd sacii colectiviștilor. 
Din goana remorcii sări în 
dreptul batozei învăluită de 
forfota neobosită și voalată de 
praful iscat de meșteșugul 
vechi al dezghiocării mecanic 
ce a griului auriu,

Dintr-o parte te întâmpină 
șirele uriașe de snopi care aș
teaptă îngrămădiți metamor
foza coșului batozei. Ceva mai 
spre dreapta, valul auriu se 
revarsă in sacii minuiți cia 
grabă dar și atenție de cîțiva 
tineri: Marin Lupașcu, Pe* 
trescu Dumitru, Stanciu lom 
Se zoresc: „Așa măi, nu te 
grăbi că pînă diseară o mai fi 
vreun an !“. E un îndemn dat 
cu puțină ironie, dar care nq 
supără, ci îndîrjește.

Aproape 200 ha. de griu iși. 
adună boabele aici, la. aria co
lectiviștilor.

— Cu munca noastră, aici, la 
arie, cu eforturile băieților de 
la combine, - avem de gind să 
terminăm recoltatul printre 
primii .pe raion!

Omul care mi-a spus aceste 
cuvinte vintură un pumn din 
boabele care curg în saci, apoi 
le dă drumul în același șuvoi, 
Iși îndreaptă cu semeție tru
pul greoi și cu mina streașină 
la. ochi, mormăie din > nou, ca 
pentru sine: „numai ploaia să 
nu ne facă vreun bucluc. Da.9 
om răzbi noi, fie și ploaie^ 
Badea Ilie, președintele gos
podăriei, își întoarce ochii 
scrutători spre forfota oame* 
nilor și zîmbește încrezător^ 
Norma de lucru a batozei estS 
de 14.500 kg. pe zi. Mecanicul 
Stoica zîmbește și arată spre 
oameni: „După cum. se vede 
nu-s mulțumiți cu norma astaj

C. STANESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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lată în fotografie o parte clin 
brigada condusa de Manea 
Constantin, de la Uzina Poiana 
Cîmpina. Brigada a realizat în 
ultima vreme economii în va- 
. Ioare de peste 100.000 let
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Vată ! Uite-O, vttl ? Vsta t 
Am așteptat-o eu ere- 
dlbță, nerăbdarea șl iii* 

dotata îndrăgostitului venit 
primul Ș| eu mult inalritea 
partenerei ia tnttlnirea heta* 
ritoare : am imaginat-o eu 
fervoarea liceanului care, in 
noaptea dinaintea te»»i ia 
algebră viaears vacanța mare. 
Diferitele ipostase triumfale 
tie verii - de ia cerul in
tens albastru la fructele căr
noase, mari, eoiorate paradi
siac — deși de mult știute »i 
admirate, aeum cind le reve
dem aevea, sini vnluptUos 
inedite. Norocul nostru, al 
celor din clime temperată : 
n-avem timp st ne obișnuim 
cu un anotimp, cs vine ur
mătorul |1*1 alufigl

Vara i960 a sosit cu brațele 
mai puțin bronzate decît su
ratele care aU precedat-o ; cu 
6 fire tnai Cochet instabilă 
decît edițiile altor ani ; cu 
frumoșii ochi azurii inturte- 
Cîndu-sfe adesea și VSrsînd, 
fără motiv^aparertt. lacrimi 
abundente. Ce-are a face, pri
mirea pe care i-o facem nu 
se împiedică de mărunțișuri ; 
sîntem statornici în dragoste. 
Te iubim, frumoaso, eu ori 
cîte nazuri și toane ne-ai 
mîhni.

Acoperirea In fapte a ace
stei declarații ’

Ei bine, te urmăm pretu
tindeni, eu devotament nesă
țios și voioasă supunere. Te 
Urmăm pe potecile de munte, 
sub Cupida Înaltă ă pădurilor, 
pină SuS, pe plaiul nesfirșit, 
în veșnic dialog eu stelele. 
Sărim după tine in valurile 
înspumate ale mării ; ca să 
tfe ăjuiigem spargem cu tru
purile noastre oglinzi!» calme 
ale lacurilor. Te urmărt În
cet, CU solemnitate, ia pas. fi
nind trena ta Înmiresmată 
prin parcuri și te fugărim eu 
15 km pe oră de-a lungul șo
selelor lungi. Surisul tău So
lar ne atrage irezistibil. Ca 
pe tloafee-soare’Ui. dar. infi
nit mai mobili deci: aceasta, 
țintim să te prindem de 
mină, ae te imrnausăm. să 
alergăm împreună cu Uite, 
cu frenezia și rigoarea unor 
oameni tineri, plini de sănă
tate.

Nu este așa că ne crez;, 
vară ?

Ne creai, ne suriei și ne 
chemi. în numele tu
tordr ddoratoritor tei. 

Voi continua aici lauda ve
rii. De astă dată nu pen

Curoj, indemincre, șl, evident pasiune penttu ...bdiinul de inot.

tru * te măguli, in sine, 
Ci pentru a fi auzit de 
cel care (iârtă-mă 1) ta ig
noră. de Cei care habar n-au 
de tine, frumoaso 1 Poftim ? 
întrebi, supărată, dacă există 
la noi și asemenea inși ? Din 
păcate, da. Infinit mai puțini 
deeit altădată. Dar există. 
Cine sint ’ Vrei nume, știu, 
dâr, din discreție (prost Înțe
leasă. de acord) nu ți le dim 
pe fată.

Btnt oameni a căror dată 
de naștere. înscrisă pe acte, 
acuză o tiherețe neverosimilă. 
In raport eu modul absurd 
In care Iși folosesc energiile. 
Vite, tind Soarele tău iși a- 
rutică razele aproape vertical 
deasupra orașului, ce fac ? Iși 
tirtie leneș picioarele prin as
faltul înmuiat a două bu
levarde. Le parcurg odată, 
stăruind asupra reclamelor de 
cinematograf, refac lent lti- 
nerariul în sens opus, de 
astă dată atenți la siluete, și 
pentru a treia oară iși poartă 
pașii de plumb pe aceeași 
panglică urbană neștiind nici 
ei ce să mai privească. Sub 
valurile toride, cămașa se li
pește dă spinare, părul stă 
neclălt pe frunte—

E. cică, timpul lor liber. 
Duminica lor. Poate Cu ce se 
aleg din această batjocorire 
benevolă ?

împreună eu tine, in nu
mele tău. ărwtlftip ăi ener
giilor. am avea tot dreptul 
să fim vehemenți. Ironia cea 
mai incisivă ar putea să Ope
reze adine, șfitiiiul satirei ar 
fi bine venit dacă...

Dacă n-am știi că toată ă- 
ceastă hoinăreală — stupidă 
pricind. dar mai ales vara — 
este o boală cu evoluția be
nigna. Dacă n-am ști că acești 
tineri (totuSi I) care prăpădesc 
astfel forțe și disponibilități 
pot deveni, cu ajutorul no
stru. beneficiarii oaonuiui, 
verdeUi. apei, nisipului, soa
relui și umbrti. Dacă n-am 
Stil că. chemindu-i insistent, 
vor veni spre bucuriile varii.

Precizare: au bucuriile
unei vart in general. « a ve
rii 1M0 (h tot a posedă ea 
«a avere a poporului și oferită 
ia întregime lui. Cu baze de 
aVtiism și bare nautice : eu 
școb sportive oe tineret; eu 
cluburi h șaretattl Hm Ut- 
aestrate Mwita. variate «j-

Ki ometru de kilometru, cîclohteiștil rrmloesc în colea lor imagini noi din frumusețea de neasemuit a patriei.

tri Dar tind vorbim despre 
bucuriile veni, să nu uităm a 
adăuga : anilor noștri.

Frumos și elăgăfit ă fost 
din totdeauna tenisul 
de timp Joc nobil cu 

deplasările repezi dintr-o par
te intr-alca a terenului, cu sal
turile agile pe care le cere, 
cu vigoarea necesară ifi rtf- 
duirea rachetei fine, vîjîind 
cind aerul trece printre cor
zile suple, prelung:. Dar spor
tul costa bani grei, incit bla- 
zenul aristocratic s-a instalat, 
prm fals, ca emblema. Prin 
ochiurile de slnflă ale plaje
lor împrejmuitoare terenului, 
priveau CU jind neascuns co
piii cartierelor mărginașe. O- 
chitor lor melancolici li se 
înfățișau. Zei inaccesibili, pe
rechile de jucători. Purtau 
tricou alb de bumbac, pan
taloni albi de dril. teniși. alte 
și ti Părea j niște rtatui mo- 
Mie. deplaslnfru-se gratia» pa 

Cărămizie Afară ii pri
veau fără speranță. Oroțteiții 
vieții Multo Dincolo, favori- 
ții. puțini, iși disputau comod 
partidele, fluierau inpacienți 
U cei doi Puști sdrentăroți 
care le serveau mingii!» și 
tind. după dușuri h răcori
toare plecau, ib limurinete 
care-: ret»perenă afară, par-

defimtiv iariuaa. Pină cind I 
Raâ la ar mă toarte așaritie 
a acatoraai dat sau patru aa- 
■aM.

Dar ie atei să reciti. 
«M tineri. *01 OOplii Privitori 
de rtatte, fitattteii de bucurie 
tea șt de piine) de-atu«c: bin- 
rea Mete paste terenul de te
als. are cum temeți peste toate 
pamtaturi!» Urii, de milioane 
de Ori mai mari deeit tărima 
de kx Cu Zgură cărămizie ce 
«»• fost tindva refuzată Ve
nito noHluî aport alb se înno
bilează abia acum tind 11 
practicați voi. cei car» mun
ciți.

Evâră și trupul tofietbin- 
tat simte nevoia în
cordării și destinderii in 

apa limpede a lacurilor și ba- 
ăinelor Ce ființă miraculoasă 
și apa ! Tandră, catifelată, ră
coroasă. Un gest de-al înotăto
rului, o mișcare eu brațul, o 
aduce în situația de subordo
nat umil. Altfel geloasă, iși 
dispută cu lumina dreptul a 
mingi ia omoplații și ceafa îno
tătorului. Cind îl vede suind 
la trambulină și încercînd, cu 
două salturi scurte, pe loc. e- 
lasticitatea punții suspendate, 
apa iși stăpinește emoția și ră- 
mîrte cu privirea sa Verde, ne
mișcată, ațintită spre el ; nu 
cumVa se Va teme 1 Dat cind 
îl vede venind, repede, săge
tător, îl primește cu un ris 
ușor frivol, iar după o cli
pă, cu infinite precauții in 
moliciunea « de gumă li
chidă, îl impinge spre su
prafață, la aer. Nepăsător, 
înotătorul iși scutură capul 
(mișcare energică, involuntar 
mindră) pentrii a se dărui cu 
totul, apoi, noilor, îmbătătoa
relor senzații de forță Și su
plețe. După exerciții de viteză, 
cînd înaintează meteoric, a- 
proape tangentă la suprafața 
apei, se odihnește plutind pe 
Spate, fără nid Un efort, cu 
bla’ele înnodate la ceafă sau 
întins mola'ec de-â lungul 
corpului.

îndeosebi adolescenții, co
piii. trăiesc cu intensitate 
maximă mobilitatea dștlgată 
în mediul cei nou. Urmarea 
este Că poartă antrenorului și

Vint bun I lela o pornit în larg să brăzdeze apele ca de argint die lacului.

profesorului de înot o bineme
ritată recunoștință. Iar că a- 
cești profesori și antrenori 
sint o apariție nouă, compa
tibilă doar cu sportul de ma
să, cu asociațiile sportive 
muncitorești, aceasta este no
toriu. (Dar, chiar fiind cu to
tul lipsit de mijloace n-ai. fi 
putut învăța înotul și altăda
tă ? Cum de nu, desigur. Vara, 
care este un anotimp, cu me
morie, își amintește bine." De 
pe malul unei bălți noroioase, 
aproape pierdută in trestiiș și 
dominată absolut de broaște, 
un prieten, rîzînd, îți dădea 
un brînci zdravăn, asta așa, ca 
să iei contact cu problema... 
Îmbrăcat, dezbrăcat, n-avea a 
face. In vreme ce tu tușeai 
nefericit, cu o figură chinuită, 
prietenul te asigura că și el, 
asul, începuse la fel. Da, erau 
lecții temeinice : „Mă, totul e 
să dai din mîini și din pi
cioare"...

Da, vara este un anotimp cu 
memorie...

Și iată că trăim Vremea 
cînd, de la o virstâ fragedă, 
copiii de muncitori iau lecții 
de înot. Cu cadre superior Ca
lificate. După un program de 
studiu care elimină benevo
lul, păstrind insă, integral, 
veselia scaldei. Iau lecțiile a- 
Csstea 1'1 bazele nautice ț..-- 
fect utilate care au ațrrut și 
«clipesc ca n ște mari bcaze 
de rouă pe hai ta țării. Una 

dintre ele, uriașă, se naște 
chiar in aceste zile la Bicaz : 
cel mal tînăr lac european, 
proptit intr-un baraj cît un 
munte.

Prin munca poporului, ispi
titoarele chemări ale verii au 
astăzi o incontestabilă mă
reție.

I*ntre atitea alte delicii, 
vara 1960 invită la ciclo
turism. Acest cuvint con

trast pare a nu avea încă cir
culație, dar noțiunea pe care 
o definește a devenit foarte 
apropiată pentru sezonul de 
vară, unui număr apreciabil 
de» posesori de bicicletă. In
tuiția spune că, dacă vara iu-1 
bește vreun vehicul, atunci a- 
cesta nu poate fi altul decît 
urmașa greoiului velociped, 
zvelta bicicletă. Ca și patinele 
de pildă cu care se înrudește 
în secret pe linia simplității 
geniale, bicicleta, cu roțile 
sale subțiri, fulgerînd raze în 
cercul de spițe cit igllța bu
nicii, demonstrează că Viteza, 
fie cît de redusă, este legea 
de bază a echilibrului dina
mic.

Dar biciclistul nu stă să 
facă teoria chibritului ci, ve
nind vâra, se grăbește să 
guste toate bucuriile ; inclusiv 
„beția vitezei" care, dată fiind 
forța motrică, este fatal limi
tată. Cu toate acestea aici nu 
contează ătît timpii realizați 
(nu cronometrează nimeni), 
cit plăcerea de a pedala în 
mijlocul unei mari formații de 
tineri, de-a lungul unei șosele 
ce se pierde în zare. Poezia 
si...aiiel este ușor sezisabila.

Are, cred, ceva din alura 

deplasării unui stol dc păsări 
pornit în migrație, în primul 
rind sentimentul colectivității. 
In zorii zilei, din toate stră
duțele orașului sosesc la pune-

tul stabilit, rind pe tind, ci
cliștii amatori, călărind pe 
toate tipurile posibile — dar 
între care predomină ale noa
stre, „Victoria" și „Carpați". ȘTEFAN IUREȘ

Intr-un scurt popoi, bucurie pe core ți-o do cucerireo înălțimilor, ităpihește Inimile 
temerarilor excursioniști.

Fotografii : PAVEL POPESCU și VASILE RANGA

Vin cîte unul și pleacă o co
loană. Zboară ușor, atlpă 
lingă aripă (de bicicletă De
filează pe lingă blocuri apoi 
căsuțe, apoi arbori, apoi la
nuri. Stolul înregistrează cu 
comentarii peisajul schimbă
tor, încetinind sau accelerînd 
spontan. Popasuri prin sate, 
raită pe la gospodăriile agri- 
cdle Colective. în orășele, cir
cuit la toate locurile notabile. 
Vedeți, migrația păsărilor nU 
are scopuri instrubtiv-educa- 
tive. aiei comparația se sus
pendă. De asemenea, cînd vre
una dintre zburătoare suferă 
un accident, stolul, plin de 
compasiune zăbovește puțin, 
face două, trei ocoluri ae
riene, dar, lipsit de orice mij
loace curative, e presat s«o a* 
baridoneze pe nefericită și 
să-și vadă de drum. Bicieliștil 
însă opresc, scot cheile fran
ceze. schimbă sau peticesc ca
mera perfofată și călătoria 
continuă cu numărul inițial 
de participahți.

Atingînd ținta propusă, — 
un oraș mare, un monument, 
Dunărea, satisfacția colectivă 
alungă oboseală. Fixînd festiv 
momentul, degetul mate al 
mîinii stingi dezlănțuie Aria 
Clopoțeilor din Lakme, coloa
na devine o formație orche
strală amplă, condusă de un 
dirijor ilustru — bucuria.

Dar dacă nu aveți bicicletă 
sau nu știți să mergeți 
cu ea (lichidați-vă lacu

nele, tovarăși) vara 1960, pli
nă de înțelegere, vă cheamă 
s-o vizitați la sediile ei prin
ciare : parcurile. Nu am nici 
cea mai mică idee dacă pro
menada prin parc a fost vreo
dată. măcar întîmplător, in
clusă în vreun tabel complex 
al disciplinelor sportive. Vara, 
barem, nu se formalizează 
pentru atîta lucru.

Incruntîndu-se puțin, vara 
a meditat profund asupra psi
hologiei băieților de pe bu
levard, cel care o ultragiază 
prin nepăsare flagrantă. S-a 
gîndit că dacă i-ar putea con
vinge să vină la promenadă 
acolo unde ea insăși are pre
gătite gătelile cuvenite pro-

menadei (bătrîni arbori parcă 
seu intăți. tufișuri tunse geo
metrid, jetiiri de apă jucind în 
irizări superbe) folosul incom
parabil al ochilor și piămini- 
lbf ar II suficient pentru ca 
noii „simpatizanți" să semne
ze adeziunăă.

Voi trăda aiCi uri secret al 
verii, de natură sentimentală. 
Ea s-a îndrăgostit de o ima* 
gine : un grup de tineri băieți 
și fete. I-a întîlnit odată pe 
aleile parcului Stalin, altădată 
în altele, nici nu mai știu 
cate. Important este că i-a In- 
tîlnit. înaintau cu pasul do
mol, ușor, Ca în vis. Barînd 
aleea dintr-o margine Intr-al- 
ta. Se țineau braț de braț- 
afară de flăcăul din mijloc, 
ale Cărui rblirii, petrecute pe 
după curelele acordeonului, 
agitau cu măiestrie clapele in
strumentului. Cîntau. Un cor 
armonizat cu subtilitate into
na un clntec popular ; proba
bil că și mișcările sufletești 
erau la unison. Formau, poate 
o brigadă de producție. Cîn- 
tecul, plimbarea strlngeau, 
ea o panglică, orele din
timpul liber al fiecăruia. Din 
înălțimea cerului bucureștean, 
vara l-a urmărit îndelung, cu 
entuziasm. II ține minte. Și 
verii îi place să înglne clnte- 
cul unfluios pe care l-a auzit 
aturtci.

Vara va fi fericită să regă
sească pretutindeni la noi, în 
parcurile noastre cît mai mul
te grupuri șl imagini asemă
nătoare, Umbrarele ei purifică 
aerul pentru cîntec : veșnic 
atente, bdstUrîle albe ale oa
menilor de seamă, așteaptă, 
cu emoție, firul unei melodii 
frumoase ; fîntînile arteziene 
sUsUfă încet, ca acompania
ment discret al unei teme 
principale, care abia trebuie 
Să înceapă — tema tinereții.

Lauda verii este departe 
de a-și epuiza izvoarele. 
Dacă modestia nu i-ar 

impune tăcere, vara însăși 
mi-ar dicta nesfîrșit de multe 
alte imnuri. Totuși pun punct. 
Ea, oricum, va rămîne măcar 
In pârte nemulțumită : ,.Ai 
apreciat înotul sau ciclismul, 
dar cum este cu putință să 
treci fără un cuvint peste sa
tisfacțiile Canotajului ? Oare 
pescuitul nu-ți spune nimic, 
pretinsule visător ț Concursu
rile de orientare turistică prin 
pădure te lasă rece ? Dar ex
cursia montană, cum îndrăz
nești să omiți excursia mon
tană, citadin înveterat ce ești! 
Dacă nu putea! să te înflăcă
rezi pentru toate, măcar să fi 
ales, cu grijă, Cele mal pre
țioase piese din fiecare latură 
a coroanei mele I Dar așa ! 
Lumea mă va crede săracă !“

— FrumoaBo, iartă-tnă te 
rog. Si fii fără grijă. Este cu 
desăvîrșite exclus să treci ne 
luată în seamă. Vezi doar cît 
de mulți facem parte din suita 
ta credincioasă. Știu, te irită 
băieții care încă mai fac mu
cenicia bulevardului. Dar, 
unul cîte unul îi vei cîștigâ. 
Uhul cîte uhul vor Veni și 
ei să aducă laudă Verii.

Altfel nu se poate.
Căci aceasta este laudă 

mușchilor tari, lauda plămini- 
lor sănătoși, lauda pielii ară
mii, aerisită bine.

Lauda tinereții însăși.



Concursul cultural — 
sportiv al tineretului

NOI TALENTE Interesante acțiuni

co
in

SUCEAVA (de lâ 
corespondentul nos
tru). —

La UbttîhA, CoPiil- 
nă mare din regiunea 
Suceava, sosiseră ti
neri din încă 3 
muhe. tmbrăcăți
coSthhie hâțtdnole, 
îndrăgostiți de cin- 
tece și dahs'Uri popit* 
litre, aii venit să se 
întreacă în cadrul 
concursului cultural 
sportiv. Numeroase 
sint exemplele care 
vin să ilustreze pa
siunea lor pentru 
muzică, dans, sport.

Fiecare tinăr a tins 
spre a învăța cit mai 
bine să citite in cor, 
sa joace in echipa de 
dans, să facă sport, 
să se întreacă pe te
ren. Pentrd concurs 
au fost înființate noi 
echipe de dâits șt 
cor. Cei de la \lrhă- 
lleni, de pildă, au pus 
in iednă 
mu dată

Trilișeștii, Botoșanca 
ți Bătuta moldove
nească iar cei de la 
Părhăuți dansurile ! 
Floricica. Bătuta Și 
Hora fetelor.

Concursul a 
un număr tot 
iftare de tiherî 
au îndrăgit 

este

pentru pri- 
dahsurile :

atras 
rttai 
tiohs 

w cultura 
Sportul. Dovada 

strădania pe 
care acești tineri au 
depus-o pe scenele 
căminelor culturale 
din comune. Con
cursul a arătat câ a* 
cești tineri sint dor
nici de a învăța cit 
mai multe cînteck 
populare, revoluțio
nare și patriotice,
care slăvesc lup
ta poporului noftru 
cortdus 
pehtru 
socialismului, 
slăvesc 
luminoasă pe care o 
ttăiesc oamenii mun
cii din (ara noatttă.

de partid 
construirea

care 
viața houd,

In repertoriile fie
cărei echipe au figu
rai ăitmârdase cin
teze pntriotiee și re
voluționare.

S-ar piiteA vorbi și 
despre celelalte acti
vități culturale cu
prinse in progrdmul 
concursurilor. Tine
rii âu cîfitat și la 
diferite instrumente 
muzicale ca fluiere 
și muzicuțe. Fanfara 
cu vechi tradiții fol
clorice este și eâ pre
zentă 
țiilo _______r_.
live ttle HheHMtii. 
Concursul cultural 
ținut la Costirtâ, la 
care au participat 
peste 2.000 de spec
tatori^ d scos la ivea
lă numeroase iâlen- 
te, ajutoare de nă
dejde ale căminelor 
culturăle îh munca 
de răspîndire a ciil- 
turii in riadul țăra
nilor mtincilâri.

la Mahifesta- 
cultural-spar-

orașului 
două în

Oexperiență 
ce trebuie

PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru). —

Concursul cultural sportiv 
s-a bucurat lâ Uzinele „I. C. 
Frifnu*1 Siiiaiâ de o partici
pate masivă a tihefilor mun
citori. La startul întrecerilor 
sportive : eitlisiti, volei, fot
bal, popice, tehis de și
tir au participat peste 500 
de tineri.

Rezultate bune au obținut 
tinerii Acestei uzine și la pro
bele cultural^artistice. Acest 
succes le dă dreptul să se 
prezint* și lâ fâza raiohală. 
De pildă, dansul cu tâtnâ: 
„Sărbătoarea recoltelor bo
gate” precum și alte dan
suri preiehtâte de cele 16 
perechi de dânsatori a stîr- 
nit Un viu interes în tîn- 
durile spectatorilor. Uterhiștii 
Mircea Ciupeală, rihtuîtor, 
îoh Sărbulescu. lăcătuș, mun
citoarea 
alții hu 
ze pînă 
uzină. Acum fiînt prifitte cei 
mai buni dansatori din urina 
și îh același timp fhnitași în 
producție. De asemenea. în- 
drurftât și ajutat de profeso
rul de îhuziCfii 
Sergiu Stăhciu, 
prifttfe tei tnai . ___
de muzică populată și ușdară.

Uh ifiteres deosebit îh ve
derea acestui dâncUbs ciiltu- 
ral-ârtistic l-a depus și co- 
lâctiVul artiștilor arhatoti de 
teatru, prezehtînd piesa ,;Fata 
babii cea fru moașă", cu care

valorificată

Lucia Dogaru și 
știau să dense- 

la Venirea lor în

rihtuitorul 
este acum 
buni soliști

a cucerit de altfel dreptul de 
a se prezentă la faza raio
nală.

Uii lucru îhsă 1-ău pierdut 
din vedere mertibrii comite
tului U.T.M. pe uzină (secre
tar Romică Stanciti și Marian 
Căprarul respdHfeâbilUl cu 
munca culturală în Comitet). 
De cînd s-â tefmifiât con
cursul în Uzină, activitatea 
cultural-artistică a rămas în 
urmă. Și nil se poate spune Că 
aici nu există condițiile nece* 
sare pentru ca formațiile ar
tistice, brigâda artistică de a- 
gitație și colectivul de teatru 
să-și conțihu* du succes pre
gătire*.

îh Sinaia se află dasa de 
cultură care, pe lîhgă expe
riența bogată și activitate 
cultUral-artiStică variată, mai 
dispune de numeroși instruc
tori culturali, profesori de 
mujică, regizdri de teatrU. 
Dar ce păcat că tinerii de lâ 
,,t. C. Frimu" și în special 
comitetul U.T.M. pe uzină nu 
le-a cerut sprijihul neriesar. 
In uzina . I. C. Frifriu" sînt toa
te condițiile necesare pentru 
o bogată și variată activitate 
culturală a tihăretului. De a- 
ceea, comitetul U.T.M. pe 
urină trebuie să acorde mai 
multă atenție desfășurării 
Unei Continue activități cultu- 
râl-ârtisticâ, lâ cafe să fie 
antrenat un număr din ce In 
ce mai mare de tineri și ti- 
tinere.

Conferință de presă la ambasada 
VietnamR. D,

în legătură cu apropiata îm
plinire a șase ani de la sem
narea acordurilor de la (Gene
va cu privire la Vietnam, am
basada Republicii Democrate 
Vietnam din București a or
ganizat la 18 iulie o conferin
ță de presă la care au parti
cipat reprezentanți ai presei și 
radioteleviziunii romîne, pre
cum și reprezentanți ai presei 
străine acreditați la Bucu
rești.

La conferința de presă în
sărcinatul cu afaceri ad-ihte- 
fiffl âl ft. D. Vietnam la Bucu
rești; Nguyen Minh Chuong, 
a prezentat situația din Viet
nam, la șase ani după încheie
rea armistițiului, subliniind 
acțiunile provocatoare ale im-

perialiștilor âiriericani și ale 
âlicii lui Ngb Dinh Diem diri 
Vietnamill de Sud, acțiuni 
care dohtravirt în mod flagrant 
prevederilor acoftlu rilor dd 
armistițiu și constituie o pri
mejdie pentru pace în Viet» 
nam, în sud-estul Asiei și în 
întreaga lume. De asemenea 
s-au făcut cunoscute nenumă
ratele încălcări ale acordurilor 
de la Geneva săvîrșite de-a 
lungul anilor de autoritățile 
din Vietnamul de Sud din în
demnul șl cu Odmplicitatea 
Statelor Unite.

însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. D. Vietnam a 
răspuns apoi lâ întrebările 
puse dfe Ziariști.

(Agerpres)

Un nou detașament
de tineri intelectuali

(Urmare din pag. l-â)

București, ne-a răspuns eti a- 
ceeâți maturitate iri felul de a 
privi lucrurile.

— Plec in comuna Hatah 
din raionul Rupea, convins câ 
acolo este mare nevoie de 
mine.

Și ce ai de gind să faci 
la Hatah ? - am întrebat.

— în primul rind vreau să 
mă stab'lesc definitiv in acea
stă comună. Pentru ca munca 
noastră, a profesorilor, să dea 
rezultate cit mai bune, trebuie 
să ne apropiem cit mai mult 
de oameni, să-l cunoașterii 
bine, iar pentru aceasta tre
buie să trăiești mereu intre ei. 
Apoi, cu sprijinul organizației 
de partid din comună, o să 
ajut la răspîhdirea cit mai 
largă a culturii in rîridtlrile 
tinerilor din sat. Le voi reco
manda și împărți cărți de la 
bibliotecă, voi organiza cercuri 
de citit, voi lucra cu ei la că
minul cultural. Știți. mă pricep 
nițel la teatru. îmi și place, 
în cUrlnd, poate, 6 să ne ve
deți la concursurile echipelor 
artistice de amatori. Pritt toate 
astea de fapt voi căuta să pun 
și eu umărul alături de comu
niștii din sat la munca deose
bit de frumoasă a formării 
unei conștiințe cit mai înain-

tate în rîndurile tinerilor ță
rani muncitori, așa cum ne 
cere partidul.

Proiecte, planuri îndrăznețe 
de Viitor, siguranța deplină că 
ele se vor îndeplini îh cel mai 
scurt timp. Mi-arn amintit, 
prin contrast, privind aceste 
chipuri tinere, încrezătoare, 
de Nicolae Apostol, dascălul 
din romanul lui Câzar Petre
scu. Și-am simțit o mîndrie 
nespusă, o bucurie fără mar
gini, știind cu siguranță că hiCi 
unul din cei aproape 1700 de 
absolvenți ai universităților 
noastre, care pleacă îh aceste 
rile sâ-și îa catedra in pri
mire. in orice colț de țară se 
va duce nu-i va împărtăși 
soarta. Nici unul din catargele 
acestei minunate corăbii ale 
luminii care a pornit în larg, 
cu toate pînzele 9us, rid 96 va 
clătina. Și aceasta pentru că e 
cineva care vegheată neobosit 
ca viața să fie frumoasă peste 
tot, un soare viu care ne lu
minează mintea șl inima du- 
cîndu-ne mereu spre izbîndă 
— partidul.

Urăm din iriifnă spot la 
muncă celor mai tifieri inte
lectuali ai patriei, care au pă
șit în viață odată cu primele 
realizări mărețe ale șesena- 
lului !

fccticursu-

tinde 
nil merg 

desfășurării 
■cestâ, s-a 
întîia. faza

obișnuite, ș-â organizat 
culturală. în căre, co- 
artistice, după prezen- 
tnesaj* din partea tine- 
Care-i reprezentau, di

de
pe
Spectacole artistice în di- 
întreprindcri.

ale tinerilor brăileni
Orașul Brăila, cunoaște în ri- 

Idle acestea o ^ferihscență deo
sebită. Pe lîngâ întețlrei efor
turilor în muncă pentru a în- 
tîmpina sărbătoarea eliberării 
patriei cu doi succese în mun
că, tiftefetul din acest oraș des
fășoară o Vi* activitate în ca
drul concursului culturâl-spor- 
tiv.

Pînă acum, peete 2.000 de ti- 
heri bfăilefii au vizitat Muaeul 
de Istorie a Orașului, și peste 
150 Expoziția sovietică și Mu- 
ftUÎ de Istorie a partidului din 
Capitală.

Pe bara îâdtumărilor dăte de 
comitetul orășenesc de partid, 
Comitetul U.T.M. al 
Brăila a analizat din
două săptămîni felul cum 
desfășoară programul 
lui, luînd noi inițiative, venind 
bu boi imbolduri, acolo 
lucrurile păreau că 
în ritmul general al 
feoticilrsultii în felul 
reușit ca la etapa a
pe Unități, să ia parte 204 for
mații ârtHtice de cor, teatru, 
dânsuri etc4i care au preaentat 
378 spectacole. îh faza a doua 
a concursului, în afară de mani
festările 
o ștafetă 
ltectivăle 
tatei 
rilor 
deâu 
ferite

lată tiufhâi cîteta din acțiu
nii* cultural* âle tiberilor brăi
leni desfășurat* în cadrul con
cursului cultural-sportiv. Statis
tica faptelor este însă mult mai 
niare : 1.484 de noi înscriși la 
concursul ..îubițî cartea", 439 
UAi pUftătâtl ii inMtflei de 
,J*riet?.ri al cărții”; 18 de jdi al* 
tineretului organizate în diferit* 
îiitf*pfitid*ri etc.

La întrecerile sportive au par
ticipat peste 15.700 băieți și 
8 200 f*t*. Au fost amenajate 
prin muncă patriotică 8 terenuri 
de volei, 2 de fotbal. 2 popicarii, 
tefeniiri de băschfet; sărituri și âl- 
t*l* Numărul niembrildr îtiscriși 
în U.C.F.S. de la începutul con
cursului și pînă acum a ctesctit 
fcU 834 d* tiflâri.

în pr*zetit, fâza a îî-a a con
cursului cdltural-sportiv este în 
plină desfășurare.

ION fîftLEA

Zife dfe vacanțb, fa Casa pionierilor din Vaslui» regiunea lași.

Informații

sovietici au fost 
tdv. Marin Florea 
vicepreședinte al

Mi- 
Ca- 
Ro-

Distincții înmînate 
unor întreprinderi fruntașe

Un mare număr de petroliști 
de lâ schela de extracție Bol
dești, regiuriea Ploești. au luat 
parte duminică dimineață la 
festivitatea care a avut loc în 
noul club al schelei, cu prile
jul înmîhăTii diplomei de Evi
dențiat I, acordată de Consi
liul de Miniștri pentru merite 
deosebite în îndeplinirea pla
nului de stat pe anul 1959.

Tov. Constantin Stan, direc
torul schelei, a înfățișat prin
cipalele rezultate dobîhdite de 
petroliști.

Înmînînd diplomă unei de
legații de petroliști, tov. Ion 
Duhiifru, adjunct al ministru
lui industriei Petrolului și 
Chimiei, a felicitat călduros 
colectivul de muncă pentru 
succesele obfinute în cursul 
anului trecut.

★
Luni după amiază a avut loc 

festivitatea înmîhării titlului 
de Bvidehtiât lt,? acordat de 
Consiliul Central al Sindicate, 
lor, drept recompensă pdntru

succesele din cursul anului 
1959, colectivului de muhCă al 
fabricii „CimehtUl Păcii" Med
gidia.

Muncitorii, tehnicienii, in
ginerii și funcționarii fabricii 
au fost felicitâți de tov. An
drei Horvath, membru în Pre
zidiul Consiliului Central al 
Sindicatelor.

★

Tot luni după amiază, Sute 
de muncitori ai Fabricii de 
pielărie și încălțăminte ^Fla
căra Roșie" din Capitală au 
participat la festivitatea care a 
avut loc cu prilejul decernării 
titlului de Evidențiat ÎÎI al 
Consiliului de Miniștri, pentru 
realizările importante obțihute 
anul trecut în îndeplinirea pla
nului de stat.

Tov. Al. Sencovici, ministrul 
Industriei Bunurilor de Con
sum, a felicitat Colectivii! ’de 
mUncă â.1 fabricii și a îiimîhat 
unei delegații de muncitori di
ploma de Evidențiat III.

Cu prilejul închiderii Expo
ziției sovietice din Capitală, 
ltihi lâ amiază, membrii con
ducerii expoziției, în frânte 
cu A. I. Golovkin, au fost pri
miți la Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Oaspeții 
salutați de 
IoriesCU. 
A.R.L.U.S,

La primire a luat parte 
hai Ciobanu. președintele 
merei de Comerț a R.P. 
mine. A foet de față D. K. 
Zvonkov, prim-aecretar al 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

*
Duminică s-a înapoiat în 

Capitala venind din Franța, 
acad. îlie Murgulescu, condu
cătorul delegației Academiei 
R. P. Romîne, care a partiei- 
pat la cel de-al II-lea Congres 
internațional d* eștaliză de a 
avut loc - — -
iulie.

la Paris între 4 și 9

*
iulie. Careul de cub

ft.ft. ftolone. 
au participat
Ministerului 

și Culturii,

Lâ 17
tură și odihnă ..I. V. Stalin'4 ă 
găzduit niahifestările „Dumi
nicii culturii poloneze", orga
nizate de Sfatul popular âl 
Capitalei cu prilejul celei de-a 
10-a âhiversări â

La manifestări 
reprezentanți ai 
învățârnintuilii
Mihistetului Afâcferilor Exter
ne, Sfatului popular âl Capi
talei.

Au luat parte ambasadorul 
R.P. Polone la București, Ja
nusz ZârhbroWicz, rnerribfi ai 
ambasadei, precum și o dele
gație a Consiliului popular o- 
rășenesc din Varșovia.

Vizitele delegației 
poporului

Delegația poporului coreean 
cohdusă de tov. Sin Hva Zin, 
adjunct al ministrului Invăță- 
fnîntUlui și Culturii dih R.P.D. 
Coreeană, însoțită de Kim 
Ben Dik. ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, a făcut 
o Vizită la Comitetul Central 
al Crhcii Roșii. Delegația a 
fost primită de tov. dr. Flori- 
ca Bagdasar și Radu Petre, 
vicepreședinți ai C.C. al Cru
cii Rbșii.

Au fost de față directori și 
activiști âi C.C. al Crucii Ro
șii.

Tov. Sih Hva Zin a mulțu
mit călduros Cftidii Roșii ro- 
mîrie pehtru contribuția pe 
dare a adus-o ia creșterea și 
educarea celor 1.700 copii co-

coreean
orfani de tăibol, găzduițireeni

timp de 8 ani în țara noastră.
Un grup de copii coreeni, 

fcleVi 
și-au

LARG CÎMP DE ACTIVITATE 
PENTRU BRIGADIERII PLOEȘTENI

Întîliirea pionierilor 
buctireștetii 

tu copil coreeni
bdtnirifcă dimineața, la Pala, 

tul pionierilor din Capitală a 
QVtit loc o tfitilnire a pionierilor 
buc'ureșteni cu copiii coreeni 
care au fost găzduiți și au învă
țat in tara, noastră la Ștoala 
,,n;m Ir Sen» din comuna Pic. 
Ușa, regiunea Hunedoara

La întîlnlre au fost prezenți 
reprezentanți ai C.C. al U.T.M. 
și COdiitetuiUi orășenesc U.T.M. 
București, precurh și reprezen
tanți, ai Ambasadei R.P.D. Co
reene la București,

Cu prilej dl tntîlnirii pionierii 
romi ni și coreeni au schimbat 
daruri, cravate roșiii insigne, fo* 
togrăfa, adrese și au prezentai 
împreună Uh frumos program ăr. 
tisiic de cfntecet dahsUfi, ri. 
citări.

ai Școlii „Kim Ir Sen", 
,___exprirhat recunoștința și
mulțumirea pentru grija pă
rintească cu care au fost În
conjurați în perioada petrecu
tă in ft. P. Romîftă.

★
Luni dimineața membrii 

delegației, inaoțiți de Kim Beri 
Dik ambasadorul R.P.D. Co
reene ie București și de tov. 
Pomplliu Vilcu. director în 
Ministerul Invățămlntului șl 
Cultufli, au făcut o Vizită la 
Tirgoviște, Delegația a fost 
întimpinatâ de reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat și ai Uniunii Tinere
tului Muncitor.

In semn de mulțumire și 
recunoștință pentru îngrijirea 
și educarea copiilor coreeni, 
orfani de război, aflați o pe
rioadă de timp în colonia de 
la Tirgoviște, șeful delegației 
coreene, tov. Sin Hva Zin, a 
înmînat președintelui comite
tului executiv al Sfatului 
popular al raionului Tîrgoviș- 
te. tov. Aurel lordache, 
steag toșu.

★
Duminică, delegația 

potului Coreean cnridusă 
tov. Sin Hva Zin, adjunct al 
ministrului IrivățămîntulUi și 
Culttitii din R.P.D. Coreeană, 
a fâCut 6 vizită pe litoral.

uri

pri
de

Conferința Uniunii 
Sindicatelor din 

unitâțile •ahitare
(Agerprts)

Colectivul de artiști amatori al Palatului Culturii din Cluj repetind o nouă piesa»

La Expozifia sovietică :

APROAPE UN MILION 
VIZITATORIDE

o
de 
cu 
le

r* barele se dovedea neîndu- 
rător : termometrul arăta 
37 grade la utilbră. Arși

ță cumplită, greu de suportat, 
bar încă diti orele dimineții în 
fața Expoziției sovietice se for- 
Pitise o t,coadă'* imehsă. Utl 
cetiri omenesc se teVărsu. Mii 
persoane înaintau încet, pas 
pas, așieptitid răbdător să
vihă rihdul la intrurbu in pavi
lionul de pe nlalul lacului. Cei 
mai nihlți erau bucureșteni^ care 
renhnihsera la o superbă zi de 
ștrand, sprti u nu pierde prilejul 
de ti Vizita expoziția. însă, in șu
voiul hesfirșit, se aflau și 20.000 
de provihciuli, veniți in tnod 
special să vizioneze ăxpdzițiti.

La orele 21 Expoziția sovieti
că dih Bticurești și-fa închis por
țile, Am Stat de Vorbă cu direc
torul CI, A. /. Gblovkih. Ca deo- 
bibei amabili tOVarășul Golovkin 
ne-a înfățișai un succint bilanț.

— Apfbăpe un milion de vizi
tatori a aVtil eiipoiiția noastră 
în cursul celor 4 s^ptămihi in 
care a funcționat. Este o cifră 
impresionantă ce vădește intere
sul popurnltt. roinîtt fnță do rea» 
Uzările Uniunii Sovietice îh in-

dustrie, știință, tehnică și cultu
ră. Curțile dti impresii cuprind 
6.100 de însemnări. Fiecare din 
ele votbtisc despre dragostea iin- 
btiră fi poptirultii rtiihtn față de 
pbportil sbvitiiie, bticUria pentru 
suctemig pti c'ath Uhitlnea Sovie
tică le repiiftetiză în opera de 
constritPțin ti coMtittismului. Ci
tind însetnnSH dȘti einoționat de 
siHițăthtntele pe care le exprimă...

TdVarăȘul Gtilbvkin tie Spunea 
efi chltir și ih zilele pltiiotise mii 
și ni.it de oameni Vizitau expo- 
tițiti. Duhlitiicâ, hunidrul vizita
torilor tititigea 70.000 de oameni. 
Dar ca bilanțul să fie complect 
trebuie să menționam faptul Că 
15,000 de persdand au audiat 
cohjerihțele țbtute de specialiștii 
ȘdVietici pe diferite teme privind 
realitatea sovietică, că helicopte
rele au efeeltiat 570 de zboruri 
și că parada modei stiVieticti s-a 
bucurat de ptinicipdrea a 120.000 
de spdcttitbri, că mii de oameni 
au vizionat numeroasele filme 
artistice și documentare rulate în 
iilele exptfîiției.

— Ce dovedesc toate ateste 
cifre — ne spunea tovârășUl 
Golbvkin. Ele arăta prietenia 
sinceră a oamenilor muticii ro- 
mini ftiță de Utiiuhed SoVietică...

A th intrat împreună cu ȘuVoiul 
de oarhehi îh VxpdzițiV. Era cald, 
oamenii etati osteniți de aștepta
re, dar fiecare uita de oboseală, 
cind ih față Ochilor încăpeau să 
sg perinde exponatele Un tinăr 
strungar de la Uzinele i,V orile 
Roaită" nu se niai deslipea de 
strungul-auțomat.strungul-auțomat. Un muncitor 
tipograf admira modernul lino
tip. Un cunoscut om de știință 
examina atent sputnicii... Vizita
torii priveau cu atenție fiecare 
din cele 6,000 de exponate. Și 
apoi zeci și zeci de însemnări en
tuziaste $e așterneau in curțile de 
impresii.

Expoziția sovietică și-a închis 
porțile la orele nopții, timp de 
patru săptămâni ea a reținut o- 
tențiâ locuitorilor Capitalei și ai 
țării întregi.

M. RAMURĂ

Iii zilele de 17 «d 18 iulie 
s-au desfășurat în Capitală lu
crările conferinței Uniunii sin
dicatelor din unitățile sânitâfe. 
La conferință aU participat 343 
de delegați aleși în adunările 
generale și conferințele sindica
le din întreagă țâră, pf*cum și 
numeroși invitați.

Au participat tovarășii Nicolae 
Pascu, secretar al Consiliului 
Central ăl Sindicatelor» Voiflea 
Mariheseii, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, acad. dr. 
N. Gh. Luțiu și alții.

Raportul Comitetului Central 
privind activitatea Sindicatului 
muncitorilor sanitari de la ulti
mul congres al sindicatului și 
pînă în prezent și asupra datei- 
ailor ce revin unităților saditâre 
pentru traducerea în viață a mă
surilor reieșite din documentele 
Celui de al 111-lea Congtei al 
P,M.R. a fost prezentat de dr. 
Ion Sandu, președintele C.C. al 
Sindicatului muncitorilor sani
tari.

Pe marginea raportului au luat 
CuVîtitiil numeroși delegați ți 
invitați

în încheierea discuțiilor a 
luat cuvîntul tov. Nicolae Pascu, 
secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor, care a subliniat 
răspunderea ce revine ÎUerătâfi- 
lor sanitari, în lumina documen
telor Congresului al lll-lea al 
P.M.R.

Pe baza discuțiilor purtate și 
a propunerilor făeute în cursul 
desfășurării lucrărilor, conferința 
a adoptat o hotărîre care cuprin
de măsurile ce urmează a fi lua
te pentru mobilizarea tliturot 
muncitorilor sanitari la traduce
rea în viață a sarcinilor mereu 
sporite ce stau în față sectorului 
sanitar*

(Urmare din pag. l-a) 
țin legături cu șantierele iar 
âtunCi cînd ies tinerii nu ob
țin rezultate pe măsura posi
bilităților lor datorită faptu
lui că nu 16 sint asigurate o- 
bieetivele, frontul de lucfu, u- 
neltele necesare.

Pentru remedierea acestei 
situații, noi am instruit co
mitetele raionale, orășenești și 
comitetele U.T.M. din între
prinderi cum să stabilească le
gături mai strînse cu conduce
rile șantierelor, cu sfaturile 
populare, în așa fel incit ele 
să cunoască exact, pe locUri de 
muncă, pe zile, pe luctări, care 
este necesarul de forță de 
muncă, să se îngrijească de a- 
siQUrdreâ asistenței tehhide, de 
aprovizionarea cu unelte de 
muncă și mijloace de trans
port și apoi de mobilizarea 
brigăzilor în funcție de nece
sități.

Experiență de pînă acum 
ne-a dovedit că o metodă 
foarte btlriă și eficace pen
tru mobilizarea unui hu- 
măr cit mai mare de tineri la 
muncă este organizarea Uiior 
zile ale muncii patriotice. Au 
fost asemenea zile, ca de pildă 
cea organizată la 8 iunie a.c. 
in cinstea Congresului parti
dului cînd pe întreaga regiune, 
âu ieșit la inuncă peste 77.000 
tineri care au colectat 890 
tone fier vechi și au efectuat 
încă Piuite alte lucrări la a- 
mehdjări de drUtrhuVL terenuri 
agricole etc. Tocmai datorită 
faptului că organizarea a- 
âebtor zile declanșează un 
entuziasm general, că au 
un puternic rol agitatoric, 
că demonstrează concret tine
rilor cit de mari pot fi efectele 
muncii lor, noi dm hotărît să 
generalizăm dCeastă metodă. 
Pe viitor vom orgdniza de mai 
multe ori pe lună, zile ale 
muncii patriotice atit pe în
treaga regiune cit și pe raioa
ne. Aceasta nu înseamnă însă 
a da muncii patriotice un ca
racter de campanie. Brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
îți vor continua pe mai de
parte munca conform progra
mului lor săptămînal stabilit.

în același timp comitetul

regional UjT.tâ. a îndrumat 
comitetele U.'Î'.M. să ia mă
suri pentru întărirea vie
ții de colectiv a brigăzilor de 
muncă patriotică, să organize* 
ze pentru ele vizionări colec
tive de spectacole, participa
rea la simpozioane literare, 
excursii, reuniuni tovărășești 
etc.

în cinstea brigăzilor și a ti* 
nerilor brigadieri ai muncii 
patridtice fruntași se vor or
ganiza și de acum înainte la 
sfirșitul zilei de muncă ser
bări tinerești, fruntașii vor fi 
fotografiați sub drapelul bri
găzii, Vor fi trimiși la specta-. 
cole. Comitetul regional U.T<M. 
a îndrumat organizațiile de 
pază să completeze albume cu 
aspecte din muncă brigăzilor, 
să OVgdnizeze reuniUiii tovără
șești dedicate fruntașilor iar la 
un interval de 3 luni comite
tul regional va tnmîna celor 
mai buni tineri și celor mai 
buna brigăzi diplome de o- 
noară.

Dar pentru ari putea stimu
la pe tineri) pe cele mai multe 
brigăzi este nevoie de ținerea 
unei evidențe concrete, zilni
ce a muncii fiecărui tinăr în 
cadrul brigăzii. In regiune mai 
sint încă organizații ca cele 
de la Fabrica de postav din 
Azuga, Uzinele „Cîmpina", Ra
finăriile 1 și 3 Teleajen. Mina 
Doicești, Schela Urlați, cdre 
nu se îngrijesc de ținerea evi
denței muncii fiecărui tinăr și 
cârti din abest mbțiV nici nu 
pot lUa măsuri pentru stimu
larea lor. Comitetul regional 
U.T.M. a anttlizat munca aces
tor organizații, a luat măsitri 
ca acestea sd*și îmbunătă
țească activitatea.

Ih anii care vin, regiunea în
treagă va deveni un vast șan
tier. Organizațiile tJ.T.M. au 
datoria să-i educe pe tinerii 
brigadieri, să sădească in ini
mile lor mlndria de a se nu
măra printre cei ce participă 
la ridicarea construcțiilor so
cialismului și să-i mobilizeze 
în număr din ce in ce niai 
mare la muncă pe șantiere, 
sări determine să muncească 
cu todte forțele, cu tot entu
ziasmul tinereții lor pentru 
dezvoltarea și înflorirea regiu
nii noastre, a patriei.

Pentru ca munca brigadierilor 
să fie mai eficace

(Urmare din pag. l-a) 

de lucru țfentrii tinerii briga
dieri ai muncii patriotice. Pe 
toate șantierele s-au efectuat stu
dii pentru o mai bună organi
zare a luctului astfel ca brigă
zile să fie repartizate jtist și 
la un ptdcts tehnologic cit mai 
adecvat.

Avem în fața nbastră sarcini 
inari pe care le vom putea în
făptui mai repede și mai bine 
dacă participarea tinerilâr briga
dieri ai muticii patriotice va fi 
la înălțimea posibilităților lor. 
Va trebui Ca ititirica lor să fie 
astfel coordonată îneît la anu
mite fronturi de lucru să lucre

ze în permanență aceleași bri
găzi. în ffelul acesta tiflerii vor 
ttiribâște iâai fcihc ce aii de făcht 
de la o zi Ia alta, se vor simți 
mai legați de șantiere și contri
buția lor în muncă va fi mult 
mai Substanțială. Noi am fixat 
deja obiectivele și lucrările pe 
cafe Utmează să le îndeplineas
că tinerii. Așteptăm ca tinerii 
brigadieri; mobilizați de organi- 
zațiile U;T.M., să participe în 
riumăr cit hlai mare la acțiunile 
patriotice, măi bine organizați. 
In Ceea ce ne privește, noi vă 
asigurăm; dragi brigadieri ai 
îtiiinCii patriotice, că veți avea tot 
sprijinul nostru .pentru ea mun
ca voastră să fie cit mai rod
nică.

La aria colectiviștilor
(Agefpfeă)

Ludovic Zanoni 
a cițtigat 

„Curid Scintell"
talentatul rutier dinamo- 

vist, Ludovic Zanoni, și-a în
scris pentru a doua oară con
secutiv numele în palmaresul 
învingătorilor „Cursei Scîn- 
teiiu, repurtînd într-un stil de 
veritabil campion cea de-a 
13-a ediție, care s-a încheiat 
duminică pe stadionul Repu
blicii din Capitală.

Ultima etapă a cursei, Ora
șul Stalih—București (167 km) 
a fost cîștigată de Eugen Mi- 
hăilâ (Victoria) în 4h 17’12”.

Clasamentul final : 1. Ludo
vic Zanoni (Dinamo) a par
curs 477 km (4 etape) în 
12h 41’16” ; 2. N. Niculescu 
(C.C.A.) la 45" ; 3. G. Moicea- 
nu (Diriamo) la 2’12"’ ; 4. t. 
Cosma (Dinamo) la 2’16b ; 5.
î. Stoica (C.C.A.) la S’TT • 6. 
W. Ziegler (Dinamo) la 2’41”.

(Agerpres)

(Urmare din pag. t-a)

media zilnică a recoltatului 
este de 20.000—24.000 kg".

Spre amiază soarele zvîrle 
săgeți nevăzute spre oameni. 
De sub pălăriile de paie, largi 
cît roata carului, chipurile lor 
privesc asudate spre globul 
nepotolit, scuipă în palme și 
apucă mai zdravăn furcoiul, 
snopul, sacul. Curind zgomotul 
batozei se încetinește, zarva 
este întreținută doar de zum
zetul potolit al tractorului. E 
pauza de prînz. Grăbiți, își 
aștern sub căruțe, lingă bato
ză, la umbrare. Mănîncă re
pede. Cîțiva au și terminat. 
S-au strîns lingă un panou pe 
care e prins un ziar din ziua 
aceea. Timpul e scump, fireș
te, dar un sfert de oră, două
zeci de minute colectiviștii 
inttrzie în fața ziarului. Se 
citește un articol mai intere
sant, se comentează, se discută 
cu aprindere. Pdntru stăpînii 
avionului care a Violat spdțiUl 
aerian dl Uniunii Sovietice, 
bin&vâ găsește b completare 
plastică: „șarpele bind îl doa
re capul iese la drum. N-ai

ceri face, trebuie sări dai la 
cap, ca să nit muștea.

„Gata!" — vîrtejul clocoti
tor al muncii îi cuprinde din 
nou. O mică întîrziere la șhopi 
e admonestată: „Hai cu sno
pii, că tremură batoza de ru
șine !“. Repede, o cârtiță trage 
alături.

O zvîcnire și sacul purtat pe 
umeri este aruncat peste cei
lalți. Pînă seara angajamentul 
colectiviștilor este realizat: 
24.000 kg. de gfiu.

Furați de graba lucruldi, 
nimeni nu bagă de seamă a- 
propierea serii. O zi de muncă 
s-a sfîrșit pe nesimțite. Dar 
încă nu s-a terminat. Jos, in 
vale, la sediul gospodăriei se 
verifică rezultatele, se dau in
dicații, se pun întrebări. Oa
menii se interesează de lanul 
de griu ^Bulgaria 301". Este 
mîndria lor, tot anul l-au în
grijit cu o atenție de specia
liști, nu era zi să nu treacă 
măcctr să-l privească. Aniil 
trecut au avut doar 1 ha. din 
soiul acesta, anul ăsta 10, iar 
in cel Viitor 100. Recolta ? 
3.500 kg. la hectar.

Mîine începe o altă zi. Sa
tul s-a mutat parcă aici, în 
cimp.
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Cuvîntarea lui W. Gomulka 
la festivitățile de pe cîmpia

Grunwald
GRUNWALD 18 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul cu prilejul 
festivităților care au avut loc 
pe cîmpia Grunwald, W. Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a subliniat că 
transformările fundamentale 
care s-au produs în Polonia 
dovedesc ce profundă influen
ță constructivă și morală e- 
xercită socialismul asupra 
destinelor popoarelor. Din 

.. momentul cînd Polonia și ță
rile vecine cu ea au pășit pe 
calea socialismului, frontiere
le, care în trecut au fost fron-

s-au 
ale 

fră-

fiere ale incendiilor.- 
transformat în frontiere 
prieteniei și colaborării 
țești pe baza, bunei vecină

tăți..
W. Gomulka a declarat în 

continuare : Ideea noastră so
cialista a coexistentei pașnice

Intre state, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, se bucură 
de sprijinul unanim al po
poarelor. Superioritatea forțe
lor socialismului și păcii a 
creat o posibilitate reală de 
preîntîmpinare a unui nou 
război mondial.

Adevăratul patriotism, a 
continuat W. Gomulka, nu 
poate fi separat de internațio
nalism, iar interesele țării 
noastre și viitorul ei nu pot fi 
separate de interesele întregii 
lumi socialiste.

Forța ei de avangardă este 
U.R.S.S. — primul stat socia
list în istoria omenirii — ale 
cărui popoare pășesc victorios 
pe calea construirii comunis
mului și care sint principalul 
sprijin al forțelor păcii în lu
mea întreagă.

Cuvîntarea lui J. Kădăr
la sărbătorirea orașului 

Sztălinvăros
BUDAPESTA 18 (Ager

pres).
«■T Primul oraș socialist din
- Ungaria — Sztalinvaros — a 

sărbătorit la 17 iulie zece ani 
de la întemeierea sa. în aceas
tă perioadă scurtă, pe locul 
fostelor lanuri de porumb, a

- fost creat prin munca devo
tată a poporului ungar, un o- 
raș cu peste 30.000 de locui
tori, s-a construit cu ajutorul 
Uniunii Sovietice una din cele 
mai mari întreprinderi ale 
țării — Combinatul metalurgic 
de pe Dunăre.

La 17 iulie străzile orașului 
ău fost împodobite sărbăto- 

' rește. Aici au sosit mii de 
oameni din satele și orașele 
învecinate, din întreprinderile 

'țării, oaspeți din Uniunea So
vietică, Polonia. Cehoslovacia, 
Romînia și R.D.G.

Oamenii mancii din oraș au 
pregătit in vederea acestei 
sărbători un mare dar. A fost 
încheiată construcția celei 
mai mari secții de laminat la 
cald din țară.

După festivitatea dării în 
exploatare a secției de lami
nat la cald, în incinta combi
natului a avut loc un mare 
miting al oamenilor muncii. 
Cu acest prilej Janos Kadar, 
prim-secretar al 
P.M.S.U., a rostit 
cuvîntare.

Orașul socialist 
ros, a spus Janos Kadar, este

C.C. al 
o amplă

Sztalinva-

simbolul prieteniei ungaro-so- 
vietice de nezdruncinat.

Referindu-se la situația eco
nomică a țării, Janos Kadar a 
subliniat câ in primul semes
tru ai acestui an industria so
cialistă a îndeplinit plinii :n 
proporție de 104 La sutâ. In 
agricultură, recolta uronute să 
Le bună. Ei a wortăt a9ci 
despre dezvoltarea sectoralii 
sxiahst în agricultură.

Trevind la problemele .n*er- 
r.aționale, Janos Kidar 4 sub
liniat importanța d?osebi‘â a 
întilnirii de la București a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești cin 
țtrile socialiste, care a reafir
mat principiile Declarației și 
Manifestului Păcii adoptate la 
Moscova.

Republica Populară Ungară 
este parte integrantă a lagă
rului socialist, membra aces
tuia și, de aceea, noi, împreu
nă cu întregul lagăr socialist, 
declarăm 
noastre externe 
pentru pace, pentru 
ță pașnică, pentru 
pașnică dintre cele 
teme. De aceea, a 
Janos Kadar. Comitetul Cen
tral al P.M.S.U. și guvernul 
sprijină din toată inima și 
prin toate mijloacele posibile 
inițiativele de pace ale Uniu
nii Sovietice, lupta pentru de
zarmarea generală și totală.

că esența politicii 
este lupta 

coexister.- 
în trecerea 
două sis- 
continuat

Procesul spionului 
american Powers 

va începe ia 
17 august

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : Colegiul mili- 
tar al Tribunalului 
U.RjȘ.S. a hotărit 
spionului american 
cărui avion a fost 
1 mai de o rachetă sovietică în 
regiunea Sverdlovsk, să aibă loc 
la 17 august. Procesul ra fi ju
decat in ședință publică de Co
legial militar al Tribunalului 
Suprem al L .RS.S.

Francis Garry Powers este «- 
euzat de spionaj in baza art. 2 
al legii m privire la răspunde
rea penală pentru infracțiuni 
împotriva stalului.

-----•-----

Acțiuni piraterești 
ale avioanelor 

americane in largul 
mării

MOSCOVA 11 <Agerprei). 
— TASS transmite :

„Izvestia- citezaă noi cazuri 
de piraterie a avioanelor ame
ricane in largul măriL

La 13 iulie avionul bimotor 
nr. 145300 puni nd semnele 
distinctive ale forțelor mariti
me militare ale S.U.A. a zbu
rat de două ori la o altitu
dine de 70 m ți o distanță de 
bord de 100-150 m deasupra 
navei „Novgorod" care navi
ga in Marea Bering.

In aceeași zi un avion ame
rican de rinătoare cu reacție 
a zburat de două ori la o al
titudine de 50 m. in jurul na
vei ^Adam Mickiewicz* care 
r.ariga tw Marea Norduliu-

Si anoaxeie militare a'.e 
Anoiiei. Fnzin, Turc.ei, Gre
ciei ss altor citorva Cin se i»- 
ddefisctoc e» procoein in 
largul mira. czst’A ^levee- 
ua*. AstjeL U 14 mlu na •- 
rion bimotor de tip JDomglad" 
a rind semnele dMnctice ale 
Greciei a zburat de patru on 
in Marea M.edrterană deasu
pra navei petroliere ^Jiio- 
mir*.

Toate aceste acțiuni, scrie 
„Izvestia*, nu numai ci pan 
in primejdie viața oamenilor, 
ci constituie totodată încilcir: 
flagrante a'.e normelor «na
răm recunoscute ale 
internațional.

Suprem al 
ca procesul 

Powers, al 
doborit l*

U De peste hotare1

Jos miinile de pe
U.R.S.S. a cerut convocarea 

Consiliului de Securitate
NEW YORK. — A. A. So

bolev, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. pe lingă 
O.N.U., a făcut o vizită lul 
Dag Hammarskjoeld, secreta
rul general al Organizației 
Națiunilor Unite, și i-a remis 
o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate, 
prin care se cere să se ©on-

voace cel tirziu la 18—19 iulie 
o ședință a Consiliului de Se
curitate pentru a asculta ra
portul secretarului general al 
O.N.U. cu privire la îndeplini
rea rezoluției adoptat de Con
siliul de Securitate 
in legătură cu 
Belgiei împotriva 
Congo.

la 13 iulie 
agresiunea 
Republicii

întiliiirea conducătorilor

Congo!
Solidari cu lupta 
poporului congolez

cu reprezentanți ai intelectualității
resat în pace, în apărarea con4 
secvență și cinstită a politicii 
de pace.

în lupta noastră pentru 
pace, a subliniat Mihail Sus
lov, noi pornim de la învăță
tura leninistă despre posibili
tatea coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale 
diferite, de la raportul real de 
forțe pe arena mondială. Afir- 
mînd că în epoca noastră nu 
există o inevitabilitate fatală 
a războiului, că există posibili
tatea reală pentru preîntîmpU 
narea războaielor, noi ne spri
jinim pe puterea materială 
mereu crescîndă și pe uriașul 
prestigiu moral al Țării So
vietice și al întregului sistem 
mondial al socialismului.

Dar, deși nu există o inevi
tabilitate fatală, a spus în 
continuare Mihail Suslov, to
tuși primejdia războiului exi
stă. De aici rezultă în primul 
rînd necesitatea vigilenței și a 
perfecționării continue a apă
rării țării, în al doilea rînd 
necesitatea luptei consecvente 
și neobosite pentru pace, care 
nu trebuie cerșită, ci trebuie 
cucerită cu forțele unite ale 
popoarelor.

Un rol important în lupta 
pentru pace, a spus Mihail 
Suslov, sint chemați să-l joa
ce oamenii de știință, de litere 
și de artă. El a indicat sarci
nile care stau în fața oame
nilor de litere și de artă în 
opera de educare a omului so
cietății comuniste.

Apoi, în fața asistenței a 
rostit o cuvîntare Leonid 
Brejnev, membru al Prezidiu-* 
lui Comitetului Central aî 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Frol Kozlov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și 
secretar al C.C. al P.C.U.S.* 
a rostit un toast în cinstea 
scriitorilor și a tuturor repre
zentanților literaturii sovie
tice.

Cuvinte de salut în cinstea 
artiștilor plastici sovietici a 
rostit Anastas Mikoian. mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Ekaterina Furțeva* 
Averki Aristov și Alexei Ko- 
sîghin au adresat cuvinte 
calde de salut reprezentanților 
intelectualității.

Au rostit cuvîntări A- 
lexandr Nesmeianov, pre
ședintele Academiei de științe 
a U.R.S.S., scriitorii Mihail 
Șolohov și Konstantin Fedin, 
compozitorul Dmitri Șostako- 
vici, regizorul Nikolai Ghlop- 
kov, dramaturgul Alexandff 
Knmeiduk și alt4).

In cadrul întiltdrii a rostit 
o cuvîntarea NikiU Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S, 

Pentru participanții la întîl- 
nire a fost dat un conceit.

MOSCOVA 18 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 17 iulie 
conducătorii Partidului și Gu
vernului Sovietic s-au întîlnit 
într-o vilă din afara orașului 
cu reprezentanți ai intelectua
lității sovietice.

Oaspeții au fost primiți de 
Averki Aristov, Leonid Brej- 
nev, Ekaterina Furțeva, Ni
kita Hrușciov, Nikolai Igna
tov. Alexei Kosighin, Frol 
Kozlov, Ctto Kuusinen, Anas
tas Mikoian. Nuritdin Muhit-* 
dinov, Nikolai Podgornîi, 
Dmitri Poleanski, Mihail Sus
lov, Nikolai Șvernik. Piotr 
Pospelov. Demian Korot- 
cenko. Ian Kalnberzin. Andrei 
Kirilenko, Kiril Mazurov, Va
sili Mjavanadze și Mihail 
Pervuhin.

Conducătorii sovietici au 
discutat prietenește cu oa
menii de știință, scriitorii, 
muzicienii, compozitorii, artiș
tii plastici, regizorii, artiștii, 
dramaturgii.

Prezidiul Comitetului Cen
tral și Guvernul Sovietic au 
organizat un prinz. Mihail 
Suslov, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S. și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit o 
cuvîntare.

în ultimii ani. a spus Mihail 
Suslov, întîlnirile prietenești 
dintre conducătorii partidului 
și guvernului și oamenii de 
litere, de artă și știință au de
venit o tradiție pentru noi. 
Devotamentul profund al in
telectualității față de popor, 
coeziunea ei în jurul partidu
lui constituie o expresie vi? 
a unității moral-politice fără 
precedent a societății sovie
tice pe care astăzi nu o mai 
pot nega nici dușmanii noștri 
cei mai înveterați.

Ne-am întrunit 
ni re prietenească 
rioadă importantă 
țării noastre, a i 
Suslov.

Măsurile trasate de plenara 
CC. al P.C.U.S. pentru intro
ducerea largă în producție a 
celor mai noi realizări ale 
științei și tehnicii, a spus Mi
hail Suslov, au o importanță 
excepțională pentru rezolva
rea sarcinii istorice a creării 
bazei tehnice-materiale a co
munismului.

Socialismul deschide largi 
orizonturi pentru oamenii de 
știință, inginerii și tehnicienii 
noștri, pentru munca crea
toare a fiecărui om sovietic. 
Și noi ne bucurăm că oamenii 
de știință sovietici își îndepli
nesc cu cinste datoria față de 
societatea socialistă.

Exemplul însuflețitor

PRAG A — După cum trans
mite agenfia CETERA, secreta
riatul Uniunii' Internaționale a 
Studenților a adresat un protest 
guvernelor Belgiei Marii Brita. 
nii și S.U.A. împotriva ameste
cului lor'in treburile intime ale 
Republicii Congo.

Secretariat'll Uniunii Interna, 
ționale a Studenților a informat 
de asemenea Uniunea națională 
a studenților și guvernul Republi
cii Congo desp'e solidaritatea 
U.I.S. cu eforturile lor îndreptate 
spre menținerea suveranității 
naționale.

CAIRO, — Yussef Es-Sibai/, se. 
cretarul general al Secretariatu
lui permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii, a dat publicității in nu
mele Secretariatului permanent, 
o declarație cu privire la situația 
din Congo.

Secretariatul permanent al 
Consiliului de solidaritate al ță
rilor Asiei și Africii declară că. 
el sprijină intru totul cererile 
guvernului Republicii Congo și 
cheamă toate state’s afro.asiati
ce să puna forțele lor la dispozi
ția Republicii Congo.

de presăConferința
Lumumbaa lui P.

PARIS (Agerpres). - După 
cum transmite din Leopold
ville, corespondentul agenției 
France Presse : Luind cuvîn
tul la 16 iulie la o conferință 
de presă organizată la Leo
poldville, primul ministru al 
Republicii Congo. Patrice 
Lumumba, a acuzat Belgia 
că încalcă tratatul de prie
tenie belgiano-congolez sem
nat la 22 iunie, câ a con
tribuit la separarea pro
vinciei Katanga, că a jignit 
în mod public guvernul 
congolez și a adus prejudicii 
guvernului Repjblicii Congo. 
Lumumba a amintit, de ase
menea. că s-a săvîrșit un aten
tat chiar împotriva lui.

Primul ministru al Repu
blicii Congo a subliniat că re
lațiile diplomatice dintre Bel
gia și Congo vor fi restabilite 
numai după plecarea ultimu
lui soldat belgian de pe terito
riul congolez. Poporul nostru, 
a declarat el. nu este nicide
cum pornit împotriva europe-

nilor. El cere recunoașterea 
dreptului său la neutralitate 
pozitivă.

Lumumba a vorbit pe larg 
despre activitatea provocatoa
re a generalului belgian Jans
sens. care a comandat forțele 
pentru menținerea ordinei pu
blice. El a subliniat că auto
ritățile belgiene au împiedicat 
prin toate mijloacele călătoria 
lui Kasavuhu și Lumumba 
prin țară El a declarat că atit 
el cit și șeful statului au fost 
tratați ca niște prizonieri.

Lumumba a subliniat că 
trupele congoleze, împreună 
cu trupele trimise de Organi
zația Națiunilor Unite, vor a- 
sigura ordinea în Congo.

LEOPOLDVILLE 18 (Ager- 
pr«). — Corespondentul agen
ției Reuter transmite:

Camera inferioară a parla
mentului congolez a adoptat la 
18 iulie o rezoluție in care 
cere ca trupele belgiene să 
părăsească in 12 ore teritoriul 
statului Congo.

CAIRO. — După cum trans, 
mite corespondentul din Khartum 
a! agenției MEN. Has^n Basi-r 
Nasr, ministrul Afacerilor Exter
ne ad-interim al Sudanului refe. 
rindu-se la poziția acestei țări 
față de evenimentele din Congo, 
a declarat că Republica Sudan 
sprijină poporul congolez.

O ACPUNE FOTUVNIC A INTERESELOR PĂCII

S.U.A. intenționează să efectueze 
explozii nucleare subterane

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — După cum transmite 
agenția France Presse. Minis
terul de Râzbc: al S.U-A. a 
anunțat la 1“ iulie că S-U-A. 
intenționează să efectueze in 
următorii doi ani 11 expJoci 
nucleare subterane Un cadrul 
programului de cercetări ști
ințifice pentru îmbunătățirea 
n-.e:odelcr de detectare a ex- 
Ptooziikx axrmce rubterane '.

cu planurile elaborate• Ia 
ele

„Tineretul Lumii44, 
organ al F. M. T. D. 

interzis în Franța

1 N«hru:..nninneiSoTietici Dimieșie mai mult 
decit orice altă țară spre pice1*

BONN 17 (Agerpre»». — Zia
rul „WHî an Soaatag* a potol
eai la 17 iclie nn interviu acor
dat de pomul miniMni al Indiei. 
Netora, care-pondentnlni aeeatiu 
ziar.

Nehru a declarat ci eate pe 
deplin coct ins ei politica fwer-

PARIS 18 (Agerpres). — 
Dspâ «Tău anunță iiarul .L Hu- 
na ani te*, potririt dispozițiunilor 
guvernului, pe întregul teritoriu 
al Franței a fost interzisă difu
zarea prin aboennent «au rin- 
ure a revistei ..Tineretul Lu
mii-, organ al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat fi 
a revistei ..Femeile din întreaga 
lume", orcan al Federației De
mocrate Internațiouale a Femei
lor.

Ziarul •rrie ci această hotă- 
rire care încalcă libertatea 
sei a provocat indignare și 
meroa?* proteste din partea 
nici pablrcc.

pre-
BO- 

•pi-

I

Un asasinat și cauzele lui ascunse

pe

j cum cîteva saptămîni, Man- 
fred Buchholz, în vîrstă 
de numai 18 ani, a fost 

adus în fața unui tribunal vest- 
berlinez. Indiferent, închis în 
sine și fără nici un pic de re- 
mușcare. stătea în fața judecăto
rilor. Era acuzat de o crimă 
gravă — asasinat. El și-a omorît 
părinții cu cianură de potasiu, 
pe care a turnat-o în ceai. „De 
fapt am vrut să torn otrava în 
coniac. Aceasta am citit-o intr-un 
roman detectiv". Imboldul pen
tru crima săvîrșită l-a constituit 
romanul „Crima perfectă". A- 
ceaslă maculatură, care costă 30 
de pfenningi, l-a aruncat 
viață în închisoare.

Ziarele vest-berlineze au făcut 
mare zarvă în jurul acestei cri
me, Ele l-au caracterizat pe asa
sin drept un „fenomen al abru
tizării", o brută. Ele n-au arătat 
însă adevăratele cauze ascunse 
ale crimei, căci în acest caz ar 
fi fost nevoite să acuze întregul 

.sistem social al R.F. Germane^ 
Vn sistem care se caracterizează 
prin coruperea și depravarea ti
neretului, educarea de asasini. 
Cazul asasinului Manfred Buch
holz nu constituie o excepție. 
Statistica criminalității din Ber
linul Occidental indică una din ci
frele cele mai mari din lume.Mii
le de tineri care—ca și Manfred 
Buchholz au împlinit abia vîrstă 
de 18 ani — vin în conflict cu 
legea, nu s-au născut criminali. 
Ei constituie pur și simplu un 
produs al politicii de „oraș de 
front". Această politică pe care 
o duc autoritățile vest-berli
neze are o puternică înrîurire 
asupra tuturor domeniilor vieții 
tineretului de aici. Aceasta se

manifestă, în mod special, pe 
tărîm social. Să luăm, de pildă, 
cazul tînărului vest-berlinez 
Hans G.

El era șomer. în acest fel a 
ajuns la oficiul de plasare Neu- 
kblln. Dorea să i se dea un loc 
de. muncă. I s-a oferit un servi
ciu de polițist la autoritățile 
militare americane. A face ser
viciu la această „gardă de bă
tăuși" nu constituie nici pe de
parte un țel spre care merită sâ 
tinzi. Hans G. stătea la .îndoială. 
Ce să facă? Dacă primește ofer
ta pîinea îi este asigurată, 
dar are atribuția de a se nă
pusti cu bastonul de cauciuc a- 
supra fraților și surorilor sale, 
dacă aceștia ar demonstra să zi
cem pentru pace și dezarmare, 
în cazul că nu acceptă această 
ofertă este condamnat să ducă 
mai departe existența mizeră la 
care îl condamnă situația de șo
mer, nu mai are șanse să pri
mească o altă repartiție pentru 
că a refuzat munca oferită, 
fel poate rămine șomer ani 
rîndul.

Să luăm un alt exemplu 
caracterizează situația grea 
neretului din Berlinul Occiden
tal. în întreprinderea vest-ber- 
lineză „Isophan', o fată sau o 
tînără femeie cîștigă cu 0,59 
mărci mai puțin pe oră decit 
tovarășul ei de muncă, deși mun
ca pe care o prestează și pro
ductivitatea lor este aceeași. Pe 
de altă parte, tinerii primesc 
pentru o muncă și o productivi
tate egală un salariu mai mic 
decit tovarășii lor mai în vîrstă. 
Există mulți tineri care cîștigă 
pe oră 1,29 mărci. Cu acești 
bani ei pot cumpăra în Berlinul

De la corespondentul 
nostru din Berlin —

Ast- 
de-a

care 
a ti-

Occidental exact 13 țigări sau 
daca raportăm această sumă la 
chirie reiese: pentru o locuință 
cu 2 camere inJr-un bloc chiria 
se ridici, in medie, la 133 mărci 
lunar, adică aproape jumătate 
din salariu. Dar pentru a obține 
o asemenea locuință trebuie de
puși 3.400 mărci sub larmă de 
contribuție la construcție.

Am arul nu de mult prilejul 
să anchetez situația, copiilor din 
raionul vest-berlinez Kreuzberg. 
Cu acest prilej am făcut urmă
toarele constatări: fiecare al op
tulea elev nu are un pat propriu ; 
din cauza oboselii ți incapacită
ții de a se concentra la lecții a- 
proximativ 60 la sută din elevi 
nu se dezvoltă normal. Procen
tajul elevilor rămași repetenți 
este în acest raion de aproxima
tiv 50 la sută. Un trist record. 
La aceasta se mai adaugă faptul 
câ 71 la sută din elevii ches
tionați n-au fost încă niciodată 
plecați la odihnă pentru că pă
rinții lor nu dispun de banii 
necesari. Această din urmă con
statare aruncă lumină asupra 
motivelor acestei situații. Res
pectivul raion al Berlinului Oc
cidental nu constituie o excep
ție. Situația este aceeași în toate 
raioanele v est-berii ne ze locuite 
de oameni ai muncii.

Iată ce poate oferi autoritățile 
vest-berlineze tineretului : mize
rie, lipsă de perspectivă, idea
luri false. Pentru a frîna năzu

ința tineretului spre pilde pozi
tive, pentru s preveni ca el să-și 
des de situație in care se
afli și pentru a îndruma educa
ția tineretului intr-o direcție 
czre conxine politicii revanșar
de, a „orașului de front*, aten
ția tistereiului este îndreptată 
spre citirea unui anumit soi de 
literaturi, spre filmele care prea
măresc faptele banditești, tâl
hărești etc. Prețurile acestor 
,. mărfuri* sint în Berlinul Occi
dental relativ scăzute ți sint 
menținute in mod intenționat 
scăzute. Cu cit mai multe asasi
nate se sârirțesc intr-un film și 
eu cit sint ele mai sadice, cu 
atit mai multă reclamă i se face, 
(.u ajutorul maculaturii, cititori
lor li se oferă cele rn°i necre
zute perversități, sint îndemnați 
spre fapte piraterești, lată nu
mai citeva titluri de filme care 
au rulat intr-o singură săptămi- 
nă pe ecranele vest-berlineze : 
,Sexualitate* — un film de at
mosferă erotică. „Groaza umblă 
prin Tokio*, ,.Oameni care mor 
în cizme". „Șapte in pat", „A- 
demenirea". ,„4vind călăul în 
spate", „Ultima cursă a vasului 
Bismarck" (Bismarck — un vas 
de război fascist).

Pentru cei ce dețin puterea in 
Berlinul Occidental este impor
tant ca tineretul să nu-și dea 
seama de situația în care se află. 
„A doua direcție de educație" 
promovata de senatul vest-berli
nez constituie îndrumarea fățișă 
spre militarism și fascism. în 
Berlinul Occidental se plimbă 
nestingheriți cei mai înrăiți cri-

staumi noii naziști. In localuri 
foștii ofițeri fasciști și se fălesc 
cu isprăvile lor din timpul răz
boiului. „Tu ești un adevărat 
arian* — spunea unul dintre a- 
ceștia unui tinăr aliat intr-un 
local. „Tu ești de rasă buni, ai 
un cap germen. Prietenul tiu 
insă, acela cu pirul negru, e de 
categoria a doua, el nu este de 
rasă bună Cel cere vorbea nu 
era altul decit fan Machlen, ir
landez de origina. Din cauza 
crimelor sâvirșite în timpul răz
boiului nu se poale înapoia aca
să. in Berii nul Occidental se 
simte însă in siguranțe. Acest 
nazist înrăit a strins deja in ju
rul său un grup de tineri cărora 
le inoculează ideologia fascistă. 
Senatul nu ia nici o atitudine 
împotriva unei asemenea activi
tăți Dimpotrivă, o încurajează. 
Cu aprobarea autorităților, orga
nizații de tineret reranșarde și 
fasciste ca „Tineretul căștilor de 
oțel", „Tinerii parașutiști" sau 
„Tineretul maritim" își desfă
șoară nestingherite activitatea.

Am relatat doar citeva din 
aspectele pe care le îmbracă po
litica „orașului de front", pe 
care o duc autoritățile vest-ber
lineze. Ea nu poate fi ascunsă 
de zarva făcută în jurul unor 
false lozinci de libertate și de
mocrație. Rezolvarea situației a- 
normale a Berlinului Occidental 
și totodată reglementarea radi
cală a situației tineretului vest- 
berlinez poate surveni numai o- 
dată cu înfăptuirea propunerilor 
sovietice de transformare a Ber
linului Occidental intr-un oraș 
liber, demilitarizat.

HERBERT HEMMANN
Berlin, iulie 1960

PARIS. — Corespondentul din 
Tripoli ai agenției France Presse 
transmite câ la 16 fu1:e guvernul 
Libiei a condamnat în mod ofi
cial intervenția militară a Bel
giei în Congo și a interzis avioa
nelor belgiene care transportă 
trupe și armament în Congo să 
zboare deasupra teritoriului Li
biei șf să aterizeze pe aerodro
murile din Libia.

Primele avioane 
sovietice 

încărcate cu alimente 
au plecat spre Congo

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ziarul „Pravda" din 18 iulie 
anunță că peste citeva zile, 
10.000 de tone de alimente 
printre care 1.000 tone de za
hăr, 300.000 cutii de lapte con
densat, precum și griu, vor fi 
trimise in îndepărtata țară de 
pe continentul african. Pentru 
asigurarea transportului rapid 
al acestor produse s-a hatărit 
să se fotaseaseă avioane rapide 
ale aviației civile, precum și 
• navă a flotei din Marea 
Neagră, Primele avioane JLL- 
18" încărcate cu cite opt tone 
de zahăr și conserve fiecare, 
au și plecat de pe aerodromul 
Șeremetievo de lingă Moscova. 
Ele vor parcurge distanța din
tre Moscova și Leopoldville în 
30 de ore de zbor, făcînd două 
escale : la Cairo și Chartum.

La îfirșltul săptăminii nava 
..Leninogcrsk“, care abia a a- 
dus un transport de zahăr din 
Cuba, va pleca spre țărmurile 
Africii de sud-vest transpor- 
tind alimente pentru populația 
din Congo. I

I

la o întîl- 
într-o pe- 

i din viața 
spus Mihail

al 
Uniunii Sovietice, a «pus Mi
hail Suslov, arată popoarelor 
lumii calea spre fericire și li
bertate. Forțele reacționare 
ale țărilor capitaliste, și în 
primul rind imperialiștii ame
ricani, care sub presiunea ce
rerilor popoarelor au făcut 
cîțiva pași spre slăbirea încor
dării în relațiile internațio
nale. se situează din nou în 
ultimul timp pe calea provo
cărilor, a revenirii la „războ
iul rece*4 și la accentuarea în
cordării.

Politica noastră este clară 
și ușor de înțeles, este îndrep
tată spre întărirea păcii, de
oarece poporul care constru
iește o viață fericită este inte-

Deschiderea unei expoziții de artă 
populară romînească la Washington
WASHINGTON 18 (Ager- 

P^es). — La Washington, în clă
direa Muzeului de istorie natu
rală a Institutului „Smithsonian- 
s-a deschis o expoziție de artă 
populară romîneascâ.

La festivitatea de deschidere 
au luat cuvîntul dr. Remington 
Kellogg, secretar asistent al Ins
titutului „Smithsonian**, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Romine la Washington, 
Vasile Pungan, ambasadorul Wil
liam Lacy, asistent special al 

pentru 
•i Vest, 
director

Secretarului de atât 
«chimburile dintre Est 
și Abbott Washburn,

adjunct al Agenției de informa
ții a Statelor Unite (U.S.I.A.).

La deschidere au mai partici
pat David B. Karrick, primar al 
districtului Columbia, funcționari 
superiori din Departamentul de 
Stat, șefi de misiuni și alți 
membri ai corpului diplomatic, 
oameni de cultură și artă, zia
riști etc. Vorbitorii și persoanele 
care au asistat la vernisaj au 
subliniat valoarea artistică a o- 
biectelor expuse.

După deschiderea expoziției, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Romine a oferit o recep
ție în saloanele legației R.P. Ro- 
mîne la Washington.

MOSCOVA. — La 17 Iulie a 
sosit la Moscova ministrul Forțe
lor Armate Revoluționare aia 
Republicii Cuba, Raul Castro,

BERLIN. — La 18 iulie au a- 
vut loc La Berlin funeraliile emi. 
nentului om de stat și activist 
pe tărîrr social din R. D. Ger. 
mană H>ans Loch, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G și președintele Partidului 
liberal-democrat

ROMA — Datorită acțiunii e- 
nergice a forțelor democratice. în 
orașele Bari Brindisi și Neapole 
au fost interzise adunările con. 
vocate de partidul neofascist 
„Mișcarea socială italiană", care 
fuseseră autorizate de autorită
țile italiene

TOKIO. — După cum transmit 
posturile de radio japoneze. în 
cadrul sesiunii extraordinare a 
Parlamentului japonez, care s.q 
dccchis la 18 iulie, Haiato Ikeda 
președintele Partidului Liberal 
Democrat din Japonia, a fost 
ales prim-mi nistru al noului g-u. 
vern.

BERLIN, - Otto Welssenber. 
ger, colaborator al regiunii a 5-a 
militare cu sediul la Stuttgart, 
a trecut în Republica Democrată 
Germană. Incepînd d'm 1958 el a 
lucrat în calitate de cartograf la 
cartierul genial al generalului 
vest.german von LiebensUin,

In timpul mișcărilor populare care au avut loc în Italia împotriva acțiunilor fasciștilor aparținînd 
partidului „Mișcarea socială italiană**, autoritățile au intervenit cu brutalitate. După cum s-a 
anunțat, ou fost și victime din rîndurile patrioților italieni, care s-au pronunțat împotriva fas
cismului. în fotografie ; un tînâr de 16-17 ani, neidentificat încă, din Etnea, ucis de către po-. 

lițiști.
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