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IN CINSTEA CONGRESULUI

Tinerii obțin noi succese
„în producție și în activitatea 

educativă

au 
me- 
mai 

la 
în 

tra-

în întîmpinarea celui de al 
III-lea Congres al U.T.M. or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
cadrul raionului „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Capitală 
inițiat o serie de acțiuni 
nite să sporească tot 
.mult aportul tineretului 
Lupta pentru traducerea 
viață a sarcinilor mărețe
sate de Congresul partidului.

In producție se remarcă 
munca însuflețită a utemiști- 
lor și tinerilor care, antrenați 
în întrecerea socialistă, și-au 
propus obiective concrete 
privind îndeplinirea planului, 
realizarea unor însemnate 
economii. Astfel, brigada con
dusă de tov. Florica Stanciu 
de la Institutul „Pasteur" a 
realizat numai în săptămînă 
trecută economii 
peste 8.000 lei, iar 
lui Tudor Pirone de 
„Semănătoarea" și-a 
ziln:c planul cu 10 
Trebuie menționată și brigada 
condusă de tov. Ilie Gheor
ghe la atelierele „9 Mai", 
care a reușit să realizeze 
pînă acum mai mult de ju
mătate din angajamentul de 
economii luat: ei se angaja
seră să economisească 5.000 
lei la reeonditionarea unor 
d sporițive de găurit și a spi
talelor și numai în săptămînă 
trecută au realizat 3.500 lei.

Săptămînă care a trecut 
a fost fructuoasă și în acti
vitatea patriotică pe care au 
desfășurat-o tinerii din raion.

valorînd 
brigada 

la uzina 
depășit 

la sută.
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...în munca
patriotica

in.

Pitești, 
cele 

de
au

repararea a 21

Astfel, aproape 2.000 de tineri 
au efectuat circa 7.000 ore 
muncă patriotică pe șantierul 
Casei de Cultură a tineretu
lui. Alți 400 de tineri au 
muncit peste 2.000 ore dumi
nică la G.A.S. Dudu la cu
lesul mazărei. De asemeni ti
nerii au colectat și predat 
I.C.M. cantitatea de 7.390 tone 
fier vechi.

Pregătindu-se să întîmpine 
sărbătorește Congresul U.T.M. 
organizațiile de bază desfă
șoară o susținută muncă edu
cativă. Zilele trecute 125 de 
tineri au vizitat Muzeul d< 
istorie a Partidului ; 30(
de tineri au vizionat în colec 
tiv filmul „Zborul în Cosmos" 
la Casa de cultură mai mult 
de 700 de tineri au asistat la 
noul spectacol dat de forma
țiile artistice care activează 
a*ci. In organizațiile de bază 
U.T.M. de la I.C.E.M., Fabrica 
de confecții „Gh. Gbeorghiu- 
Dej“. Comitetul de Radio și 
Televiziune și altele s-au ți
nut numeroase conferințe pe 
teme ca : figuri de eroi ute- 
ești ; realizările științei so
vietice. cum se pot obține cit 
mai multe economii in pro
ducție și altele care au fost 
aud ate de sute de tineri. Și 
in munca cu cartea s-au ob
ținut rezultate frumoase : pes
te o sută de tineri au deve
nit purtători ai insignei „Prie
ten al cărții".

Pentru săptămînile care ur
mează pînă la deschiderea 
celui de al III-lea Congres al 
U.T.M., organizațiile de bază 
și-au propus alte numeroase 
activități menite să contribuie 
la educarea comunistă a ti
neretului.

GRATUIT
PENTRU MAI MULT DE

2.100.000
ELEVI DIN TOATE ȘCOLILE ELEMENTARE.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în R. P« Romină 

a ministrului-prîm 
al Republicii Indonezia, 

Raden Hadji Djuanda Kartawidjaja
La invitația președintelui Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare Romine, Chivu 
Stoica, în zilele de 23-26 iulie 1969, a avut 
loc vizita in R. P. Romină a ministrului.prim 
indonezian R. H. Djuanda Kartawidjaja, îm
preună cu soția.

Dl. R. II. Djuanda Kartawidjaja a fost în
soțit de dl. Suwito Kusumowidagdo, secretar 
general al Ministerului Afacerilor Externe, 
dr. Ismail Thajeb. directorul Direcției econo
mice din Ministerul Afacerilor Externe, de 
alte oficialități guvernamentale, precum și 
de reprezentanți ai agențiilor de presă indo
neziene.

DI. R. H. Djuanda Kartawidjaja și ceilalți 
oaspeți indonezieni au vizitat obiective social- 
culturale și ale industriei grele și petroliere 
din București și regiunea Ploești. Cu acest 
prilej, populația din Capitala țării, cit și din 
celelalte centre vizitate, și.a manifestat sen
timentele sale de prietenie față de poporul 
indonezian.

în timpul șederii sale, dl. R. H. Djuanda 
Kartawidjaja a avut convorbiri cu președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, 
Chivu Stoica, in cadrul cărora a avut loc un 
schimb de vederi asupra unor probleme de 
interes comun. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială și de înțelegere re
ciprocă.

în timpul convorbirilor s-a constatat cu sa. 
tîsfacție că evoluția survenită în lume de la 
vizita făcută de președintele Sukarno în Re
publica Populară Romină, la începutul acestui 
an, a confirmat principiile exprimate în De
clarația comună semnată la București la 14 
aprilie 1960 de către președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romine și de către președintele Republi
cii Indonezia. A reieșit din nou acordul de
plin dintre R. P. Romină și R. Indonezia in 
ceea ce privește necesitatea rezolvării prin 
tratative a problemelor litigioase internațio. 
nale. Ambele părți și-au exprimat din nou 
adeziunea la principiile coexistenței pașnice

Plecarea ministrului-prim
Marți dimineața a părăsit 

Capitala ministrul-prim al 
Republicii Indonezia, Raden 
Hadji Djuanda Kartawidjaja, 
împreună cu soția, care la in
vitația guvernului R. P. Ro
mine a făcut o vizită de prie
tenie in țara noastră.

Ministrul-prim al Indone
ziei a fost însoțit de Suwito 
Kusumowidagdo. secretar ge
neral al Ministerului Afaceri
lor Externe, Ismail Thajeb. 
directorul Direcției economice 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ibnu Suwongso Hamim- 
sar, director adjunct al Di
recției protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Guști Roesli Noor, funcționar 
superior din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Aeroportul Băneasa era pa
voazat cu drapele de stat ale 
R. P. Romîne și Republicii 
Indonezia. Pe mari panouri 
erau înscrise lozinci închinate 
păcii în întreaga lume și prie
teniei dintre poporul 
poporul indonezian.

romîn și
Cu rezultate frumoase 

timpină Congresul U.T.M. 
tinerii din regiunea 
în ultima săptămîng, 
peste 500 brigăzi utemiste 
muncă patriotică de aici 
contribuit la _ _
km. de drumuri, la îngrijirea 
arboretului pe o suprafață de 
47 hectare, la recoltarea a 44 
hectare de mazăre, legume și 
zarzavaturi, la insilozarea a 
sute de tone de furaje, pre
cum și la alte lucrări ob
ștești. De asemenea din spice
le de grîu strinse, tinerii și 
pionierii au obținut 8.000 kg. 
de grîu.

în aceeași perioadă tinerii 
brigadieri au colectat 55 tone 
(le fier vechi. Numai într-o 
singură săptămînă, membrii 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din regiunea Pitești 
au realizat o economie de 
peste 100.000 lei. Cele mai fru
moase succese le.au obținut 
tinerii din raioanele Topolo- 
veni, Curtea de Argeș, Vedea 
și Costești.

-----•—
Desen de :N. POPESCU

(Agerpres)

Rînduri O nouă secție 
de laminoare

Cuvîntarea
Consiliului

Chivu

despre abecedare
Afara viscolea. Nămeții, cit 

casa. Soba, în care încercau să 
ardă cîteva bucăți de lemne 
ude, scotea fum. In sala înghe
țată, cu un singur rind de 
geamuri mici, dîrdiiam, aproape 
goi și flămînzi, înghesuiți in ci- 
teva bănci, peste șasezeci de 
copii. învățătorul jerpelit tremu- 

..................... ’ ' Ce 
de
un

ra și el de frig la catedră, 
era catedra? O masă simplă, 
circiumă, lingă care se afla 
scaun fără rezemătoare.

— Vă ustură ochii, copii ?
— Da, domnule.
— Și pe mine. Deschideți 

careva fereastra.

Zilele de odihna petrecute la Predeal sTnt plăcute și distractive..

da acad. 
Zaharia Stancu

Sărea unul dintre noi din 
bancă. Deschidea fereastra. Fu
mul mai ieșea. In schimb, 
lea peste noi viscolul.
- Domnule, degerăm.
- închideți fereastra.
Închideam fereastra, 

umplea din nou mărunta 
gusta sală de fum.

— V-ați scris lecția ?
- Da, răspundeau cîțiva.
Cei mai mulți dintre noi tă

ceam.
— Cine nu și-a scris lecția, să 

se ridice în picioare.
Ne ridicam în picioare. Mai 

mult de jumătate dintre noi ne 
ridicam în picioare.

— De ce nu v-cți scris lecția?
— Parcă dumneavoastră nu 

știți ? N-avem abecedar. N-avem 
tăblițe. N-avem condeie.

învățătorul tăcea un timp. Pe 
urmă se răstea la noi :

— Cînd aveți de gind să vă 
cumpărați abecedare și tăblițe 
și condeie ? Peste o săptămînă 
vine vacanța Crăciunului.

— Cînd o să ne dea părinții 
bani.

— Și minunea asta cînd o să 
se întîmple ?

— Nu știm, domnule.
- De ce nu vă dau părinții 

bani pentru cărți ?
— Nu au, domnule.
— N-au muncit astă-vară ?
— Ba au muncit. Au muncit la 

boieri pînă au căzut pe brinci, 
dar bani nu au.

Vuia afară viscolul, 
cit casa 
vățătorul
- Ce 

dacă-mi 
pector ? 
voi ?

Nu-i răspundeam. Nu ne pri
cepeam ce să-i răspundem, 1 i- 
tr-una din zilele iernii din 1911 
mi-a venit rindul să mă scoată 
la tablă. Am luat creta în mină.

— Scrie...
Mi-a dictat cîteva 

scurte. Le-am scris corect.
■■ Tu al abecedar ?

năvă-

Soba 
și in-

Nămeții 
creșteau, creșteau. In
se tînguia : 
mă fac eu acum, 
cade pe cap un ins- 
A ? Ce mă fac eu cu

— N-am, domnule.
— Cum ci învățat să citești-?
- Pe abecedarul vecinului.
- Tăbliță ai ?
- N-am, domnule. Am numai 

un ciob dintr-o tăbliță.
— Și cum ai învățat să scrii ?
— N-cm avut nici condei, — 

i-am mărturisit. Am luat 
Am zgirict cu el literele 
bliță.
- La voi în casă știe 

carte ?
— Nu știe, domnule.
Dar nu numai la noi in casă 

nu știa nimeni carte. Nici în 
alte case nu știa nimeni să 
scrie și să citească. In tot satul 
puteam să-i numărăm pe dege
te pe cei care puteau, cu greu
tate, să silabisească o carte 
sau să-și iscălească numele. De 
jur împrejurul satului meu, pînă 
la zare și pînă dincolo de zare, 
moșii boierești, păduri boierești, 
vii boierești, livezi boierești, 
conace boierești. Feciorii mo
șierilor învățau carte la Paris, 
la Roma, la Londra, la Berlin.

Mi-am adus aminte, — pentru 
a cita oară ? — de toate aces
tea, și de încă multe altele, as- 
cultînd, in sala Congresului, 
raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în care, la o a- 
numită pagină, sta scris : ,.Pen
tru a crea condiții tot mai fa
vorabile de studiu copiilor de 
oameni ai muncii de la oreșe și 
sate, începînd cu acest an șco
lar se introduce gratuitatea 
complectă a manualelor pentru 
toți elevii de la clasa l-a pînă 
la clasa a Vll-a inclusiv".

Ulterior, recenta hptărire a 
C.C. al P.M.R. și o Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. cu privire 
la reducerea prețurilor de vin- 
zare cu amănuntul la unele bu
nuri de consum, consemna din 
nou că în chiar toamna care se 

indicație a 
ținut de tovarășul 
Gheorghiu-Dej, la 

III-lea Congres al

cineva

Pe baza sarcinilor trasate de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
privind creșterea producției 
siderurgice, condiție esențială 
pentru dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei națio
nale, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romin 
și Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romine au aprobat o 
hotărire privind începerea lu
crărilor unei noi secții de la
minoare de sîrmă, profile u- 
șoare, mijlocii și benzi în ca
drul Combinatului 
din Hunedoara.

Noua secție de 
cu o capacitate de 
lion tone laminate 
an, va asigura satisfacerea în
tr-o măsură mai mare a ne
cesităților economiei naționale 
cu produse laminate într-o 
gamă variată.

siderurgic

laminoare, 
circa 1 mi- 

finite pe

(Agerpres)

fraze

apropie, această 
raportului 
Gheorghe 
cel de-al
P.M.R. va fi aplicată. Drept ur
mare, un număr de 
2.100.000 de copii vor 
manuale școlare 
cele arătate mai 
in față trecutul 
Concluzia, Iubiți 
ostenițl-vâ s-o trageți singuri.

peste 
primi 

gratuite. Prin 
sus v-am pus 
și prezentul, 
tineri cititori,

și sprijinul lor pentru toate inițiativele și pro
punerile, din orice parte ar veni ele, care pot 
contribui la realizarea dezarmării generale 
și totale, la întărirea păcii in lumea întreagă. 
Părțile și-au exprimat totodată speranța sin
ceră că toate națiunile vor face tot posibilul 
pentru a evita orice acțiune care ar avea 
drept urmare primejduirea păcii mondiale. în 
legătură cu aceasta, Republica Populară Ro- 
mînă apreciază poziția Republicii Indonezia 
cu politica ei externă independentă și activă 
și contribuția acesteia la micșorarea incordă. 
rii în lume.

Cele două părți condamnă cu hotărire co
lonialismul, ori care i ar fi forma și manifes
tarea, întrucît el înseamnă subjugarea po
poarelor și constituie o sursă de încordare in
ternațională, așa cum s a confirmat încă o 
dată cu prilejul ultimelor evenimente din 
Congo și din alte regiuni ale lumii. Ambele 
părți și-au exprimat convingerea că lichida
rea colonialismului va contribui la grabnica 
consolidare a păcii in întreaga lume.

Au avut loc de asemenea convorbiri în le
gătură cu problemele colaborării economie® 
și ale schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. S-a constatat cu satisfacție că re
lațiile prietenești și colaborarea dintre Re. 
publica Populară Romină și Republica Indo
nezia se dezvoltă in mod favorabil.

In cursul unui schimb de informații asu
pra viitorului plan de dezvoltare generală de 
7 ani al Indoneziei și asupra planului de 6 
ani al Republicii Populare Romine, s a con
statat de asemenea de cătie ambele părți că 
există posibilități pentru dezvoltarea schim
burilor economice, pentru încheierea unui a- 
cord comercial de lungă durată, precum și 
pentru dezvoltarea colaborării tehnico-științi- 
fice în interesul ambelor popoare.

Vizita domnului R. H. Djuanda Kartawid
jaja în R. P. Romină a constituit un factor 
important în întărirea și dezvoltarea in vii
tor a relațiilor de prietenie dintre Republica 
Populară Romină și Republica Indonezia.

al Republicii Indonezia
La plecare, ministrul-prim 

R. H. Djuanda Kartawidjaja 
a fost condus de Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Moghioroș și Ște
fan Voitec, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri. Mihail 
Ralea. vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționa
le, Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, Ilie Mur- 
gulescu, ministrul Invățămîn- 
tului și Culturii, Alexandru 
Sencovici, ministrul Industriei 
Bunurilor de Consum, Mihai 
Suder, ministrul Economiei 
Forestiere, Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale. Dionisie lo- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, Pavel Silard, ministrul 
R. P. Romîne la Djakarta, 
conducători ai instiiuțiilor 
centrale și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

La sosirea pe aeroport, co
mandantul gărzii de onoare a 
prezentat raportul ministru- 
lui-prim al R. Indonezia. S-au 
intonat imnurile 
R. P. Romîne 
Indonezia.

Ministrul-prim 
anda Kartawidjaja, însoțit de 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Chi
vu Stoica, a trecut in revistă 
garda de onoare.

Adresîndu-se ministrului- 
prim al R. Indonezia, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Chivu Stoica, 
a rostit un cuvînt de salut.

A luat apoi cuvîntul mi
nistrul-prim R. H. Djuanda 
Kartawidjaja.

Un grup de pionieri au ofe
rit flori oaspetelui, soției sale 
și persoanelor care îl însoțesc.

Părăsind țara 
nistrul-prim al 
s-a îndreptat 
Bulgaria.

de stat ,ale 
și Republicii

R. H. Dju-

noastră, mi- 
R. Indonezia 
spre R. P.

(Agerpres)

președintelui 
de Miniștri, 
Stoica

Stimate domnule ministru-prim,
Ne-a făcut mare plăcere vizita dv., a soției 

dv. și a celorlalți prieteni indonezieni.
în cursul șederii dv. în țara noastră ați 

putut vedea unele aspecte din realizările po
porului romîn pe tărîm economic, social și 
cultural. Ați putut de asemenea constata, 
dragi oaspeți, calda prietenie a poporului ro
mîn față de poporul indonezian, al cărui re
prezentant de seamă sînteți dv., stimate 
domnule ministru-prim.

Convorbirile sincere pe care le-am avut au 
lărgit perspectiva dezvoltării relațiilor de co
laborare dintre țările noastre, a cunoașterii 
reciproce și întăririi prieteniei dintre po
poarele noastre.

Vă rog, domnule ministru-prim, ca la îna
poiere în patria dv. să transmiteți poporului 
indonezian cel mai cald salut și urările cele 
mai sincere de prosperitate și fericire din 
partea poporului romîn.

Vă urez, domnule ministru-prim și dragi 
prieteni indonezieni, drum bun și la re
vedere !

Cuvîntarea 
ministrului-prim 

Djuanda
Domnule prim-mi nistru,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
Peste cîteva clipe voi părăsi frumoasa țară 

a romînilor, acest popor muncitor și talentat. 
Vizita mea a fost scurtă dar vă încredințez, 
domnule prim-ministru, că duc cu mine 
amintirea vie a unei vizite plăcute și folosi
toare printre prieteni sinceri ai Indoneziei. 
Tocmai acest aspect al vizitei mele face ca 
plecarea să fie atît de tristă. Vă voi spune 
însă ceva interesant. Există un proverb indo
nezian care spune : „Departe de ochi, dar 
aproape de inimă". Vom fi la mii de mile de
părtare de dv. cînd ne vom înapoia în Indo
nezia. dar această distanță fizică este redusă 
de prietenia sinceră și caldă pe care am sta
bilit-o în cursul vizitei noastre în țara dv.

Delegația mea și cu mine apreciem mult 
minunatele posibilități pe care ni le-ați ofe
rit dv. și colegii dv. de a lua cunoștință de 
realizările și de bogata experiență dobîndită

(Continuare în pag. 3-a)

ANCHETA NOASTRE
1. Cum trăiești, muncești și înveți pentru 

cerințelor minunatei noastre epoci ?
2. Ce model ai în viață și de ce î
3. Ce ți se pare a fi ce! mai rușinos în 

tînăr din zilele noastre? Cum lupți sâ elimini 
tovarășilor tăi orice manifestare de acest fel ?

a fi la înălțimea

comportarea unul 
din viața ta ți a

'spund
Gheorghe Dumitru

strungar

Am încercat în timp ce re
flectam asupra întrebărilor 
puse de ziar să mă iau pe 
mine însumi de o parte, să 
rămîn cîteva clipe numai cu 
mine. N-am reușit. In sufletul 
meu năvăleau mereu tot felul 
de gînduri și impresii, de fră- 
mîntări și năzuințe, ale mele 
sau ale tovarășilor mei de 
muncă mai tineri, mai vîrst- 
nici. îl vedeam, bunăoară, pe 
Petre Gheorghe, strungarul 
de alături, muncind „ca un 
leu", cum zice despre el mal-

tineri de la Uzinele „1 Mai“ Ploești
șirul, și totuși supărat că nici 
el, nici prietenul său, Ion Ma
nea, nu sînt în stare să rupă 
odată cu îndoiala și să urmeze 
cursurile

vis pe care-1 port 
vreme în inimă : să 
giner. Am terminat vara a- 
ceasta școala medie și 
gîndesc să dau examen

de multă 
devin in-

mă 
lamedii.

m-am trezit spunîndu-i 
gînd supărat :

— Ce naiba facem, Manea ; 
meseria ne cere carte, iar noi 
stăm cu mîinile în sîn I O să 
ajungem ca lăutarul 
cîntă după ureche...

în ce mă privește, am un

care

Institutul politehnic din Ora
șul Stalin. Știu, voi reuși, dar 
pot eu să fiu pe deplin mul
țumit ? în uzină sînt res
ponsabil de brigadă. Poate 
vorbesc prea mult despre 
școala medie, dar nu-mi place 
că o bună parte dintre tine-

rii mei din brigadă, buni în 
producție, harnici, nu s-au 
hotărît încă să devină și elevi. 
Mj s-a pus odată următoarea 
întrebare: „Dac-am ajunge 
toți ingineri ce-o să facă uzi
na cu noi ?" Părerea mea este 
că uzina, cu viitorul ei. toc
mai aceasta ne cere: să deve
nim fiecare la locul de mun
că un inginer. Avem în față 
planuri mărețe, iar realizarea 
lor ne cere cu fiecare zi cu
noștințe tot mai multe, o înal
tă calificare.

Tot aici în colectivul meu 
mi-am găsit și modelul de 
viață. Acest model este chi
pul comunistului, al omului

(Continuare în pag. 3-a)
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I-am găsit departe de cen

tru. Tocmai la marginea celor 
peste o mie de hectare, acolo 
unde gospodăria colectivă din 
Ghimbav, regiunea Stalin, are 
pășunea. Erau acolo, în tabăra 
de vară, toți cei doisprezece 
tineri care îngrijesc de cele 
146 vaci cu lapte ale gospodă

riei.
Cind au aflat că li se cere 

părerea despre meseria lor, 
s-au privit unii pe alții, zîm
bind și s-au așezat pe iarbă 
gata pentru discuție.

— Păi, să înceapă tovarășul 
brigadier.

— Bine, am să încep eu, 
spuse comunistul Nicolae Gu- 
guian. Vreți să aflați ce cre
dem noi că cere meseria asta 
de la cei care o fac. Uite pen
tru că e și tovarășul președin
te aici aș vrea să-i pun o în
trebare : Ce venituri a adus 
gospodăriei noastre sectorul 
zootehnic anul trecut ?

— Aproape 400.000 lei.
— Ei, eu de-aici zic să por* 

nim cu discuția. Ca să înțelegi 
bine cit e de faină meseria 
asta, ce preț are ea în vremea 
noastră, trebuie să te gîndești 
la multe Mai întîi, zootehnia 
este pentru colectivă o pungă 
care-j plină totdeauna, ca să 
zic așa. Animalele îți aduc zil
nic venit. Asta înseamnă 
cîștig. Dar aici nu-i vorba 
numai de faptul că sporește 
averea noastră comună, bună
starea noastră. Mărirea șepte- 
lului înseamnă mai mult lap
te. mai multă carne, lînă, unt, 
pentru toți oamenii muncii. 
Dar pentru întreaga țară, ia 
gîndiți-vă ce-nseamnăl E o ra
mură foarte importantă a eco
nomiei naționale. Pentru asta 
partidul ne îndeamnă sâ creș
tem animale mai multe, mai 
bune. Aproape 400.000 lei ne-a 
adus nouă, colectiviștilor. a.TJl 
trecut sectorul zootehnic. Și in 
ce condiții?! în condițiile unui 
sector nedezvoltat pe măsura 
posibilităților colectivei noa
stre, ale unor producții nu 
destul de bune pentru rasele 
noastre de animale. $: asta 
din cauză că nu toți îngrijito
rii stăpîneau bine această me
serie frumoasă.

— Asta așa-i — 
Dumitru Poienaru. 
ce cauză-i așa ?
că nu toți colectiviștii noștri 
au înțeles că ăsta-i un sector 
cheie pentru dezvoltarea co
lectivei. Gospodăria noastră e 
înființată de aproape zece ani. 
Dar noi. la 
trecut aveam 
lapte.

— E drept

intervine
S: M 
Per.trj

sfîrșitul anului 
abia 79 vaci cu

. ce-zice Poienaru, 
spuse Gheorghe Cojenelu. Vă 
amintiți că mai acum vreo 
4-5 ani, noi încă nu înțele
geam că pentru goszxxiir.a 
noastră una din temeliile ei 
cele mai puternice e crește
rea animalelor, că fără asta 
o să mergem șchiopătînd.

— Mai e și altceva—interveni 
în discuție utemistul Gheorghe 
Imbrea.

Chiar și putinele animale 
pe care le aveam atunci dă
deau producții slabe, erau în
grijite prost, fără grijă, fără 
dragoste. De ce ? Pentru că 
oamenii nu dădeau atenție 
sectorului zootehnie, nu-i în
țelegeau rostul, importanța. 
Și ăsta e un lucru de bază în 
meseria noastră. Ca s-o faci

la carte'

ca lumea, așa cum se cere 
trebuie să înțelegi adine im
portanța 
mea.

Și din 
închegau 
cu mai multă înflăcărare.

Oamenii au reconstituit 
concret, cu fapte, întregul 
drum pe care l-au parcurs 
colectiviștii spre înțelegerea 
necesității dezvoltării creșterii 
animalelor pentru înflorirea 
colectivei, pentru creșterea 
veniturilor ei. îngrijitorii au 
vorbit despre accentul deose
bit pe care cele 
tante documente 
lui nostru îl pun 
rea șeptelului.

— Vedeți — a reluat vorba 
Nicolae Guguian — pînă 
la urmă, la îndemnul partidu
lui, toți colectiviștii au înțeles 
că a avea animale multe în
seamnă bogăție. Avem acum 
146 vaci cu lapte și numărul 
lor va crește la peste 160 pînă 
la sfîrșitul anului.

— Da, în 1961 vom avea 18 
vacî la suta de hectare teren 
agricol, întări președintele. Și 
am ajuns aici pentru că au 
venit să lucreze în sector oa
meni cu dragoste de meserie, 
hotărîți să facă treabă. Alt
fel nu reușeam.

Aproape fără să-și dea 
seama, oamenii se adînciseră 
în discuții aprinse, ajunseseră 
să analizeze cu seriozitate, 
pe larg 
sectorului 
Gheorghe 
Imbrea și 
sint crescători de animale mai 
noi. au adus în discuție felul 
în care comuniștii din secto
rul zootehnic i-au ajutat să 
se califice, grija cu care a- 
ceștia le-au insuflat dragoste 
pentru această meserie. în cu
vinte simple dar pline de 
căldură. Gheorghe Păzitoru, 

brigăzii, elev Ia 
povestit 

co- 
Poienaru 

mulgător.
i deprins tainele 
r mari de lapte și 
Străduiește 

jungft pe Pe:er.ar 
El spunea câ ee 
tri lapte dt este 
se obțină in 
fiecare vacă 
depăși Și asta 
fruntașii brigăzii 
xiiștii — îi ajută zi < 
cei mai tineri să 
nivelul fruntașilor 
obține de la vacile 
de e: cite 27-00- 
lapte. S-a vorbit 
importanța economică pe care 
o prezintă cele 18 vagoane de 
lapte contractate cu statul, 
despre cursurile de calificare, 
despre ședințele de producție.

In discuții, oamenii reve
neau mereu asupra unui lucru 
important. Anume că ei sint 
legați cu dragoste de această 
meserie frumoasă, prețuită de 
toți colectiviștii, că înțeleg pe 
deplin rostul mundi lor ta 
aces: sector de mare impor
tanță economică, care în acest 
an trebuie să aducă gospodă
riei un venit de peste 530.000 
lei.

Aid, în tabăra de vară a ti
nerilor îngrijitori de vad de 
la G.A.C Ghimbav am asistat 
nu la o discuție oarecare, d la 
o adevărată dezbatere despre 
ceea ce înseamnă sectorul zoo
tehnic în economia unei gos
podării colective și, mai cu 
seamă, despre temeiurile pa
siunii lor pentru această me
serie de cinste.

ei. Asta-i părerea

ce în ce discuțiile se 
mai bine, se purtau

mai impor- 
ale partidu- 
pe dezvolta-

toate problemele 
zootehnic. Utemiștii 
Păzitoru, Gheorghe 
Nicolae Irimie, care

,.mezinul‘ _____
școala medie, a 
cum l-a ajutat pe el 
mumstul Dumitru 
să devină un bun
De la ei a 
producțiilor 
acum se i a-

i d:n -rmă.
2S60 de
HaniCcat 

acssț an de 
iță b 
pentru

si

va 
ct

— comu- 
de zi pe ei.
ajungă la 
care vor 
îngrijite 

■2800 litri de 
apoi despre

— Și cum ai reușit să obții 
de la „Vînăta ‘ 17 litri de lap
te pe zi ? l-am întrebat pe 
tinărul Ion Caraman, îngriji
tor de vaci la gospodăria a- 
gricolă colectivă „Elena Pa
vel" din Pîrlita-Vasilați, raio
nul Brănești?

— Foarte simplu, mi-a răs
puns el zîmbind. Am hrănit-o 
și am îngrijit-o întocmai cum 
scrie la carte. Am respectat 
programul de grajd cu stric
tețe, i-am mărit rația zilnică 
de concentrate pe măsură 
ce-și mărea și ea producția, 
am respectat regulile reco
mandate la muls.

Am aflat mai apoi că nu 
numai pe „Vînăta" o îngrijea 
Ion Caraman așa „ca la car
te", ci întregul lot de vaci 
pe oare-1 are în primire. Toc
mai de aceea, din planul de 
lapte de 2000 litri pe cap de 
vacă furajată pe care-1 are de 
îndeplinit anul acesta, el a 
realizat pînă in prezent aproa
pe două treimi.

P. G.

Utemîsta Maria Gheler, elevă 
la Centrul școlar agricol din 
Roman, este o pasionată în

grijitoare de păsări.

Foto : A. VIERU

Chiar atunci dnd cunoști multe taine ale meseriei, este nece sor sâ studieri eu regularitate 
cărțile și broșurile de specialitate. Tinerii îngrijitori de cnima le Alexandru Girdea și Marin 
Samoilâ de la G.A.C. „7 Noiembrie“ din comuna Ștefan Vodă reg -->ea București, au înțeles 

aceasta șl, de obicei, în timpul liber stud azâ împreuna.
Foto : N. STELORIAN

Nu „după ochi“ 
ci d

Cio-Pe utemistul Constantin 
bana, brigadierul zootehnie al 
G.A.C. „I. C. Frimu" din comu
na Mircet Vodi, regiunea Galați, 
l-am găsit în mijlocul tovarăși
lor aii de muncă. Le citea cu 

tare dintr-o broșură despre 
îngrijirea tineretului taurin,

— Am găsit aici câtev* lucruri 
interesante, se simte dator să ne 
explice brigadierul De altfel, 
adăugă el rimbind. cu cit pa
tronai mai adine in miezul me
seriei, eu atit mai ușor iți dai 
seama cit de multe mai ai de în
vățat pînă s-o stăpînești cu a- 
devirat

— Asta earn așa e, intervine 
mulgătorul Cristache Croitoru. 
Cîrpaei poți s-ajungi ușor. dat 
meseriaș buD e mai greu Tre
buie sâ înveți, să te străduiești, 
Fără învățătură nu-j chip să a- 
jungi la scop. Orieîtă bunăvoin
ță >i avea.

— Absolut, întărește Ilie Pop. 
Nu v-aduceți aminte ce era la 
noi in sector prin ’58 ?

— Da, stăteam prost al dracu
lui, ne spune brigadierul De
geaba aveam noi 120 de vaci ro
șii, tot una și una degeaba zi
disem grajduri hune și asigura
sem nutreț de mîna-ntîia. A- 
veam noi toate condițiile, vorba

upă știință
aia, da* treaba tot prost mergea. 
Ne alegeam ea 2—3 litri de 
lapte zilnic.

— Ca de la capre, adăugă 
Cristache Croitoru. De fapt, nici 
n-am fi putut pretinde mai mult 
în halul în care lucram noi. Pe- 
atunci ne chemam mulgători și 
îngrijitori de viței doar pentru 
câ lucram aici în sectorul zoo
tehnic. E drept mai avuseserăm 
și noi pe acasă cile o vacă, o în
grijisem pe cât ne pricepusem, 
mai dădusem din cind în cind cu 
țesala pe ea, ei da’ asta era alt* 
ceva.

— Da, nu m prea lovește una 
ea alta, constata Ilie Pop. In 
gospodăria colectiva vitele au a- 
aigurate condiții mult mai bune. 
Hrană bună, consistentă, graj
duri bune. Or, în asemenea con
diții producția e musai să creas-

se face. Dar cînd a fost sa pu
nem în practică, a cam ieșit alt
ceva. Vițeii tînjean. Era gata, 
gata s-o lăsăm baltă și aă-i dăm 
iarăși eă sugă la vaci. Ne en^^^k 
teamă că se prăpădesc. Dar parc.ț^^ 
ne era totuși ciudă că nu reuși- 
sem. Am chibzuit împreună și am f 
ajuns la concluzia că trebuie se ) 
apelăm la ajutorul unui îngriji
tor de viței cu experiență. Am 
invitat în mijlocul nostru doi ti
neri îngrijitori de viței de la 
G.A.S. „Berea Barbu*. Ei, de la 
tovarășii ăștia știu că am avut ca 
învăța. Ei ne-au spus că laptele 
pe care-1 dăm vițeilor trebuie 
să aibă aceeași temperatură la 
care zugeau ei, că alăptatul la bi
beron se face treptat etc. Așa 
ne am pus la punct și cu asta, Și 
cu multe altele* Ne-am întocmit 
program zilnic de grajd, am în
vățat să hrănim vacile în raport 
cu producția lor și multe alte 
lucruri folositoare. Rezultatul a 
fost că în prezent mulgem de la 
fiecare vacă 2.000 litri de lapte 
anual față de numai 1.000 cît 
mulsesem înainte și realizăm un 
•por zilnic de creștere de pes’M 
750 gr. pe cap de vițel. Sigur că 
n-o să ne oprim aici. Ne dăm 
seama că de-abia am învățat al
fabetul meseriei. Pînă cînd să 
jungem ca să obținem 4.000 li
tri pe cap de vacă mai avem 
drum lung.

— Și ce v-ați propus eă ia* 
ceți ?

— Să învățăm în continuare. 
Anul ăsta am reorganizat cercul 
zootehnic. Merge binișor, dar se 
poate și maj bine. Ne-am gîndit 
că i bine ca după fiecare lecție 
predată să organizăm o demon
strație practică. Pe urmă o să în
ființăm, cu sprijinul conducerii 
gospodăriei, o bibliotecă a cres
cătorului de animale. în munca 
noastră avem nevoie de cărți de 
cît ma* multe cărți, Apoi, am 
hotărît ca pe fiecare lună să tri
mitem pe cîte unul din noi la 
stațiunea experimentală I.C.Z. 
Rușețu să-și ridice calificarea. 
Toate acestea le facem fiindcă 
ne dăm seama că învățătura 
e o condiție fără de care nu se 
poate concepe meseria aceasta de 
crescător de animale.

N. FĂTU

— Firește Pop are dreptate, 
ne spâne brigadierul. Gospodăria 
colectivi e calea spre obținerea 
producției mari. Dar ca sa obții 
o asemenea producție trebuie sâ 
știi ce anume trebuie făcut pen
tru asta. Și mai alea cum anume 
trebuie făcut Or, pentru asta tre
buie aâ-ți însușești meseria pe 
care o practici. S-o visezi, nu alt
ceva. De asta ne-am dat noi seama 
pe la afîrșitnl lui ’58. Ne-am dat 
seama eă meseria de crescător 
de animale cere oameni pricepuți 
și nu îneurcă lume. Ne-am aș
ternut pe învățătură. Și cum am 
răzbit ? Numai bătîndu-ne capul 
să punem în practică tot ee ci
team. Citeam de pildă cum se 
face mulsul rațional, apoi ce zi
ceam : 
gem și 
aici în 
Mulgea
Noi toți pe lingă el. îi urmăream 
fiecare mișcare. Și dacă vedeam 
că Croitoru nu spală ori nu ma
sează ugerul așa cum citisem că 
trebuie făcută asta, apoi îl o- 
pream pe loc. Și lua treaba de 
la capăt. Așa cu fiecare pînă cind 
putea spune pe drept euvînt : 
„acum știu cum trebuie făcut !M 
Sau cu alăptatul vițeilor la bibe
ron. La fel, am citit în cărți cum

Meseria e frumoasăCîtu-i Mantea de cioban...
Frunzuliță de cicoare Cit e creasta lui de-naltă
Mindru-s măre frați oare Și mai sus ca din sa saltă
Cind mi-așteaptâ munți Inima ca sâ vă spună

prietini
Cu covor de flori sub cetini

Că la stinâ treaba-i buna ;

Turmulița de țigâl Turma colectivei crește,
Albe, mindre, bucâlâi. Bucuria ne-o sporește
Frunzuliță foi de nuc Și la toamnă cind o fi
Turmulița cind mt-o tfue Intre noi de-om im părți
Sus pe pajiștea de flori Ronda trudei din ăst an
Unde-n zori, la cintători, Citu-i Mcnteo de cioban
lerbulrța seamăn n-are Partea cind o să-și primească
Peste șapte țări și-o mare După-o lege ari firească,
Și le-ndemn și le rotesc După muncă, duoă spor,
Trupul de $i-l împlinesc Am așa un g*rd și-un dor
Să l« crecscâ lino-n rint Pe Peana cea frumoasa
Fără seamăn pe pa» -t S-o oduc la cme-ccasă
Sâ le ereasce m»eu •cri Câ ciobonai no-i cea fost
hiti co ciutele si tari. Tte'eu si for-de rost
Și-apoi seara in ceoun Chx.ndăriș ce toți privit.
lapte’e cind impreun C ca unu! ce-a tr-dit.
Coșii de-i răstorn in codă Cu putere voinicească
Roate mindre de zâpadâ Colectiva sâ-nfiorecscă
Fericit ca mine nu-i Frate bun ii secotjți
Om pe-ntinsul timpului Cu roi toți, așa H știți
Ori in rirM munteiui. ți Io trudo și la piață

dou chiol fi eou ârrt ți Io buieU de fotă
Bucuria so-mi cirrint ți la gbierwl eol de fac
Și scot fluier bătrinesc 
Bucuria sâ-mi grăiesc

ț. la trudă și la joc".

Către munți și către văi (Culeasă de la GHFOR-
Câtre fete si flăcăi : GHE TRESTIANU, dm co-
„Fraților, aș rrea sâ tic, muna Cotiem, raionul
Cit îi muntele voinic CiMu).

„Măi fraților, ia să mul- 
noi vacile așa cum scrie 
carte !“ Și așa făceam, 
•pre exemplu Croitoru.

L-am întrebat pe mulgătorul 
Gheorghe Durbacă din G.A.C, 
Cidău regiunea Ploești. ce l-a de
terminat să-și aleagă meseria pe 
care și-a ales-o. Ne-a răspuns 
limpede, liniștit :

— De ce mi-am ales meseria 
de mulgător ? Pur și simplu pen
tru ei mi-e dragi. De mic copil 
am îndrăgit animalele. Tata avea 
• pereche de boi. Nici buni, nici 
răi vite de om sărac. Primăvara 
ieșeam la arat. Nu pe pămintul 
nostru. eă n-aveam pâmint bun 
ăe semănai Pe pămintul boieru
lui. Două părți el. una noi. Ca 
M încropim cit M nu murim de 
hume, aram 14-15 pogoane. O- 
bateau repede boii d erau slabi. 
»e ^tam U ei cum gifiia, cum 
se chinuia sile întregi pe broa
dă și mi se ferea o milă gro
zavă de ei. De atunci am în
drăgi: animalele.

— B.ne, dar judecind după 
pasiunea dumitale ar fi trebuit să 
fii conductor de a^hij.

Gheorghe Durbacă ne răspun
de âmbind :

— Păi așa a și fost- La începui 
am fost conductor de atelaj. Nu 
m-am „indurat* si las pe miini 
„străine’* boii pe care-i aduse
sem în colectivă. De. apucaturi 
de individual, se scuză el zîm
bind. Mai apoi cind am înfiripat 
primul lot de soci, m-a chemat 
tovarășul Ursuleț' membru al bi~ 
roului de partid. M-a întrebat 
daci vreau si mi fac mulgător, 
l-am răspuns câ gsta nu-i treabă 
de flăcău în toată puterea euvin- 
tului. Da pini la urmă m-a con
vins. Mai tirziu mi-am dat seama 
ci tovarășul Ursuleț avusese 
dreptate. In condițiile noastre, la 
meseria de mulgător se cere si 
știi multe lucruri noi. Vechea 
deprindere nu mai e de ajuns. 
Iți trebuie pricepere, cunoștință 
bogate, dur mai ales pasiune.

— Cu alte cuvinte, dragostea 
înainta de toate, nu ?

— Da, în orice meserie poți fi 
fi meșter bun și ârpaei. Poți face 
și minuni, poți încurca fi lucru
rile. Depinde daci pui sau nu 
suflat in tot ce 
multe cunoștințe 
deprindere, dacă 
ba asta dragoste, 
eru de nimic. In
se cere și moi mulg suflet. Dar 
nu e deajuns să-ți iubești me
seria numai așa fiindcă te simți 
legat de ea, mai mult decit de 
celelalte. Dragostea de meserie 
se măsoară în fapte. Atunci cind 
ți-e dragi meserie de crescător 
de 
tot 
g* 
ne
obții producție mare de lapte. 
Ori pentru asta trebuie si ie 
străduiești tot timpul oa anima
lele să fie îngrijite in cela mai 
bune condiții. Iată ce înseamnă 
să muncești eu pasiune. îngrijind 
animalele doar așa ca sâ nu se 
poată spune că n-ai făcut-o de 
loc. nu faci nici • ispra
va. De asta distribuirea nutrețu
lui, pâșunatul, adăpatul, țes ăl a- 
tul, mulsul n.u pot rămîne niște 
simple operații mecanice. Nu 
pot fi făcute numai de dragul de 
a te achita de o obligație de ser
viciu. Toate astea trebuie făcute

„se- 
le 

ani-

eu grijă, cu dragoste. In meseria 
asta ți se cere multă migală și 
răbdare.

Pasiunea, calificarea, iată 
crețul" succeselor pe care 
obțin tinerii crescători de
male din G.A.C. Cislău, Dacă in 
prezent vacile îngrijite de can
didatul de partid Durbacă dau 
o producție medie de 2.400 litri 
lapte fiecare, aceasta e rezulta
tul nemijlocit al muncii lui. Mul
gătorul Gheorghe Durbacă își 
iubește meseria. Și iubind-o se 
străduiește s-o facă așa cum cere 
știința. Cu precizie, cu sigu
ranță. eu eficacitate. Dar firește 
el nu se mulțumește numai si a- 
plicf eunoftin  țele iasuriie pinâ 
ia prezent. învață mereu. Cartea 
tehnica 
jutor al lui. 
Caută noi 
grijire. Pe 
De curînd

pe

e cel mai prețios a- 
Citește, învață- 

metode de în
cete mai eficace, 
a introdus 
parcele, 
biberon, 
raport

pdșu- 
hr Unirea 
hrăni rea 

de pro-

✓

Ttnirut crescător de animala Vasitg Ștefan de ta 
G.A.C. Fulga. 'a-.onul Mizil, nu îngrijește bine ani
malele pe care le are In seamă, le hrănește cu în. 
tirziere și la tntimpl'irg din care cauză acestea ara. 

tă foartș prost.

natul 
vițeilor la 
vacilor 
ducția acestora. Și aceasta e de 
fapt numai începutul. îndrăgos
titul de meserie, tinde întotdea
una spre 
țiune.

L-am 
Gheorghe 
treburile lui. II așteptau Costică 
Șolcan și Dumitru Șandru. Era 
vremea ca vacile si fie scoase la 
pășunat. Am coborit de acolo, 
din tabăra de vară de pe crește- 
tul Zamurii, gîndindu-ma tot 
timpul la cele discutate eu el. 
Da, candidatul de partid Durbacă 
are dreptate. Meseria de mulgător 
îți cere cunoștințe bogate, și 
mai ales pasiune... Pasiunea care 
înnobilează munca, îi dă sensuri

în

măiestrie, spre perfec-

meserie
F. NICOLAE

NICOLAE BARBU

P. gheorghițA

Pa gina tineretului

foci. Oricit de 
ai avea, oricitâ 
nu pui în trea- 
suflet, iese Iu- 
meseria noastră

animale. înseamnă că vrei ess 
dinadinsul ea treaba să mear- 
bine, si ai vaci frumoase, bi- 
îngrijite, viței sănătoși, să

lâsat pe mulgătorul 
Durbacă să-și vadă de

Brigada discută un „caz“...

Cronică rimată, care eventual ar putea fi folo
sită de brigada artistică de agitație, dedicată 
tinărului colectivist Stan Bazavan din comuna 
Frățești, raionul Giurgiu.

Stan își schimbă meseria
Desen de MATTY

Discuția a pornit de Ic faptul 
că Ștefan Cerveanu, tinăr în
grijitor de animale de Ic G.A.C. 
„Ștefan Gheorghiu" din comu
na Putineiu, regiunea București, 
a spus câ pleccă din sectorul 
zootehnic fiindcă nu-i mai p'-cce 
meseria ce crescător de ani
ma ie. Florec Pcvel, un olt tova
răș de muncă de-ol lui, era in-* 
di nat să-i dea și ei dreptate, 
spunînd că meseria de crescător

de animale n-or fi • 
chiar așa de vază.

— Cum poți sâ spui 
ceva, mâi Pavele ? l-a 
mitru Breczu, 
voci o! gospodăriei, 
astăzi îngrijitorul de 
moi e un 
trecut ?

— Bine, bine, nu mai e așa, 
dar mie mi se pore câ nu e așa 
frumoasă ca altele.

— Auzi ce verbâ la el! a In
tervenit atunci Stan Florea, un 
olt îngrijitor de animale. Păi 
trebue să-i înțelegi mai întii 
rostul, Importanța ei, s-o faci 
așa cum trebue, să-ți fie dragă, 
și pe urmă o sâ vezi cit e de 
frumoasa. Gindește-te că un om 
care are aceiași meserie ca și 
noi, Adochiței, a ajuns Erou al 
Muncii Socialiste.

Discuții de felul celei de mal 
sus au dus tinerii îngrijitori de 
onlmale din comuna Putineiu de 
•mal multe ori. A căutat fiecare 
argumentele cele mai convingă
toare, și-a susținut părerile, s-au 
contrazis, dar pinâ la urmă a- 
devărul a ieșit limpede la ivea
lă. L-am aflat de la ei acum 
dteva zile cind i-am întrebat 
cum a rămas cu „cazul lui Cer- 
veanu“ : a avut s-au n-a avut 
dreptate, spunînd că meseria 
de îngrijitor de animale nu-i o 
meserie serioasă, frumoasă ?

- Păi ce să vă mai răspun
dem, mi-au spus tinerii crescă
tori de animale, rîzind, El a 
plecat, iar noi am rămas aici șl 
ne simțim foarte mindri cu me
seria noastră !

Care va să zică Cervecnu n-a 
avut dreptate I

tu așa 
zis Du- 

șeful fermei de 
Crezi că 
animale 

simplu văcar ca in

• Găsești câ arată așa râu f
- Din contră I După cum o „îngrijești* tu, arata chior foar

te bine.

Mai acum un an 
Stan Bazavan 
După ce fi-a dus degetul la limpid 
Și-a stat două minute așa, 
Neclintit,
- Tovarășe președinte,
A zis, 
Am chibzuit :
Eu sint băiat de treabă, 
O lume intreagă mă știe, 
De aceea,
(Fără prea multe cuvinte)
Uite, aș vrea să-nvă( și eu o meserie I 
Președintele,
După ce-a stat și el un timp să-l asculte, 
l-a răspuns bucuros și domol ;
- Bine, Stane, alege-ți.
Meserii, in colectivă, azi avem multe!
- Păi eu de mult am ales, a zis Stan, 
Meseria care-mi este pe plac.
lată,
Chiar de astăzi, 
îngrijitor la păsări mă fac !
Știți, imi plac la nebunie păsările...
Și cind sint fripte 
Și cind sint vii I 
Și Stan s-a dus, 
Bucuros nespus, 
Crescător de păsări să fie •• 
După o vreme insă...
- Tovarășe președinte, e zis Stan, 
Știti ce e ?
- Ce e !
- Mi-am făcut alt plan.
Nu mai stau la păsări să le-ngrijese...
Trebuie să le duc apă mereu, să le hrănesc... 
Și asta, cit e ziulica de maro...
E o muncă... obositoare.
Și apoi, 
Dimineața, la print și seara, 
Găinile, ratele, giștele, cocoșii, 
Prea... „cotcodăcesc l“.

Ce să vă spun,
Eu..., la padocuri,
Să cresc purceii cei grași ai gospodăriei 
Sint bun I
- Bine, Stane, a zis președintele '»
Făcindu-i iarăși pe voie,
Du-te la padocuri atunci I
De oameni serioși
Avem șl acolo atita nevoie I 
Dar, după ce-a mai trecut incă o vreme, 
Bazavan
Și-a făcut iar un „plan" : 
„Nici crescător de porci nu e bine.
Ai tot o grijă și o alergătură I 
Măi... măi... măi I...
Să știi câ le cireada de vaci e de mine", 
Și, nemaivrind nici o clipă să piardă. 
S-a dus repede la cireada.
S-a plimbat și pe-acolo
In sus,
In jos,
A văzut cit e laptele de gustos,
Cind, iată, după o vreme,
Alte „pasiuni" au început să-l cheme.
- Crescător de animale f 
Și-a zis Stan in sine,
Nu-i cea mai buni meserie, 
Nu e de mine I
Eu o să mă fac... o si mă fac...
Șl de-atunci Stan se tot gindește,
Și nu găsește
O meserie care să-i fie pe plac.

Fiindcă,
Așa cum vedeți.
El aleargă mereu
Din floare in floare
Dar nu e albină muncitoare
Ci un fluture stingher - un pierde-vară - 
Care, in loc să muncească,
Doar... zboară I

PETRE GHELMEZ
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care luptă necontenit să ne 
facă viața mai plină, mai bo
gată. In comuniști am găsit 
eu, ca într-o comoară, cele 
mai alese însușiri morale. Am 
lucrat o bună bucată de vre
me cu vestitul strungar Ale
xandru Chiru din Colibași. 
Cînd am aflat că brigada sa 
lucrează la o distanță de 15 
ani în viitor, mi-am adus a- 
minte o întîmplare. Eram în
că proaspăt absolvent al școlii 
profesionale cînd s-a hotărît 
ca la strungul meu să se a- 
plice metoda Kolesov de tăie
re intensivă a metalelor. I-am 
dat strungului viteza pe care 
o credeam necesară și m-am 
apucat de lucru.

— E mică viteza, mi-a spus 
tovarășul Chiru. Și, pe loc. i-a 
dat mașinii un asemenea a- 
vans încît mi s-a tăiat răsu
flarea. Piesa care se lucra de 
obicei într-o zi, a fost realiza
tă în 3 ore ! Atunci am în
ceput eu să-1 cunosc pe în
drăznețul strungar, pe comu
nistul Chiru. In toată vremea 
care a urmat, el m-a ajutat să 
capăt curaj și încredere în 
forțele mele, să-mi pretind 
mie, mașinii la care lucrez 
din ce în ce mai mult.

Totul, cred eu, stă în pa
siunea cu care muncești pen
tru binele colectivului socia
list. Și cei mai mulți dintre 
tinerii noștri lucrează cu pa
siune aprinsă. Cu atît mai 
rușinos apare meteahna vre
unui răzleț, cum este la noi 
tînărul Ilie Gheorghe, care se 
conduce în viață după princi
piul „ori cu mine, ori fără 
mine, viața tot înainte mer
ge44. Da, viața tot înainte 
merge, dar atunci cînd parti
cipi șj tu la înfrumusețarea 
ei, cu inimă, cu drag, merge 
și mai repede. Ilie Gheorghe 
n-are pasiune pentru meseria 
lui. E mutat mereu din secție 
în secție, cînd la strung, cînd 
la detalon, doar doar și-o găsi 
locul. Visează multe. Vrea să 
se facă aviator sau marinar 
sau, in sfîrșit, ceva „deosebit". 
Realitatea este că el n-are un 
țel precis, nu și-a concentrat 
gîndurile și forțele într-o anu
mită direcție.

Lipsa de pasiune pentru o 
meserie mi se pare mie un 
lucru foarte rușinos la un tî- 
năr și de aceea nici nu pot 
privi nepăsător o asemenea 
manifestare. Cred că ajutat de 
tovarășii lui, tînărul de care 
v-am povestit își va găsi, în 
cele din urmă, drumul pe care 
trebuie să meargă.

mult, cu cît îți ridici califica- 
rea, cu atît îți poți pune mai 
bine în 
tudinile.

M-am 
pe care 
vățătura 
nici nu m-aș simți în largul 
meu. De aceea mi-am șj luat 
ca model în viață, oamenii 
dîrji, energici, plini de frumu
sețe sufletească, așa cum sînt 
comuniștii. Un comunist știe 
să pătrundă fenomenele, să 
înțeleagă ce e bun și ce e 
rău, el este totdeauna un prie
ten activ al noului. Iată, la 
noi, în atelier, un tînăr a fă
cut o inovație. Comisia pentru 
inovații a considerat însă că 
nu poate fi aplicată pentru că 
n_ar da randament. Cînd au 
aflat despre aceasta, tovarășii 
Vasile Petrescu și Dumitru Io- 
nescu, comuniști din secția noa
stră, au cercetat inovația și, 
cumpănind bine lucrurile, au 
constatat că cei care făceau 
parte din comisie n-aveau 
dreptate. Și nu s.au lăsat 
pînă ce toată lumea n-a fost 
convinsă de adevăr. Ca urma
re, inovația a fost aplicată în 
întregul sector aducînd uzinei 
economii importante. Mi-a 
plăcut mult modul acesta de 
a acționa și acesta a rămas 
pentru mine încă un exemplu 
de ceea ce înseamnă să fii un 
bun muncitor.

In condițiile vieții noastre, 
cînd partidul ne-a creat cele 
mai bune posibilități de mun
că și învățătură, mie mi se 
pare foarte rușinos la un tî
năr fuga de învățătură. La 
noi în uzină avem mulți ti
neri care învață. Iată-1 însă 
Pe Constantin Iamandache. 
Cînd îi propunem să se apuce 
de învățătură, să se înscrie la 
liceul seral, începe cu văică
reala; că el nu poate să în
vețe, că îi e greu. Firește cȘ 
nu-i ușor. Dar e o vorbă : 
,.cine caută găsește, cine vrea 
reușește41. Iamandache însă 
nici n-a încercat măcar să va
dă dacă e greu sau ușor. A- 
cum, pentru toamna aceasta, 
mi-am pus în gînd să-1 ajut 
pe Iamandache să-și învingă 
lipsa aceasta de voință și să 
pășească și el în rîndurile 
munci torilor-elevi.

valoare torțele, aptl-

obișnuit cu clocotul 
ți-1 dă munca și in
și spun sincer altfel

Ion Chirijă
cazangiu

Constantin Florea
modeller

Nu cu multă vreme în ur
mă, am luat parte la un im
portant eveniment din viata 
uzinei noastre. Se sărbătoreau 
50 de ani de la înființarea ei. 
In sala clubului erau adunați 
toți muncitorii uzinei. Erau de

față și veteranii — bătrîni 
muncitori care munceau în 
fabrică de pe vremea cînd 
mașinile se porneau cu aju
torul unei locomobile de tre
ierat grîu. Ei ne-au povestit 
nouă, tinerilor, despre viața 
din trecut a muncitorilor. Am 
ascultat atunci o lecție de is
torie pe care n-o voi uita ni
ciodată. Și am înțeles odată 
mai mult cît de minunați sînt 
anii pe care-i trăim, cît 
mult 
dului 
făcut 
stră.
ca problemă importantă ri
dicarea calificării, 
țirea cunoștințelor de cul
tură generală. De aceea în- 
cepînd cu acest an m-am în
scris la cursurile serale ale 
școlii medii. în afară de acea
sta mi-am creat și o bibliote
că personală în care cărțile 
tehnice ocupă un loc princi
pal. Vreau să învăț, să stu
diez cît mai mult, să cunosc 
bine procesul de producție, să 
mă simt eu stăpîn pe mine 
atunci cînd pornesc la o trea
bă.

Ce model am în viață ? Eu 
nu pot găsi un model mai 
frumos de viață decît chipul 
comunistului, omul care în
gemănează în profilul său mo
ral cele mai frumoase trăsă
turi. Pretutindeni, în uzină, 
comuniștii sînt în fruntea ac
țiunilor. Lucrez în atelier cu 
comuniștii Gheorghe Terecoa- 
să și Gheorghe Constantin. 
Dintr-un început trebuie să 
spun că sînt foarte buni spe
cialiști. Nu de mult ei au fost 
trimiși în Republica Populară 
Chineză să ajute la instalarea 
de utilaj petrolifer. îmi place 
la acești oameni nu numai pa
siunea aprinsă cu care mun
cesc, ci și faptul că împăr
tășesc cu dragoste celor din 
jur. din cunoștințele lor. Ii 
vezi mereu preocupați de ri
dicarea calificării tinerilor.

La cea de a treia întrebare 
voi răspunde că mie mi se 
pare foarte rușinos la un tî
năr ușurința în dragoste, ne
statornicia sentimentelor. Am 
un prieten. Lucrez cu el în 
același atelier. S-a căsătorit 
acum un an. Se părea că s-a 
gîndit bine atunci cînd s-a ho
tărît să-și creeze o familie. 
N-au trecut însă decît cîteva 
luni și „îndrăgostindu-se44 de 
altă tînără, s-a despărțit de 
soție. Mai tîrziu s-a împăcat 
cu soția, apoi iar s-a despărțit 
de ea.. Un om care se joacă cu 
sentimentele frumoase. Perso
nal am încercat și voi încer
ca și pe viitor să-1 ajut să în
țeleagă cît de greșită este 
concepția lui despre familie, 
despre dragoste.

tie 
sîntem noi datori parti- 
pentru toate cîte s-au 
pentru generația noa- 
Personal, mi-am pus

îmbogă-

*

Cocteil cu prilejul 
Închiderii Expoziției 

sovietice
Camera de Comerț a R, P. 

Romîne a oferit marți seara 
un cocteil la restaurantul 
„Pescăruș", cu prilejul închi
derii Expoziției sovietice.

Au participat tovarășii A- 
lexandru Moghioroș și Ștefan 
Voitec, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Sencovici, ministrul Industriei 
Bunurilor de Consum, Mihai 
Suder, ministrul Economiei 
Forestiere, Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale. A. Mălnășan, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului 
Comerțului, membri ai con
ducerii altor ministere și 
organizații ecpnomice, repre
zentanți ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S. și ai unor orga
nizații obștești, directorii în. 
treprinderilor de stat pentru 
comerțul exterior, ziariști.

Au luat parte A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București și membri ai 
ambasadei, precum și A. I. 
Golovkin, secretarul general 
al Camerei Unionale de Co
merț a 
rectorul 
ingineri 
care au 
rea expoziției.

Uniunii Sovietice, di- 
Expoziției sovietice, 

și specialiști sovietici 
participat la organiza-

Inginerul Eugen Georgescu șl prim topitorii Aurel Pcsconl 
și Ion Prodan de la Combinatul Siderurgic Hunedoara con

trolează procesul tehnologic înaintea șarjei.
Foto : P. PAVEL

Conferința sindicatelor 
din întreprinderile industriei 

de consumbunurilor

Cuvîntarea ministrului-prim 
Djuanda

(Urmare din pag. l-a)

ale

de poporul romîn în construi
rea țării pe baza principiilor 
socialiste. După părerea mea, 
aceasta este tocmai una din 
caracteristicile esențiale
vizitei noastre care ne-a dat 
noi imbolduri 
sarcinilor care ne stau în față 
în țara noastră. Poporul no
stru este acum angajat într-un 
uriaș efort pentru fecon- 
struirea societății pe baze noi 
cunoscute de poporul nostru 
ca fiind socialism indonezian. 
Aceasta implică o îndepărtare 
de la vechea politică liberală 
și aplicarea principiilor fun
damentale ale socialismului 
la condițiile specifice ale In
doneziei care sînt determinate 
de trecutul nostru istoric, tra
dițiile noastre culturale, me
diul nostru înconjurător și 
credința noastră în anumite 
valori spirituale. într-un cu- 
vînt, socialism conform cu 
identitatea națională a Indo
neziei.

Este evident că o sarcină 
atît de uriașă nu poate fi în
deplinită decît în condiții de 
pace și colaborare internațio
nală ca cerințe primordiale.

Aceasta este tocmai justifi
carea tuturor eforturilor noas-

în realizarea

tre de a contribui cu tot ce ne 
stă în putință la lupta gene
rală pentru pace. Și tocmai a- 
cest lucru, domnule prim- 
ministru, l-am găsit și în ini
mile și în mintea poporului 
romîn și a conducătorilor săi. 
Acest ideal comun de pace și 
colaborare internațională este 
însuși elementul care ne-a a- 
propiat, în ciuda marii distan
țe fizice care separă cele 
două țări ale noastre și a deo
sebirilor în ceea ce priveș
te sistemele noastre sociale. 
De aceea, noi sprijinim ideea 
coexistenței pașnice între po
poare.

Așadar, să ne unim efortu
rile în sarcina comună de a 
menține pacea și colaborarea 
internațională. Prietenia^ și 
colaborarea dintre noi să fie 
contribuția noastră comună la 
realizarea acestui înalt ideal.

îngăduiți-mi, în sfîrșit, să vă 
mulțumesc din nou dv. și gu
vernului dv. pentru primirea 
caldă și ospitalitatea de care 
ne-am bucurat în cursul în
tregii noastre vizite în țara dv.

Trăiască prietenia romîno- 
indoneziană !

Trăiască pacea mondială șl 
colaborarea internațională!

Vă mulțumesc și la reve
dere.

ȘEDINȚĂ DE INFORMARE 
A ACADEMIEI R. P. R.

M-am gîndit mult la între
bările puse de ziar. Am ur- 

’■ mărit și răspunsurile altor ti
neri. Trăim, cu adevărat, ani 
minunați care ne cer fiecăruia 
o viață frumoasă. Care este 
calea spre această viață ? Eu, 
ca tînăr muncitor, nu văd o 
altă cale în afara muncii, a 
unei munci avîntate, plină de 
patos. Munca ne este armă 
de luptă. Prin ea construim, 
sub conducerea partidului, so
cialismul. Dar tot munca ne 
este și cel mai viu izvor de 
bucurii, tot ea ne alimentea
ză și sentimentele. Fără mun
că nu pot exista nici vise, nici 
gînduri frumoase. Personal 
nu sînt în stare să concep o 
viață luminată de sentimente 
frumoase în afara participă
rii active la munca socialistă. 
Cînd spunem muncă, ne gîn- 
dim firește și la învăță
tură. Mie, o spun, nu mi-e 
de loc ușor să învăț. Sînt la 
liceul seral, în clasa a X-a. A 
trebuit să lupt mult cu ma
tematica. cu fizica, dar nu 
m-am lăsat și nici n-am de 
gînd să mă las. Mai mult, a- 
ceste științe mi-au devenit a- 
cum o puternică pasiune. La 
noi, la modelărie, matematica 
ne este absolut necesară. Lu
crăm doar cu ajutorul calcu
lelor. Mă gîndesc chiar ca 
după absolvirea școlii medii 
să învăț, mai departe, la Fa
cultatea de fizico-matematici. 
Am văzut că, cu cît înveți mai

Elevii Școlii sportive din Orodeo aflațl la odihna în tabăra de la Stîna de Vale își continuă cu 
stăruința antrenamentele.

Foto : AGERPRES

în zilele de 23 și 24 iulie 
s-au desfășurat în Capitală 
lucrările Conferinței sindica
telor din întreprinderile in
dustriei bunurilor de consum. 
La conferință au participat 
389 de delegați aleși în adu
nările generale și conferințele 
sindicale din întreprinderile 
acestei industrii și peste 80 de 
invitați.

La lucrări au luat parte to
varășii Petre Despot, secretar 
al Consiliului Central al Sin
dicatelor, și Alexandru Senco- 
vici, ministrul Industriei Bu
nurilor de Consum.

Raportul privind activitatea 
Comitetului Central al Sindi
catului muncitorilor din indu
stria bunurilor de consum de 
la cel de-al V-lea Congres al 
sindicatului și pînă în prezent 
a fost prezentat de tovarășa 
Elena Stoia, președintele C.C. 
al Sindicatului muncitorilor 
din industria bunurilor de 
consum.

Din raport și din discuții a 
reieșit că sindicatele din în
treprinderile acestei industrii, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, au desfășurat o ac
tivitate mai concretă și mai 
bine legată de problemele de 
producție. Muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din industria 
bunurilor de consum, antre
nați în întrecerea socialistă, au 
obținut importante succese în 
creșterea producției și pro
ductivității muncii, în redu
cerea prețului de cost.

Așa cum s-a arătat la con
ferință, în fața Sindicatelor 
din industria bunurilor de 
consum stă sarcina de a an
trena muncitorii, tehnicienii 
și inginerii în lupta pentru 
continua îmbunătățire a cali
tății și aspectului produselor, 
pentru îmbogățirea sortimen
telor cu noi modele și pro
duse. Sindicatele din această 
ramură trebuie să acorde un 
sprijin mai larg introducerii 
tehnicii noi, ridicării perma
nente a randamentelor mași
nilor și reducerii continue a 
prețului de cost, prin micșo
rarea consumurilor specifice 
și prin înlocuirea unor ma
terii prime mai scumpe cu al
tele mai ieftine. Vorbitorii au 
arătat că una din sarcinile de 
seamă ale organelor și orga
nizațiilor sindicale este ridi
carea continuă a calificării 
profesionale a cadrelor.

In încheierea discuțiilor, 
tov. Petre Despot a arătat sar
cinile care revin Comitetului

Central al Uniunii sindicate
lor din întreprinderile indu
striei bunurilor de consum în 
lupta pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Pe baza discuțiilor purtate 
și a propunerilor făcute, con
ferința a adoptat o hotărîre în 
care sînt cuprinse măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea 
activității sindicatelor pentru 
mobilizarea oamenilor muncii 
la îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața acestei ramuri in
dustriale.

(Agerpres)

Academia 
Comisia de 
a organizat marți, 
Academiei, o ședință de in
formare privind lucrările pri
mului Congres al Federației 
internaționale de automatică 
(I.F.A.C.), care s-a desfășurat 
la Moscova între 27 
7 iulie.

Acad. Gr. Moisil, 
ședințele Comisiei de 
tizare, conducătorul 
ției țării noastre la Congres, 
a prezentat referatul ge
neral asupra lucrărilor Con
gresului de la Moscova. Refe
ratul a scos în evidență im
portanța lucrărilor Congresu
lui pentru introducerea auto
matizării în industria din în
treaga lume. La Congresul 
de la Moscova specialiștii din

Cu privire la regimul 
și valutelor

După cum s-a mai anunțat 
printr-un decret al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale 
s-a dat posibilitatea tuturor 
celor care nu și-au îndeplinit 
pînă în 
gale de 
aurului 
care le 
nească 
la 15 august 1960 
fiind absolviți de sancțiunile 
prevăzute de lege.

Pe baza prevederilor decre
tului, I.C.S. „Bijuteria" și, în 
localitățile în care această în
treprindere nu are unități, se-

prezent obligațiile le- 
cedare și declarare a 

și valutelor străine pe 
posedă să-și îndepli- 
aceste obligații pînă 

inclusiv,

R.P. Romine — 
automatizare — 

în aula

iunie și

vicepre- 
automa- 
delega-

aurului

de Stat pentru 
„Bijuteria" cum- 
monede, medalii,

diile Băncii 
contul I.C.S. 
pară aur în 
lingouri etc la prețurile afișate 
la unitățile cumpărătoare.

Valutele și celelalte mij
loace de plată străine, deți
nute în țară sau în străină
tate, vor fi predate, declarate 
sau cedate numai la unitățile 
Băncii de Stat din întreaga 
țară și vor fi plătite potrivit 
dispozițiilor legale.

Informații suplimentare se 
pot obține de la 
I.C.S. „Bijuteria" și 
de Stat.

țara noastră au prezentat 6 
referate, care au fost larg 
discutate.

De asemenea, delegația noa
stră a luat parte Ia ședințele 
comitetelor tehnice ale Fede
rație internaționale de auto, 
matică. în încheiere, acad. 
Gr. Moisil a subliniat impor
tanța cunoașterii lucrărilor 
teoretice și a celor cu carac
ter aplicativ în industrie de 
către specialiștii din țara 
noastră, cărora le stau în față 
sarcinile trasate de Congre
sul al III-lea al P.M.R. și 
de Hotărîrea Comitetului Cen
tral al P.M.R. și'a Consiliu
lui de Miniștri pentru ridi
carea nivelului tehnic.

în continuarea ședinței, 
membri ai delegației 
noastre la Congresul 
Moscova au prezentat 
rate asupra unor probleme 
expuse la Congres și asupra 
instalațiilor și instituțiilor vi
zitate cu acest prilej în 
U.R.S.S.

La ședință au luat 
academicieni, membri 
pondenți ai Academiei 
Romîne, cadre didactice 
învățămîntul superior, 
cetători științifici de 
litate, delegați din ministerele 
și instituțiile interesate.

țării 
de la 
refe-

parte 
cores-

R.P. 
din 
cer- 

s pecia-

(Agerpres)

PREMIERA

SPORT
TENIS

Luni seara au început la A. 
tena Jocurile balcanice de tenis 
de cîmp la care participă echi
pele reprezentative ale R.P. Bul
garia, R P. Romîne. Turciei, 
Iugoslavie' și Greciei.

In prima întîlnire selecționa
ta R. P. Romîne alcătuită 
Gh. Viziru, I Tiriac și 
rester a învins cu 3—0 
Turciei. Gu același scor 
Iugoslaviei a întrecut-o 
a R. P. Bulgaria

CICLISM

unitățile 
ale Băncii

la
cinematografele

din 
V. Se
ech i pa 
echipa 

pe cea

In vederea campionatelor mon
diale de ciclism care vor avea 
loc în curlnd in R.D. Germană, 
federația sovietică de specialita
te a selecționat pentru probele 
de șosea un lot de 6 alergători: 
Kapitanov, Petrov, Melehov, 
Klevțov. Saidhujin, Cerepovici. 
In echipa feminină au fost selec
ționate Lukșina, Novikova, Gor. 
bace va. Vimbers și Jijina.

ȘAH
în cea de. a 

campionatului 
țese de șah de 
s-au înregistrat 
zultaie R.P 
2—0 (2) punctele echipei noastre 
au fost realizate de Gheorghiu 
și Dr inter ; U.R.S.S.—Belgia
4—0; Iugoslavia—Suedia 4—0;
R. P Ung-• fă—Finlanda 2i/t—t/9 
(1) ; R. P Bulgaria—R.D, Ger
mană 2—0 (2); R.S. Cehoslovacă 
—R. P Mongolă 2—0 (2). Echi
pa S.U.A a avut zi liberă.

In clasament după 9 runde, pe 
primul loc se află echipa U.R.S.S. 
cu 26 puncte, urmată de echipa
S. U.A cu 25 puncte și o partidă 
întreruptă în poziție de remiză.

rundă a9-a
mondial studen

ta Leningrad 
următoarele re- 
Romînă—Anglia

O UtOOVCnf A WHOVU» 
JtOLPOn-FILM-UH

REPUBLICA, M. GORKI, ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE, 

GH. DOJA

cu

NIKOLA! TIMOFEEV, V. LEP- 
KO, V. CETVERIKOV, SURA 
KUZNEȚOV, M. TROIANOV- 

SKI

0 colecție populară: „Biblioteca pentru toți
*

La sfîrșitul fiecărei săptă- 
mîni, în vitrinele librăriilor, 
la ștandurile din întreprin
deri, apar noi cărți în popu
lara colecție „Biblioteca pen
tru toți“. Succesul rapid de 
librărie este o dovadă că ea 
a cucerit simpatia unui nu
măr din ce în ce mai mare 
de iubitori de literatură, ocu- 
pînd un loc important în for
marea bibliotecilor personale 
ale tineretului.

Urmărind-o de-a lungul ce
lor 30 de numere, cititorul a 
avut plăcuta surpriză de a se 
întîlni cu autori celebri, de a 
se introduce — pentru că nu 
este decît începutul — în tot 
ceea ce este mai bun în lite
ratura noastră 
temporană, în 
versală.

Pentru că în
țin așa reiese din cele aproape 
30 de titluri de pînă acum - 
colecția își propune să pre
zinte operele cele mai va
loroase ale scriitorilor romîni, 
să-i facă cunoscute cititorului 
pagini reprezentative ale scrii
torilor ruși și sovietici, unele 
din cele mai 
ale literaturii

S-a pornit 
Caragiale nu 
că sînt cei mai cunoscuți și

clasică și con- 
literatura uni-

fond — cel pu-

populare opera 
universale.
cu Eminescu și 
numai pentru

iubiți autori ai literaturii noa
stre, ci pentru că este firesc 
să pornești de la rădăcină 
spre coroana care poartă flo
rile contemporane. Au urmat 
apoi Dostoievski cu zgudui
toarele lui „Amintiri din casa 
morților", „Călătorii în Afri
ca14 a lui Alecsandri și al său 
„Dridri44, urmate de poezia de 
dulce limbă moldovenească și 
adîncă semnificație socială a 
„Amintirilor" lui Creangă. Și 
astfel mozaicul titlurilor a 
început să se îmbogățească, 
născînd în sufletul cititorului 
tînăr nerăbdarea și curiozita
tea pentru cartea ce va urma 
— condiție indispensabilă suc
cesului unei colecții.

Tinerii cititori s-au întîlnit 
în colecție cu cărți dragi, a- 
propiate sufletului lor, ca mi
nunata trilogie a lui Gorki: 
„Copilăria mea". „La stăpîn44 
și „Universitățile mele" ; 
„Născuți în furtună44 a 
Ostrovski ; „Cimentul"
Gladkov. Au pătruns în înțe
lesurile adînci ale ironiei pil
duitorului Esop; au fost în- 
cîntați de frumusețea și bo
găția sufletească a bătrînului 
savant francez Silvestre Bo- 
nard al lui A. France, înțe- 
legînd semnificațiile „crimei" 
savantului ce s-a împotrivit

orînduirii care a transfor
mat școala într-un mijloc per
fid de exploatare și siluire 
sufletească a tineretului ; și 
au înțeles mesajul adine 
uman transmis peste timp de 
Goethe prin „Suferințele tînă- 
rului Werther“.

Subliniem atenția care s-a 
dat publicării în colecția „Bi
blioteca pentru toți" a lite
raturii romîne. Chiar dacă 

. lucrul acesta nu s-a făcut pe 
baza unei periodizări- strict 
științifice, chiar dacă basme
lor lui Ispirescu le-au urmat 
„Fire de tort" a lui Coșbuc 
și „Istoria romînilor sub Mi
hai Vodă Viteazul11 a lui Băl- 
cescu, meritul rămîne 
și incontestabil. Pentru 
mergînd cu Hogaș „Pe dru
muri de munte" 
tor a învățat să

întreg 
că

citi-

cu 
lui 
de

!n

titlul 
și imnul 
artistică 

muncii 
nu 

acestea ; 
cu

tînărul 
seziseze mai 

bine frumusețile văzute 
peregrinările sale turistice,
sau poate i s-a trezit în su
flet dorința de a le vedea, 
cartea dezvoltînd în sufletul 
său și mai mult dragostea 
pentru patrie. Cititorului 1 
s-a creat posibilitatea să cu
noască mai profund universul 
tematic al poeziei argheziene, 
alăturînd în același volum

versurile adunate sub 
„Flori de mucigai" 
de înaltă măiestrie 
închinat omului 
sale creatoare 
amintim decît 
să-1 cunoască ț 
al său „Vlaicu 
umple inima 
paginilor lui Sadoveanu.

Intr-un cuvînt, a avut ce 
citi, a avut cu ce să-și satis
facă setea de cunoaștere, de 
îmbogățire sufletească. L-a 
mulțumit pe cititor ceea ce 
colecția i-a oferit pînă acum? 
în cea mai mare parte da. 
Dar tînărul cititor al colec
ției este un om profund con
temporan, un participant en
tuziast și fără rezervă la mă
reața operă constructivă din 
patria noastră. Alături de co
muniști, de oameni în vîrstă. 
el muncește, creează, luptă 
oentru a da viață sarcinilor 
trasate de partid.

Desigur că tînărul cititor 
este dornic să citească opere 
ale unor scriitori contempo
rani din țara noastră, din 
Uniunea Sovietică și din ce
lelalte țări socialiste, cărți 
care și-au cîștigat de pe acum 
o largă apreciere a publicului 
cititor. Ele au o deosebită va
loare în formarea profilului

Și
— ca să 
de

pe Davila 
Vodă“ și să-și 
de frumusețea

moral înaintat al tineretu
lui, îl ajută în luptă. pen
tru a-și forma acele trăsă
turi de caracter proprii ce
lui mai înaintat om al zi
lelor noastre 
Iată de ce 
dorește să 
menea opere de literatură și 
în colecția „Biblioteca pentru 
toți". Așa cum ar voi mai 
multe cărți de călătorii.

Și acum cîteva cuvinte des
pre prefața care însoțește a- 
proape fiecare carte apărută 
în colecție. De obicei scrisă 
într-o limbă accesibilă, în 
majoritatea cazurilor prefața 
îl ajută pe cititor să pătrun
dă conținutul de idei al căr
ții respective și aceasta se 
pare a fi lucrul esențial. Nu 
este o simplă prezentare, o 
recenzie la cartea ce urmează 
a fi citită, ci o incursiune mai 
adîncă în viața socială a epo
cii în care scriitorul a trăit 
și a creat, o explicare a in
fluenței pe care a avut-o 
ideologia unei clase sau alteia 
aflate în conflict, asupra 
creației sale.

Făcînd incursiuni asupra 
celor mai reprezentative o- 
pere ale scriitorului respec
tiv (vezi Dostoevski) autorii 
prefețelor dau de obicei un

om 
comunistul, 

tînărul cititor 
găsească ase-

tablou general al operei scrii
torului. Din prefețe nu lip
sesc nici observațiile atente, 
critice, asupra operei sau 
creației în general a autoru
lui, ceea ce îl ajută pe ci
titorul tînăr să înțeleagă just 
și cu discern ămînt ceea ce 
citește.

Cititorul tînăr ar vrea însă 
mai mult. Scriitorul devine în 
majoritatea cazurilor un prie
ten apropiat și intim al citi
torului. Ori așa stînd lucru
rile. el ar vrea să știe mai 
mult despre scriitor ca om și 
nu se mulțumește cu telegra
fica biografie prezentată mai 
succint decît într-un manual 
de școală medie. în prima 
pagină a prefeței sau împrăș
tiată de-a lungul acesteia.

Noua ediție a colecției este 
însă la început, — în vîrstă 
de abia 29 de săptămîni — și 
poate fi îmbunătățită, apro
piată din ce în ce mai mult 
de pretențiile mereu crescînde 
ale tinerilor cititori. Ea con
stituie de pe acum un impor
tant mijloc de educare a ti
neretului, de îmbogățire a cu
noștințelor lui de cultură ge
nerală.

LECȚII DE ÎNOT 
PENTRU COPII

Luni. 1 august 1960, are loc 
deschiderea unui nou ciclu de 
învățare a înotului pentru copii 
la Ștrandul Tineretului 
Kiseleff).

Durata ciclului este de
Vîrstă copiilor admiși

5—12 ani.
înscrierile individuale 

lective pentru întreprinderi și 
grădinițe de copii, se primesc 
zilnic la secretariatul centrului 
de la Ștrandul Tineretului, între 
orele 8,00—11.00 și 15,00-18,00, 
iar duminica de la 9,00—12.00.

(Șos.

15 zile, 
este de

sau co-
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Guvernul sovietis este ferm hotărît 
să lupte pentru realizarea grabnică 

a dezarmării generale și totale

Ministrul-prim al 
Republicii Indonezia, 

a sosit in R.P. Bulgaria

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite:

N, S. Hrușciov, 
Consiliului de 
U.R.S.S., a adresat 
Macmillan, primul

președintele 
Miniștri al 
lui Harold 

ministru al 
Marii Britanii, și lui John D:e- 
fenbaker, primul ministru al Ca
nadei, mesaje referitoare la pro
blema dezarmării.

Această corespondență este le
gată de hotărîrea guvernului so
vietic de a-și întrerupe partici
parea la lucrările Comitetului 
celor zece state pentru dezarma
re. Uniunea Sovietică a propus 
să se discute la sesiunea ordi
nară a Adunării Generale a 
O.N.U. problema dezarmării, 
precum și a situației care s.a 
creat în legătură cu îndeplini
rea rezoluției Adunării 
din 20 noiembrie 1959 
stă probleină.

în mesajul adresat primului 
ministru al Marii Britanii, N. S. 
Hrușciov a arătat printre altele 
că timp de aproape o lună pu
terile occidentale s-au ocupat în 
cadrul Comitetului celor zece 
state nu de discutarea concretă 
a noilor propuneri sovietice cu 
privire la principiile fundamen
tale ale tratatului de dezarmare 
generală și totală, ci de discuții 
sterile care au dovedit încă o 
dată lipsa lor de dorință de a 
examina cu seriozitate proble
mele concrete ale dezarmării.

N. S. Hrușciov scrie: Mi-a re
ținut atenția faptul că subliniați 
dorința dv. arzătoare de a rea
liza o înțelegere în legătură cu 
dezarmarea. Totuși, din păcate, 
aceste asigurări nu corespund cu 
conținutul mesajului dv.

Rcferindu.se la propunerile 
reprezentantului american care a

Mesajele lui
N. S. HRUȘCIOV 
adresate șefilor 

de guverne ai Marii 
Britanii și Canadei

s

Generale 
în acea-

prezentat un document sub titlul 
pompos „Program de dezarmare 
generală și totală sub control in
ternațional eficace-, N. S, Hruș- 
ciov a menționat câ aceste pro
puneri ,j>oi“ sînt de fapt vechi
le propuneri ale puterilor occi. 
dentale din 16 martie cu mici 
modificări. Faptul câ ele aînt 
neîntemeiate și inadmisibile a 
fost dovedit încă in prima etapă 
a lucrărilor Comitetului celor 
zece state, arată N. S. Hrușciov.

Fără să propună vreo redu
cere a forțelor armate în prima 
etapă, subliniază N. S. Hru*- 
ciov, S.U.A. încearcă în același 
timp să pună sub control străin 
toate forțele armate și arma
mentele Uniunii Sovietice și ale 
altor state.

Nu are vreo valoare practici 
pentru rezolvarea problemei in
terzicerii armelor nucleare nici 
propunerea americană referitoare 
la încetarea producției de ma. 
teriale fisionabile pentru scopuri 
militare, continuă N. S, Hruș- 
ciov. Este îndeobște cunoscut, 
scrie el, că de pe acum s-au a- 
cumulat stocuri de bombe atomi
ce și cu hidrogen suficiente pen
tru distrugerea unor state în
tregi.

în ceea ce privește măsurile 
de dezarmare prevăzute pentru 
etapele a doua și a treia

Lucrările Consiliului 
(h Securitate

' NEW YORK 26 (Agerpres). 
— în ședința din dimineața 
zilei de 25 iulie în cadrul șe
dinței Consiliului de Secu
ritate reprezentantul Uniunii 
Sovietice, V. V. Kuznețov, a 
făcut o declarație în care a 
spus printre alte’e : Voi cere 
cuvîntul mai tîrziu pentru a 
răspunde reprezentantului 
S.U.A. Aș vrea. însă, să fac 
acum citeva observații.

în primul rînd vreau să 
declar că tot ceea ce a spus 
reprezentantul S.U.A. despre 
faptul că bombard erul mili
tar „Rb 47“ nu ar fi pătruns 
în spațiul aerian al U.R.S.S. 
este de la început 
sfîrșit o născocire 
inventată pentru 
poporului S.U.A. și 
publice mondiale.

Uniunea Sovietică, a arătat 
Kuznețov în continuare, se 
pronunță cu hotărîre împo
triva efectuării oricăror cer
cetări, împotriva creării ori
căror comisii. Consiliului de 
Securitate i s-au pus la dis
poziție date absolut complete, 
care dovedesc limpede'și pre
cis caracterul agresiv al zbo- 
rului bombardierului ameri
can ,,Rb-47“ doborît în spa
țiul aerian al U.R.S.S. Pro
punerea de a se crea o co
misie pentru efectuarea, de 
cercetări nu poate urmări de- 
cît un singur scop — să în
curce o chestiune limpede, 
să înșele opinia publică și 
prin aceasta să permită orga
nizatorilor zborului provoca
tor să scape de răspundere. 
De aceea, nu este necesar să 
se creeze o comisie, ci să fie 
condamnat agreȘdruI și să fie 
chemat la ordine.

★
NEW YORK 26 (Agerpres). 

•— TASS transmite : La 26 
iulie Consiliul de Securitate 
a reluat discutarea problemei 
„Cu privire la noile acțiuni 
agresive ale aviației militare 
a S.U.A. împotriva Uniunii 
Sovietice, acțiuni care creează 
un pericol pentru pacea ge- 
nerală“.

pînă la 
grosolană, 
înșelarea 
a opiniei

. ale
programului de dezarmare, ara- 
' . . ’ " de

Miniștrj al UJLS.S.. planul ame- 
r can este întocmit în așa fel in
cit în genere nu se va ajunce 
niciodată la înfăptuirea lor in. 
trucît nu se stabilesc 
concrete pentru

tă președintele Consiliului

termene
aceasta.

Pînă în prezent, scrie N. 
Ilrușciov, puterile occidentale 
promovează, din păcate, o poli
tică obstrucționistă in problema 
dezarmării.

După ce amintește câ guver
nul sovietic a fost nevoit sâ-și 
întrerupă participarea la lucră
rile Comitetului celor zece state 
și a propus «â «e discute pro
blema dezarmării la sesiunea or
dinară a Adunării Generale a 
O.N.U., N. S. Hrușciov arată : 
în mod vădit cu acest prilej se 
pune de asemenea problema 
componenței comitetului și atra
gerii la tratative in interesul 
general și al altor state, in afara 
celor reprezentate în Comitatul 
celor rece state.

în mesajul adresat primului 
ministru al Canadei. N. S. Hru«~ 
ciov arată câ așa-xisele noi pro. 
puneri americane 
dezarmare reală.

N. S. Hrușciov 
saj câ în loc de 
cutarea eoaeretă 
puneri sovietice reprezentantul 
Canadei in Comitetul celor sece 
state o-a lansat in considerații 
foarte vâri pe tema „concesiilor 
echilibrate”, indepârtind astfel 
și mai mult comitetul de Ia tra
tative practice asupra probleme
lor esențiale ale noului plan sn- 
vietie.

în tnesaje’e adresate primului 
ministru al Marii Britanii fi pri
za al ui ministru al Canadei. N. S. 
Hrușciov a subliniat ci ruvernul 
sovietic, ea fi in trecut. este 
ferm hotirit sâ ’.upte pe toate 
căile pentru realizarea eit mai 
graba'eâ a unui acord cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totala.

Jfem/efe im S. Hnttiof 
«■ fort adresate șefilor de țu» 
Terne ei Merii Bnieeii ți Ce- 
nedei le 2Î iulte fi ca fost pv- 
blicete le 26 iulie ia zierele dan

SOFIA 26 (Agerpres). — 
La 26 iulie, la invitația guver
nului Republicii Populare Bul
garia, a sosit la Sofia într-o 
vizită oficială ministrul-prim 
al Republicii Indonezia, Dju- 
anda Kartawidjaja.

Oaspetele indonezian a fost 
întimpinat de Anton Iugov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, de K. 
Lukanov, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Bulgaria, și 
de alte persoane oficiale, de 
întregul corp diplomatic, de 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Sofia, de ziariști 
bulgari și străini. Anton Iu
gov și Djuar.da Kartawidjaja 
au rostit cuvîntârL

Deschiderea celei de-a 13-a
sesiuni a C. A. E. R.

nu urmăresc o

declari în me- 
a trece la dis- 
a noilor pro-

Ordinea de zi preliminară a celei 
de-a

a Adunării Generale a O.N.U

vuo Jiiluui L* 
primului Congres al 

tineretului din 
America Latină

BUDAPESTA 26 (Agerpres). - 
La 26 iuiie s-a deten s îa Bu
da Dește cea de-a 13-a sesiune 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Recproc. La oceasto se
siune parbcipâ delegații țârilor 
membre c-e C-A.E.R. : R. P. Al
be-la. R. P Bulgaria, Repub ca 
Sooci stn - ■ 
Ge'vncnc.
Rominâ. R.

Cehoslovacă, R. D. 
R. P. Palo-ă. R. P. 
P. Ungară. Uniunea 
Din pc'tec RepubJi-

f-ertolâ condusa do tovarășul 
K. Kdcdecnu, v cepreședinte al 
CoariL*uii de Miniștri.

Lc ses*'une sînt reprezentate 
pr - oc serva tori R. P. Chineză, 
R.°D Coreeană, R. P. Mongolă, 
și R. D. Vietnam.

Acta! Apro, membru al Bi
rr. . Pc'-tc al C.C. ol Partidu
lui M.ndtcresc Socialist Ungar, 
pr —--» cepreședinte ol Guvemu- 

Țorânesc Ungcr 
de deschiderec cuvin tul

C Stsâvni.

In orășelul estonîan Kunda a luat ființa un mare șantier al 
tineretului. Acest șantier, la care lucrează tineri din toata Unî-i 
unea Sovietica, este destinat construirii unei mari fabrici de ci
ment cere se va numi „Krasna ia Kunda **. In fotografie : 
grup de tineri constructori de pe șantierul fabricii de ciment 

orașul Kunda.

Un 
din

l

Retragerea trupelor belgiene — 
condiția restabilirii păcii în Congo

Conferința de presă a lui P. Lumumba 
la New York

HAVANA 26 (Ager
pres). — Corespondentul 
TASS N. Cighir transmite: 
Primul Congres al Tinere
tului din America Latină, 
care s-a deschis la 28 iulie 
este un eveniment de im
portanță istorică în viața 
tineretului din țările Ame- 
ricii Latine.

în Cuba au sosit peste 
500 de tineri și tinere pen
tru a participa la acest 
congres. Totuși nu toți 
delegații și oaspeții la con
gres au putut' să ajungă la 
Havana. Mulți dintre ci au 
întîmpinat piedici nepre
văzute. După cum se vede 
există unii cărora nu le 
place că pe pămîntul liber 
al Cubei se întîlnesc tinerii 
din țările Americii Latine 
pentru a discuta probleme 
de importanță vitală ale 
luptei pentru libertatea și 
independența acestor țări 
pentru drepturile lor.

Unele societăți de avia
ție ale țărilor capitaliste au 
refuzat sub diferite pre
texte să vîndă bilete dele- 
gaților la congres pentru 
ca aceștia să poată merge 
în Cuba. în legătură cu a- 
ceasta într-o declarație 
specială dată publicității la 
Havana, Comitetul interna
țional pentru pregătirea 
congresului a protestat îm
potriva acțiunilor societăți
lor de aviație care în cazul 
respectiv, au jucat rolul de 
instrument politic al impe
rialismului american.

O provocare grosolană a 
fost organizată împotriva 
delegației tineretului sovie
tic cînd, în drum spre 
Cuba, a sosit pe insula Tri
nidad — colonie engleză. 
Deși membrii delegației 
sovietice reținuseră locu
rile pe un avion al societă
ții engleze B.O.A.C. care 
trebuia să-i transporte din 
Trinidad la Caracas, auto
ritățile locale din Trinidad, 
împreună cu societatea 
mai sus-amintită, au refu
zat să le dea posibilitatea 
să-și continue drumul. Sub 
pretextul că nu sînt locuri, 
delegații sovietici nu au 
fost primiți nici în avionul 
altei societăți.

în locul unei escale de o 
oră în Trinidad, reprezen
tanții tineretului sovietic 
au fost nevoiți să petreacă 
acolo o noapte.

Schimbînd itinerariul 
delegația tineretului sovie
tic a plecat cu avionul din 
Trinidad pe insula Guade
lupa, de unde prin Cara
cas a sosit la Havana. Aici 
ea s-a bucurat de o primire 
caldă și cordială.

T
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— în seara zilei de 25 iulie, 
primul ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba, care 
a sosit la New York pentru a 
duce tratative cu secretarul 
general al O.N.U. cu privire 
la ajutorul tehnic, a ținut o 
conferință de presă la sediul 
Organizației Națiunilor Unite. 
P. Lumumba a comunicat că 
în timpul întrevederii sale cu 
Hamrr.arskjoeld el a cerut 
sprijinul Organizației Națiuni
lor Unite în 
lor belgiene de pe 
republicii și 
și a liniștei.
pe pămintul nostru, a spus el, 
se găsesc trupe de ocupație, 
pacea și ordinea nu pot fi re
stabilite.

Oprindu-se în mod amănun-

țit asupra istoriei țării sale, $1 
îndeosebi asupra relațiilor cu 
Belgia, P. Lumumba a spus câ 
cu toate că a fost recunoscută 
independența Congoului, bel
gienii au încercat să-și menți
nă dominația.

Ofițerii belgieni au provocat 
aceste dezordini pentru a dis
credita poporul congolez. Po
norul congolez nu are nici un 
amestec în aceste tulburări.

Referindu-se la uneltirile 
guvernului belgian în ce pri
vește provincia Katanga, pri
mul ministru * a declarat câ 
majoritatea covîrșitoare a 
populației din Katanga este 
împotriva separării ei de res
tul țârii și condamnă Belgia 
și pe impostorul Chombe. Noi, 
a spus P. Lumumba, vom a- 
păra integritatea teritorială.

Situație incordaîâ in Rbodezia
LONDRA 26

— Situația 
wayo, al doilea oraș ca mă
rime din Rhodesia de Sud, 
unde au loc serioase tulbu
rări provoca te de interzicerea 
de către autoritâțile engleze 
a organizațiilor politice ale 
popu’ațîei africane, continui 
sâ râmină incordata- 
• Agenția Reuter re ateaxâ c» 
în urma ciocnirilor dinpe 
liție și africani au fost u^pe 
șase persoane și ^raâwr 
6) au fost rănite. 72 de a- 
fricani ia vinuiți d bara- 
rea ordine» 
ad”și în fața

Djpâ cum

(AgerpresL — 
<Ln orașul Bula-

poedentu! din
de Sud
Bulawayo al 

United Press Inter- 
natxxiaL 2.000 de soldați înar
mați păzesc teste căile de 
acces ale suburbiei africane 
2 «rzsuZtri Bulawayo. Un cor- 
or- de soldați, sprijiniți de 
■■tiat bliițdate. care se in- 
t-rrf» pe o distanță de aproa
pe patru mile. înconjoară 
cart-ereCe europene ale ora-

I>-pi eum relatează cotes- 
pcedenrul. in așezările aTri- 
cace tocuieac 140.060 ce
«irn. au izbucnit incendii, 
fci zeele ioeuri au avut loe 
cccrir-, armate intre poliție, 
șl scolia ria xcalâ.

retragerea trupe- 
teritoriul 

restabilirea păcii 
Atita vreme cit

Desen de V. ÎIMOC

15-a sesiuni ordinare

NEW YORK 2$ (A-erpres). 
— TASS transmile: I_a New 
York a fost data publicității 
ordinea de zi preliavnarâ a 
celei de-a !5 a se-dui ordi
nare a Adunării Generale a 
O.NU. car- se deschide fa 
2cest oraș la tt septembrie 
a.e. Pe ordinea de zi figurează 
73 probleme, dintre care mul
te au un caracter procedural. 
O parte din probleme au ră
mas pe ordinea de zi de la 
sesiunile din anii trecuți, une
le dintre ele câpătind în a- 
cest an un deosebit caracter 
de actualitate. Asemenea pro
bleme sînt: încetarea efec
tuării exploziilor nucleare

Parașutiștii belgieni au ocupat 
un oraș

„Anexartitos Typos11: „Americanii 
se comportă în Grecia ca într-o colonie

LFOPOLDULLE 26 (Ațer- 
pm , — Dtfi nu erirte co

tei Leepoidnile el
frrw Itfmr

A* la Laauafd- 
eat ei 9b de 
ete- belțieee w» 

d*he-m iulie ia oreful
Czkepe (provincie Kesan) situat 
Ii 490 de mile tud est de Leo- 
paldtille Belgienii au ocupat o- 
roșul Cikaț.a fi aerodromul a- 
cestui oraș.

Ministerul de Rczboi al Bel
giei l-a informat pe reprezen- 
txxtul OS.U. Ia Leopoldville câ 
ceearti acțiune « fort întreprinsă 
ia legitara cu faptul câ trupele

congolez
Oy.U. care deplasează pe 
drvm*l rpre Cikapa nu ar putea 
«ori le timp.

(kzptrn erenluj C.kepe »-• 
pretext el 

pepuie^iei europene.

ATENA 26 (Agerpres). - în 
articolul intitulat* „O colonie**, 
ziarul „Anexartitos Typos" din 
23 iulie critică cu asprime gu
vernul grec pentru faptul că 
a permis trupelor flotei a 6-a 
americane să facă exerciții in 
regiunea Argolida, din peninsu-

întrevedere 
între P. Lumumba 
și V. V. Kuznețov

Italia: Mitinguri consacrate oaniversării răsturnării guvernumi 
iascist

NEV YORK 26 (Agerpres).— 
TASS transmite: V. V. Kuznețov, 
prim locțiitor al ministrului Afa
cerii «r Externe al U.R.S.S. care 
se alii la* Nev York, a «rut o 
întrevedere cu Patrice Lumumba, 
primul ministru al Republicii 
Congo. Cu acest prilej au fo«t 
discutate problemele legate de 
recentele evenimente din Congo.

l

S-A MĂRIT

in 1945
ROMA 26 (Agerpres). — La 

25 iulie a avut loc la Milano 
un mare miting organizat de 
Asociația națională a partiza
nilor din Italia, cu ocazia ani
versării răsturnării guvernului 
fascist din Italia in 1945.

Peste 100.000 de cetățeni au 
participat la acest miting, um- 
plînd străzile orașului. La mi-

curs se:
fOSe Ud nou val de demonstrații populare în Japonia

numărul premiilor la 
EXPRES OLIMPIC

In „raiul" capitalist I

TOKIO 26 (.Agerpres). - 
După cum relatează agenția 
United Press Internațional, in 
Japonia a început un nou val 
de demonstrații împotriva ra
tificării forțate a alianței mi
litare cu S.U.A.
misia primului 
yato Ikeda.

La 26 iulie, la

și pentru de- 
mi nistru Hl-

Tokio, a avut

loc o mare demonstrație Ia 
care au participat membri ai 
Consiliului General al Sindica
telor din Japonia. Demonstran
ții au cerut anularea tratatu
lui de securitate și demisia lui 
Ikeda.

După demonstrație a avut 
loc un miting la care repre
zentanții consiliului au cerut

de asemenea ținerea de ale
geri generale imediate și satis
facerea 
t orilor 
riile.

revendicărilor munci- 
de a li se mări sala-

O victorie 
a populației insulei 
japoneze Niidzima

500.000 muncitori agricoli din S.U.A. 
trăiesc in condiții de sclavie

„NEW YORK TIMES-RĂSFOIND ZIARUL

„în trecut aveam sclavi, 
acum îi închiriem de ia 
guvern", — este declarația 
unui propr’etar da plantă- 
ț i ameritan, reprodusă de 
„New York Times“ intr-un 
editorial în legătură cu 
condiții’e mizerabile în 
care trăiesc și muncesc 
muncitorii agricoli sezo
nier’ în State’e Unite.

„Condiții’c de muncă ale 
celor circa 500.CD0 de mun- 
c‘tori agricoli din State’e 
Unite, se spune în acest 
artcoL se deosebesc cu 
puțin de sclavie**. Majori
tatea prevederilor din 
g s’ația muncii nu se 
plică acestor „deposedați” 
cum îi numește ziarul. De 
cele mai multe ori sala
riile lor sînt sub minimul 
necesar. Ei sînt găzduiți 
în hambare goale șl mrr- 
dar% lipsite de instalații7e 
sanitare minimale, uneori

le-
a-

cile 6—8 intr-o cămăruță 
cu totul neincâuâtoare. Ei 
sînt exploatați fără milă 
de agenții lipsiți de 
scrupnle care ii închiriază 
și car? le iau cea m?i mare 
parte din 
mizerie, 
p? cimp. 
frecventa

Ziarul 
niază că 
depuse pentru 
rea soartei lor 
da puternicele 
marilor fermieri care 
acest mod au 
la dispoziție o mină 
lucru extrem de ieftină și 
pe care o exploatează cum 
doresc. „Atît timp cit o ac
țiune pentru îmbunătățirea 
condițiilor acestor munci
tori este tărăgănată, situa- 
ția lor constituie o rușine 
pentru Statele Unite“ — 
conchide ziarul american.

cișt’Tu! lor de 
Colții lor cresc 
fără să poată 
cursurile școlare, 
american 
toate

subli- 
eforturile 

îmbunâtăți- 
s-au lovit 
interese e’e 

în 
totdeauna 

de

HAVANA 2B (Agerpres). - 
La 26 .a.:e ia prezența a 
circa 230.000 de persoane, s-au 
desfășurat in local, ta tea El 
Caney din reg.unea munților 
S ena Maest^a festivitățile ce
lei de-a 7-a aniversări a Miș. 
câni revoluționare 26 iulie, 
condusă de Fidel Castro.

Fidel Castru și președintele 
Cube. Dorticos. au luat parte 
ia un miting de masă la care 
participarții scandau lozincile 
„Cuba, da - yankeii, nu ! și 
„Jos imperialismul yankeu !“.

MOSCOVA — 316 de coiecti- 
v ș i dm reg unra Cunstan.a. ve- 
nîți cu un lr*n al prieten ei“, 
au fost timp d* patru iUe oaspe
ții Moscovei Impărțiți pe grupe, 
culecEvișt'1 au niz:tat monumen
te e istnr ce și de a'tă ale Mos. 
cove:. De asemenea oaspeții ro- 
m.m au vizi nt cu muH in'eres 
Expoziția renlizărHor econom ei 
na'ionalt. a U R.S.S.

.BERLIN. — D*«pă cum rela
tează ziarelp la sfîișitul săptă- 
mîniî trecute fn raionul Anger- 
mtirde (R.D 6 ) a aterizat un 
bilon cu lichid inflamabil. A- 
ceste baloane sînt lansate din 
Occident sP'c teritoriu1 R.D.G. 
de către organizații de sp'onaj 
și d’versiunî. După cum sublinia.

zi ziarele, nu-nai datorită fap
tului că bakr ui a fost repede 
Îndepărtat de pe cîmpu! pe care 
căzuse s-a ev'tat incendiul și 
distrugerea culturilor.

PRAG A. - La 25 iulie Secre- 
tariatul Federafiei Sindicale Mori. 
dia:e a dat publicității o decla
rație cu privifg ia s'tuația din 
Spania. In dtclarație se subli
niază că Franco încearcă prin 
represiuni singer oase să înăbușe 
lupta crescândă a oamenilor 
muncii spanioli împotriva mize, 
riei șomajului. împotriva noilor 
concedieri și reduceri de salarii, 
pentru libertăți democratice. * în 
declarația Secretariatului F.S.M, 
se subliniază că in ultimele luni 
în Spania s au intensificai nu 
numai acțiunile muncitorilor din 
centrele indt ■>triale ci și ale 
muncitorilor 1t ia sate. ’

ROMA.-Agenția France Presse 
anunță că Amintcre FanfanL 
care a acceptat sa formeze noul 
guvern italian, a prezentat în 
seara zilei de 26 iulie Iul Gio-

vanrr Gronchî președintele Re. 
publici , i sta noufu; euvern

MOSCOVA. - 
părăsit Moscova, 
dagascar. o delegație 
mentală condusă de 
Voikov, deputat ai 
Suprem al U R S.S . 
al Comitetului de S’at 
problem ?l* muncii și salari.lor 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al L R S S.

La invitația guvernului malgaș, 
de'egația sovietică va lua parte 
la festivîtă'.re cu prilejul pro
clamării independentei Pepublicii 

loc in

La 26 iulie a 
plecind in Afa- 

guverna- 
Aleksandr 
Sovietului 
președinte 

pentru

Malgașe. care vc,' avea 
zilele de 30 și 31 iulie.

SANTIAGO DE CHILE 
25 iulie, guvernul chilian 
cretat .starea de alarmă" 
giunea orașulji Valdvia din 
dul țării etît <Je crunt lovit de 
recentele cutremure. Apele lacu. 
lui Rînîhue d’n apropiere, a că
ror ieșiie a îo->t blocată în urma 
dezastruhr* seismic, au început 
să spargă digurde ridicate pen
tru a opri Inundațiile și cu pă
truns în cartierele de ’os ale 
Vald'viei. D’n cei 100.000 de lo
cuitori a< orașului au mai ră
mas <0.000 ca’e aoum slnt eva. 
cuați în coi nxaî mar® grabă. 
Localitatea Antilhu*. de lîngâ 
Valdivia, es’e pe jumătate inun- 
dată.

a 
în

l-a 
de-
re- 
Sll-

TOKIO 25 (Agerpres). - Ca 
urmare a luptei hotărite a 
populației din insula japoneză 
Nildzima împotriva creării pe 
insulă a unui poligon pentru 
experimentarea proiectilelor 
telcrhidcte. autoritățile au fost 
nevoite să dea ordin 
încetarea
strucție și retragerea subuni
tăților militare da pe această 
insulă.

pentru 
lucrărilor de cun-

La Londra au început 
tratativele 

cu reprezentanții 
poporului Nyassalandului

LONDRA 26 (Agerpres). — La 
25 iul'? au început la Londra 
tratativele în problema viitoarei 
constituții a coloniei englez^ Ny- 
assahnd, carp face parte acum 
din Federația Rhodesiei șl Nyas
salandului La tratative partici
pă delegația Nyassalandului. în 
frunte cu liderul partidului
,, Congresul național african",
Hastings Banda, și cîțiva con
ducători 
natorul 
dul-uî, Armitage, și ministrul Co
loniilor, Maclrad.

de tribun. guver. 
eng'ez al Ny.ass.a1an-
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La Agențiile Loto-Pronosport vînzarea 
biletelor s-a prelungit pînă la 2 august

Ca urmare a reducerii prețurilor de vînzare cu amă
nuntul la unele bunuri de consum. I.S. Loto-Pronosport 
dorind să dea integral valoarea premiilor anunțate la 
marea tragere Expres Olimpic din 7 august a.c. (peste 
10.000 premii în valoare de peste 2.000.000 lei) a recalcu
lat costul obiectelor și acordă, în afară de obectele anun
țate anterior, încă 25 motorete „Jawa“. Deci în Ioc de 
68 motociclete și scutere se vor acorda 93 motociclete, 
scutere și motorete.

De asemenea, la cererea participantelor de a se pre
lungi termenul de vînzare a biletelor Expres Olimpic, 
I.S. Loto-Prcnosport a hotărît ca vînzarea biletelor Ex
pres Olimpic să f:e prelungită pînă la 2 august a.c. însă 
numai la agențiile proprii din întreaga țară.

a
EETPECEȚt UN CONCEDIU PLĂCUT 

IA STAȚIUNEA BALNEO-CUNATERKi

CURTEA DE Ă.'rfEȘ

Condiții de cazare și alimentare foarte bune, creînd con
diții de odihnă și de creșterea poftei de mîncare, favori
zează dezvoltarea copiilor.

Izvoare de ape minerale.
Tratamente indicate in reumatism

Adresați-vă
întreprinderii de Gospodărie Orășenească Curtea de Argeș 

telefon 145 sau 263.
i--------------- ----—--- -----------------------------------------------------------

STAS 3452 52,

Rcferindu.se

