
■s „Ins crieți-ne
pentru șantier66

1

Acum doi sau trei ani a 
venit la noi un ziarist 
care, după ce și-a petre, 

cut cîteva zile în Galati, in 
Galațiul de atunci plin de 
praful demolărilor și de profi
lul la roșu al viitoarelor 
blocuri, ne-a imputat că vor
bim prea mult despre noi și 
regiunea noastră, că „vedeți 
dumneavoastră — ne-a spus el 
ezitind — sinteți prea local, 
nici, prea băgați pină peste 
cap în treburile dumneavoas
tră locale".

Omul, vrînd să ne 
ne-a măgulit atunci 
vrea.

A scris însă frumos 
entuziasmul ..localnic** al tine
retului ce voia să șteargă ur
mele vechiului oraș și să cre
eze alături și sub conducerea 
comuniștilor profilul viîtoru. 
Iul oraș socialist, și discuția a- 
vută cu el am uitat-o.

Mi-am reamintit.o cu cit va 
timu In urmă după ce au fost 
publicate Directivele celui 
de al lll-lea Congres al parti
dului în care se prevede con
struirea celui mai mare com. 
binat siderurgic din țara noas
tră pe teritoriul regiunii Ga
lați. Mai precis, mi-a reamin-
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In cinstea 
Congresului al 
lll-lea al U.T.M.
Numeroasele inițiative și ac

țiuni patriotice cu care tinerii 
intim pină apropiatul Congres al 
U.T.M. dovedesc entuziasmul cu 
care tinăra generație muncește 
pentru înfăptuirea mărețelor sar
cini puse in fața poporului nos
tru la cel de-al lll-lea Congres 
al partidului.

In ultima săptămînă. peste 
32 000 de tineri din Capitală, 
membri ai brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică, au ajutat în 
muncă pe constructorii de pe 
șantierele blocurilor de locuințe 
din P.ața Gării de Nord și de 
pe șo eaua Mihai Bravu; de a- 
semenea. ei au lucrat la canalul 
de irigare și desecare de la Oto- 
peni, au participat la lucrările 
de demolări de pe Calea Gnri- 
ței etc. in aceeași perioadă, ti
nerii bucureșteni au colectat pe
ste 70.000 kg de fier vechi. La 
sfîrșitul săptămînii trecute a luat! 
drumul oțelăriilor un tren cu 27' 
vagoane încărcate cu fier vechi 
colectat de tinerii din regiunea 
București. Și tinerii din celelal
te regiuni ale țării au colectat 
in această perioadă importante 
cantități de metale vechi : în 
regiunea Cluj, de exemplu, 
129.000 de kg. iar in regiunea 
Craiova 200.000 de kg.

In regiunea Oradea, 62 de bri
găzi de muncă patriotică ale ti
neretului au lucrat voluntar 4000 
de ore la construirea unui bazin 
de înot la Băile Victoria. Și în 
orașul Alba Iulia, 350 de tineri 
au efectuat peste 1.500 ore de 
muncă voluntară la reparatul 
străzilor.

Tot în ultima săptămină, prin 
munca patriotică a tinerilor, a 
fost curățată o suprafață de 336 
ha de izlazuri în legiunea Plo- 
ești și au fost însilozatg peste 
1.000 tone de furaje în regiunea 
Galați.

De la începutul campaniei de 
recoltare a păioaselor, tinerii și 
pionierii din regiunea Craiova au 
reușit să obțină 245.000 kg de 
griu din spicele strînse de pe 
miriști, în urma combinelor și 
secerătorilor. Și tinerii din regi
unea Constanța au adunat în ul
timul timp spice de grîu din 
care au rezultat 76.000 kg de 
boabe.

Tinerii din regiunea București 
au organizat biblioteci volante la 
170 de arii încredințate tinere- 
țului în campania de treieriș.

(Agerprei)

tit-o 
un electrician.

A venit la comitetul regio. 
nai U.T.M. și a început fără 
nici o introducere :

— Vasăzică trebuie să con
struim cel mai mare combinat 
din tară.

— E limpede, i-am răspuns, 
cel mai mare.

— Și pentru asta trebuie un 
număr mare de brațe de mun
că ? Și m-a privit întrebător.

— Pentru început poate nu
mai vreo 10.000 de

— Aha. numai 
după un minut de 
spus botărit : uite 
varășe, șantierul se constru
iește la noi care va să zică 
este al nostru...

— Al întregului popor.
— Bine, știu asta, dar noi. 

gălățenii răspundem. Și de a- 
ceea zic eu să ne gîndim și 
noi tinerii cu ce putem con
tribui. Din Directive am 
văzut că se construiește în 
toată țara, in toate regiunile. 
In toate părțile este nevoie de 
brațe de muncă. înțelegeți ?

— Aproape.
— Adică ași vrea să spun, 

să construim fără brațe de 
muncă din alte regiuni. Spe
cialiștii, este altceva. Dar res
tul - și făcu un gest hotărit 
cu mina — nimic.

Mi-a fost greu să numesc 
purtarea acestui flăcău entu. 
ziast, patriotism i 
considerat-o — 
bună dreptate — 
gospodar matur.

De Ia această 
regiune au venit 
scrisori, au venit 
au cerut „sâ fie înscriși pentru 
șantier*4. Au venit strungari și 
c-ectricieni. t»neri colectiviști 
și constructori de nave, elevj 
și studenti.

— V rem să lucram pe șan
tier.

Și pentru mulți asta însem
na : vrem să devenim siderur
gici.

— La început știm, vom da 
cu timăsopu’. vom săpa cu 
cazmaua- vom face zidărie și-

oameni.
10.000... Și 
gindire a 

ce este to.

local. Și am 
cred că pe
- o grijă de

discuție. la
nenumărate
tineri care

dulgherie. Altfel nu se poate. 
Așa se începe.

De la Bicaz, o brigadă de 
gălățeni ne cere autoritar să.i 
rezervăm neapărat un loc pe 
șantier „cel mai greu front de 
muncă. “ 
ță .

Este 
nu s-a ivit încă, 
născut de pe acum în inima 
fiecărui tînăr. El este subiec
tul multor discuții, de el se 
leagă multe vise îndrăznețe 
ale tineretului. Tineri, care de- 
abia și-au terminat școala me. 
die, se și văd constructori ai 
combinatului. Și este bine așa.

Intr-un registru, nevoiți a-1 
institui de urgență, s au și a- 
dunat peste 1.000 de nume. Și 
aceasta fără cererile colective 
făcute prin scrisori. Și din cei 
înscriși, peste 80 de tineri ab. 
solvenți ai școlii medii au fost 
recrutați pentru școala de de
senatori proiectanți necesari 
viitorului șantier, iar o altă 
sută de tineri va urma seria 
a doua a aceleiași școli.

Entuziasmul muncii patrio
tice a tineretului cunoaște, 
în urma apariției Directivelor 
celui de-al lll-lea Congres al 
partidului, o creștere nemai- 
întîlnită. Aceasta a făcut ca 
activitatea brigăzilor de mun
că patriotică să ia 1 
și mai puternic.

Dorința tinerilor i 
parte din armata 
lorilor combinatului 
naștere în multe 
d» b3ză, la o practică înțe
leaptă și folositoare. Se spu
ne : Vrem să ne numim con
structorii uriașului combinat? 
Atunci să ne facem ucenicia 
p?ntru marele șantier in bri
găzile de muncă 
iar cei mai 
cinstea de a 
constructorii

Aceasta a 
fel o mișcare 
care noi am sprijinit-o și 
sprijinim, 
multe steaguri de brigăzi pe 
Tocurile de muncă, a creat în 
multe brigăzi un spirit sănă
tos de întrecere.

în perioada aceasta, în cin-

(Continuare în pag. 3-a)

Doar avem experien-

adevărat. Combinatul 
Dar el s-a

un avînt

de a face 
construc- 

I a dat 
organizații

patriotică, 
merite 
printre

buni să 
se numi 
lui.
devenit

de masă
intr-un 

pe 
o

Ea a adunat mai

La intrarea în sectorul III 
vagoane al Atelierelor 
C.F.R. „Grivița Roșie" a 

apărut zilele trecute un afiș 
care a atras atenția tuturor ti
nerilor. Afișul anunța adunarea 
generală a organizației de bază 
U.T.M. Interesul deosebit l-a 
stîrnit insă tema adunării. Ce 
cuprindea afișul ? El îi invita pe 
u tem iști ca în adunarea gene
rală să răspundă la ANCHETA 
ÎNTREPRINSA DE ZIARUL „SCIN- 
TEÎA TINERETULUI" :

1. CUM TRĂIEȘTI, MUNCEȘTI 
Șl ÎNVEȚI PENTRU A F| LA 
ÎNĂLȚIMEA CERINȚELOR MINU
NATEI NOASTRE EPOCI ?

2. CE MODEL Al 1N VIAȚA Șl 
DE CE?

3. CE ȚI SE PARE A FI CEL 
MAI RUȘINOS IN COMPORTA
REA UNUI TÎNĂR DIN ZILELE 
NOASTRE ? CUM LUPȚI SA ELI
MINI DIN VIAȚA TA Șl A TO
VARĂȘILOR TAI ORICE MANI
FESTARE DE ACEST FEL ?

La această adunare, era scris 
pe afiș, nu va fi prezentat nici 
un referat; toți utemiștii sâ fie 
participant activi la discuții ; 
fiecare să vorbească despre el, 
dar și despre tovărășii sâi de

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

nu se
nici la

știe. In fiecare

1500°

-Proletari dițț?toate țările, uniți-vă!
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măritului
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CREȘTEREA NUMĂRULUI DE TRACTOARE

florile 
ofilesc

Hunedoreanul , 
zi uzina, secția, locul său de 
muncă, oricare ar fi el, va fi vi
zitat, Diferite delegații ale oa
menilor muncii din alte între
prinderi, instituții. S.M.T., gos
podării de slat etc., țin să vadă 
Hunedoara, să vadă cum și cine 
sînt cei ce făuresc oțelul. E și fi
resc să fie așa Aci, la Hunedoa
ra, se vede mai bine ca oriunde 
ce a însemnat preluarea puterii 
și conducerii țării de către clasa 
muncitoare sub conducerea parti
dului nostru. Aci se vede mai 
bine ca oriunde ce realizări im
portante a obținut poporul nos
tru în anii de democrație 
populară. Hunedoreanul e mîn
dru să lucreze îhtr-un astfel 
de combinat, al cărui hume e azi 
rostit cu căldura de toți oamenii 
muncii din țara noastră, el este 
zilnic preocupat de găsirea unor 
noi metode de muncă, care să 
ducă la sporirea unei cantități și 
mai mari de fontă și oțel. Hune
doreanul e mîndru cînd, vizitato
rii artiști, oameni de știință, de
legați de peste hotare, activiști

’■

UN TRACTOR LA 270 HA.TEREN ARABIL

în anul 1965 producția agricolă globala sâPentru ca pînă
crească cu 70-80 la sută, pentru ca sâ ajungem la o produc
ție anuală de 14—16 milioane tone de cereale, pe lingă cei
lalți factori (semințe de soi, îngrășăminte, agrotehncă superioa
ră) un rol deosebit de important îl are extinderea mecanizării 
lucrărilor.

In legătură cu aceasta, Directivele celui de-al lll-lea Con
gres al partidului prevăd înzestrarea agriculturii cu numeroasa

tractoare. Numărul tractoarelor fizice din 
ajunge pină la sfîrșitul perioadei 1960-1965 
înseamnă câ in 1965 vor reveni pe un tractor

mașini agricole și
S.M.T. și G.A.S. va 
la 100.000. Aceasta _______  __ .......__ - _
fizic 100 hectare teren arabil, față de 270 hectare in 1959. Prin 
dotarea unităților agricole socialiste de stat cu un număr sporit 
de mașini și tractoare, se creează posibilitatea scurtării termenu
lui de executare a lucrărilor, dsci încadrarea lor în timpul optim 
agrotehnic. Desen de N. POPESCU

In curînd noi suprafețe vor fî Irigate șl desecate pe cîmpia de 
la Otopenl. Tinerii brigadieri ai muncii patriotice din întreprin
derile și instituțiile Capitalei participă cu însuflețire la lucrările 

acestui șantier.
Foto: D. CONSTANTINESCU

14.533.000 
manuale școlare

Pentru noul an școlar, Editura 
de stat didactică și pedagogică 
pregătește 370 de titluri de ma
nuale școlare destinate elevilor 
din învățămîntul de cultură ge
nerală. Ele sînt editate în limba 
romînă și in limbile minorităților 
naționale. De asemenea, editura 
scoate 80 de titluri de manuale 
pentru școlile profesionale și 
tehnice.

Cea mai mare parte a manua
lelor au apărut, iar altele se află 
sub tipar sau într-o fază avan
sată de lucru. Tirajul lor total 
va fi de circa 14.500.000 de 
exemplare.

După cum se știe, pe baza ho- 
tărîrii luate de cel de-al lll-lea 
Congres al P.M.R., incepînd cu 
noul an școlar elevii din clasele 
l-VII ale școlilor de cultură gene
rală vor primi manuale în mod 
gratuit.

Pentru o bună păstrare a ma
nualelor pe o perioadă mai în
delungată, editura va asigura in
cepînd din acest an cartonarea 
coperților. în 1960-1961 aproxi
mativ 2.500.000 de exemplare 
vor avea asemenea coperți, iar 
un număr important (circa 
900.000) de cărți școlare vor 
avea coperți fabricate din mate
rial plastic.

Pentru a fi cît mal atractive, 
unele manuale, în special cele 
pentru clasele mici, vor apare în 
culori.

Pe lingă manuale, editura pre
gătește pentru noul an de învă- 
țâmînt o serie de cărți de litera
tură pedagogică, menit» să-l a- 
jute pe profesori și învățători 
munca de instruire și educare 
tineretului școlar.

(Agerpres)

în 
a
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însemnări pe marginea unei 
adunări generale U. T. M.

muncă ; discuțiile să fie sincere, 
din suflet, să țintească spre re
medierea lipsurilor.

Firește că invitația la această 
pasionantă discuție n-a putut 
lăsa indiferent nici un utemist.

se deosebește, ca ziua de noap
te, de cea pe care au trăit-o 
părinții noștri. Partidul ne-a 
deschis perspectivele minunate 
de viitor pe care le cunoaștem 
cu toții. Datoria ncastră este sâ

In 
dare, băieții și 
s-au adunat în 
Și adunarea a
- Am fost 

varășii din sector m-au declarat 
fruntaș în producție — așa și-a 
început cuvîntul lăcătușul Con
stantin Mocanu. Trăim într-o 
epocă minunată, construim so
cietatea socialistă. Partidul ne-a 
ajutat să făurim viața frumoasă 
pe care o trăim astăzi și care

ziua fixata, plini de nerâb- 
febele din sector 
sala de ședințe, 
început.
fericit cind to-

răspundem cu tot ce avemrăspundem cu tot ce avem mai 
bun acestei griji, să nu precu
pețim nimic pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin. Pentru un 
tînăr, a fi fruntaș în producție 
este o chestiune de datorie, de 
conștiință...

Tinerii îl ascultau cu atenție, 
deși Mocanu ' nu spunea lucruri 
noi, necunoscute lor. Dear toți 
ii stimează pentru conștiinciozi
tatea cu care muncește, pentru

pasiunea cu care-și iubește me
seria.
- Din copilărie mi-am dorit 

să învăț o meserie și mi-am însu. 
șit-o. Dar nu m-am mulțumit nu
mai cu atit. Mi-a plăcut să în
văț și de aceea am urmat și li
ceul seral. Anul acesta l-am 
terminat și vreau să mă înscriu 
la facultate. Doresc să devin 
inginer pentru că partidul ne-o 
arătat că industria noastră are 
nevoie de tot mai multe cadre 
cu studii superioare. Și sînt con
vins că voi deveni. Am create 
toate condițiile pentru aceasta, 
iar restul nu depinde decit de 
mine...

Stătea în fața tovarășilor sâi 
de muncă și în privirea-i 
luminoasă și curată citeai 
hotărîre și siguranță. Da, ute- 
mistul Constantin Mocanu știe 
cum trebuie să trăiască pentru 
a fi la înălțimea minunatei noa
stre epoci.
- Nu este ușor să vorbești 

despre tine - spunea utemistul 
Gheorghe Păcuraru. lată, eu con
duc o brigadă de producție și

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. 3-a)

„CelulozcT-Pa las
întîlnirea apelor MăriiLa

Negre cu marea de aur a grî. 
narului dobrogean se înalță, 
completînd peisajul industrial 
al orașului Constanța, Fabrica 
„Ceiuloza“-Palas. Coborînd din 
autobus în poarta fabricii și 
pornind pe aleea centrală am 
avut o puternică emoție ; 
mi-am amintit de tinerii bri
gadieri cu fetele și brațele 
arse de soare, care la chema
rea comitetului regional de 
partid au muncit cu entu
ziasm la înălțarea în răstimpul 
unui singur an a acestei fa
brici pe porțile căreia acum 
au și ieșit primele mii de tone 
de semiceluloză.

Era într-o seară, prin luna 
mai a anului trecut. Se sfîr- 
șise o zi de muncă. Pe iarba 
din spatele barăcilor, briga
dierii strînși roată ascultau 
pledoaria însuflețită a tînăru. 
lui inginer Nicolae Merticaru, 
despre cum va arăta fabrica 
aceasta. Ca șl mine, ascultîn- 
du-1 atunci pe inginer, briga
dierii — colectiviști și tineri 
muncitori ai plaiurilor dobro
gene — visau la zilele cînd fa
brica aceasta, ridicată de ei, 
va da patriei mii de tone de 
semiceluloză albită pentru 
hîrtie. Și visul acesta a fost 
împlinit.

Merticaru, astăzi inginerul 
șef al fabricii, conducîndu-te 
din secție in secție, îți explică 
cu plăcere și nu fără mîndrie 
procesul de fabricație al semi- 
celulozel albită din paie. De 
fapt, a spune cuiva că îi arăți 
procesul de fabricație al semi- 
celulozei la fabrica de la Palas, 
este impropriu. In complicatul 
proces al fabricării semicelu- 
lozei albită, ochiului vizitato
rului îi sînt dezvăluite doar 
două operații din prima și ul-

tima fază a procesului de fa
bricație : intrarea baloturilor 
de paie în uriașele tocătoare 
și în final, sulurile mari de 
semiceluloză ce se văluresc pe 
valțurite mașinir. Procesul 
transformării paiului auriu în 
valuri de semiceluloză albită, 
este condus și urmărit de că. 
tre muncitori pe ecranele 
unor complicate tablouri de 
comandă electronice, care fac

Noi obiective 
Industriale Intrate 

in funcțiune

din fabrica de la Palas o fa
brică aproape complect auto
matizată.

Privită pe dinafară, fabrica 
pare micuță, construcțiile ei 
de-abia însumează suprafața 
de circa 3.000 metri patrați. 
Aceasta „înghite" însă anual 
circa 30.000 tone de paie. Fa. 
brica de la Palas dă semicelu
loză pentru fabricarea anuală 
a 128.000.000 metri patrați de 
hîrtie de scris și tipărit. De 
aici, de la Palas, pleacă către 
fabricile de hîrtie ale patriei 
semiceluloză din care se poate 
fabrica anual o fîșie de hîrtie 
lată de 1 metru care ar putea

înconjura de peste 3 ori pă- 
mîntul pe la Ecuator. Proiecta
tă în țară, avîndu-se în vedere 
tehnica cea mai modernă, fa
brica de semiceluloză de la 
Palas contribuie la traducerea 
în viață a sarcinii trasate de 
partid, de economisire a masei 
lemnoase și de valorificare su
perioară a plantelor anuale. 
Prin folosirea ca materie pri
mă a paielor, fabrica de semi
celuloză de la Palas contri. 
buie la economisirea anuală a 
circa 50.000 metri cubi de 
lemn de rășinoase. De altfel, 
fabrica de La Palas a obținut 
și alte succese în folosirea su
perioară a unor resurse ce pă
reau pînă acum reziduri inu- 
tilizabile. La Palas, pentru 
prima dată în țară s-a reali
zat dezincrustarea (fierberea) 
materiei prime cu sulfat neu
tru, rezidu nefolosit pînă a- 
cum, rezultat la fabricarea fe. 
nolului.

Departe de fabrică, întor- 
cînd privirea în urmă, am vă
zut încă fluturînd drapelul 
purpuriu decolorat de vreme, 
de pe catargul înalt al fostu- 
lui careu al brigadierilor, 
un simbol al biruinței.

de partid și de stat îl întreabă 
cum și la ce lucrează, ce succese 
a obținut în întrecerea socialistă.

Bunăoară, de curînd, unii 
membri ai Ansamblului C.C.S., 
care a dat în cinstea lor, a oțela- 
rilor și jurnaliștilor de la Hune
doara un frumos program artis
tic l-au întrebat în timpul vizitei 
lor pe oțelarul Klusch Ostvald, 
prim topitor ia cuptorul nr. 5, pe 
lingă multe alte probleme de ela
borare a oțelului și ce rezultate 
a obținut în întreceren pentru 
titlul de ,.cel mai bun oțelar".

— Locul I pe secție, cu o de
pășire de 1.445 tone, a răspuns el 
mîndru. Și. ca semn al atenției 
de care se bucură fruntașii luptei 
pentru cit mai mult oțel și fontă 
din partea întregului nostru po
por, artiștii i au înmînat un fru
mos buchet de flori. N-am fost 

[ acolo cind a avut loc evenimen
tul. Sosisem prea tirziu. Am vă
zut doar că in cabina de unde sa 
conduce procesul, de elaborare a 
oțelului, deasupra diagramelor $i 
aparatelor de măsură, alături de 
cele două buchete de flori cineva 
scrisese „Cinste echipei de oțe
luri, condusă de utemistul Klusch 
care a dat în primul semestru al 
anului cel mai mare număr de 
șarje rapide și cea mai mare can
titate. de oțel".

El nu era în cabină, plecase 
la laborator cu niște probe. Nu 
l-am mai intîlnit pînă la sfîrșitul 
schimbului. A doua zi dimineața 
i-am făcut o vizită. Din scriptele 
secției am aflat că și în a doua zi 
obținuse un succes de seamă : e 
laborase o nouă șarjă rapidă. A 
cita ? Nu știu. Sînt prea multe 
la număr.

...Oameni, flori, oțel. Priveam 
la buchetele de flori care, deși 
dogorite de cele peste 1500 gra
de, păreau la fel de frumoase ca 
ieri, priveam la culoarea albă a 
metalului ce se zbatea în pînte- 
cele cuptorului priveam Za fața 
plină de bucurie a acestui tînăr 
ce n-are decit 25 de ani și sim
țeam atenția de care se bucură 
fiecare om al muncii din țara 
noastră din partea întregului po
por.

ARISTICA BR1NZAN
student

------•------

Congresului al II-lea 
al P.C. din Martinica

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celui de-al II-lea 

Congres al P.C. din Martini
ca, C.C. al P.M.R. vă trimite 
un cald salut frățesc și vă u- 
rează mult succes în întărirea 
politică, ideologică și organi
zatorică a partidului, în lupta 
pentru interesele vitale ale po
porului din Martinica, pentru 
pace, democrație și progres 
social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC R0M1N

Citiți
pag. 2-a:

Brigada artistică 
dă agitație 

PROPAGANDIST AL PO
LITICII PARTIDULUI, 

MIJLOC ATRACTIV ȘI 
EFICACE DE 

EDUCAȚIE COMUNISTA

ca

I. ȘERBU 
corespondentul „Scînteii tinere
tului** pentru regiunea Constanța

O nouă zl de muncă va înce
pe peste cîteva clipe. Bri
gada de sudori, de la Șantie. 
rele navale Galați, condusă 
de Constantin Popescu, e ve
selă și plină de încredere 

în forțele ei



Ilrigada artistică de agitație
3*. 11 '« 'U"l. "I    II. .. Ill I! I   I J II . . I ■■■

propagandist al politicii partidului,
mijloc atractiv și eficace de educație comunistă

In Raportul Comitetului Central al 
P.M.R. la cel de-al III-lea Congres 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej 

subliniază : „Viața arată ce forță repre. 
zintă conștiința tot mai înaltă a oameni
lor muncii, identificarea lor cu interesele 
generale, încrederea lor în viitor, hotărî- 
rea lor de a-și aduce contribuția la vic
toria deplină a socialismului44. Muncii de 
propagandă și agitație, muncii politice 
culturale de masă îi revine nobila sarci
nă de a contribui din plin la dezvolta
rea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, la făurirea trăsăturilor caracte
ristice ale omului nou, demn fie epoca 
pe care o trăim.

Pe șantieruF uriaș al activității cultu 
rale și artistice de masă, multe și atră
gătoare sînt formele de manifestare, dar 
nici una poate, nu are atîta farmec, atîta 
forță atractivă, atîta operativitate și poe
zie în același timp, în lupta pentru tri
umful noului, împotriva vechiului, ca 
brigada artistică de agitație.

Ei îi revine sarcina de a contribui Ia ex
tinderea a tot ce este înaintat și valoros 
în experiența pârtiei pan ții or la întrece
rea scria’is?, a și a unităților fruntașe, să 
com ba ta -rtifaaa înrloienja care împie- 
d i eă *răs p i nă ir ea no ul ui.

Nasoută Bin experiența artiștilor ama
tori, din viață, ca să reflecte vjața, bri
gada artistică'de agitație a devenit unul 
din genurile cete mai iubite alq mișcării 
artistice de-amatori. Ea are capacitatea 
să însuflețească masele, prin mijlocirea 
artei, în lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de către partid. Brigăzile 
artistice de agitație fac parte integrantă 
din armata agitatorilor și propagandiști, 
lor. ducînd in mase cuvîntul partidului.

în pagina de fată prezentăm cîteva 
fragmente din programele unor brigăzi 
artistice de agitație.

vijxs-ț •»-» i>. kiiîu*i«u0 t» •

„Partidul drag
ne învață, visurilor 

să dăm viață44
Cînd toate ziarele au adus oamenilor mun

cii bucuria Proiectului de Directive ale ce
lui de-al IlI-leș Congres al P.M.R., poetul 
unei brigăzi artistice de agitație a însemnat

cu emoție, simplu și lapidar, cu sinceritatea 
și simplitatea poeziei populare, ceea ce a 
simțit .el și toți ceilalți oameni ai muncii :

„Foicica de stejar ! Am în mina un ziar / 
de cînd l-am cumpărat / Tot cu mine 

l-am purtat / Nu- mă-ndur : tot l-aș citi / 
De el nici m-aș despărți / Fiindcă-n foile-i 
găsim / Drumul anilor ce vin, / Faptele care 
le țes / Directivele-n Congres : / Mii și mi
lioanele / Tonele, vagoanele / Metri cubi, 
metri pătrați / Kilometri, kilowați, / Căci cu 
ele măsurăm, / Viața nouă ce-o durăm,

Sentimentul de dragos+e pentru partid este 
prezent în' iiecarejprogram de brigadă. Iată 
cîteva versuri elocvente din programul bri
găzii artistice de _agjuiie_a.. uzinelor Reșița :

„Din oțet creăm motoare‘J^ari turbine, 
compresoare^f^u-laeomoUve'grele / Tare ne 
mîndf/m / Căci partidul drag
ne-nvqțqj 'J^i^țriîorr.să dăm. viață"

Comparing viața noastră poua cu un mu
gur ce proaspăt înflorește, brigada artistică 
de agitație a Trustului regional de construc
ții Ploești exprimă astfel cuvîntul de bucurie 
și laudă către partid :

,,Ca mugurul ce proaspăt înflorește / Și-n 
soare cald petalele-i se desc&id '/ ' Nî-i viața 
azi- Privirea către tine / Se-ndteapta ne-nce- 
tot. iubit partid. / Se-nalță" sfchele. sondele 
mărețe / Prin semeția lainicilor brazi — / 
Ogoare mindre auru-si revarsă / Și bate 
inima luminii la Bicaz /.

Cît de simplu și în același timp cît de 
sugestiv reușește brigada artistică de agitație 
de la G.A.S. Mănăstirea, raionul Oltenița, 
să oglindească dragostea nețărmurită a oa
menilor muncii pentru acel care este inspi
ratorul și călăuzitorul oamenilor muncii în 
procesul avîntat al construcției socialismului 
în patria noastră, reiese limpede și din 
aceste versuri :

„Dunăre, tu apă lină / Face-te-ai coală 
velina / Ca să-i scriu o carte lui / Dragu
lui, Partidului, / Despre traiul, ce-l trăim 1 
Despre felul cupi muncim“.

. ' ' . : -it ■ ■
...Și un alt exemplu din programul bri

găzii artistice a G.A.C. ..Scînteia44, din co
muna însurăței, regiunea Galați :

,,.„fn fața hotărîrii tale / Ne angajăm iur 
bit partid / Ca din victoriile noastre / Sd 
facem un puternic zid. / Vom crește rodu-n 
colectivă / Mai auriu și mai bogat / Sd 
meargă vestea peste plaiuri / De drumul 
nostru-mbelșugat“

De o adîncă bucurie s-au umplut inimije 
muncitorilor și țăranilbr, ale tuturor acelora 
care prin munca lor harnică făuresc zestrea 
de aur a prezentului socialist odată cu dez 
baterea și aprobarea de către eel de-al III- 
lea Congres al partidului a luminoaselor pla
nuri de dezvoltare a țării noastre. Brigăzile 
artistice de agitație s-»u grăbit șă dea aripi 
cînteceloi de mîndrie ale oamenilor care 
transformă litera planurilor în realități vii :

„Foaie verde de cicoare / Crește-n țară 
bună stare. ! Crește, mări, din an în an / 
Saltă, mari din plan în plan / ...Auziși, 
frate Ioane / Patru-ș-cinci de milioane / 
De perechi de-ncălțămmte ! Sînt în plan 1 
Și ține minte / Că la cifra asta grea / Lucră 
și uzina mea P\

(din programul brigăzii artistice de agi
tație a Fabricii ,,Kirov“ din Capitală).

Cum e și firesc, pîrîiașele ce alcătuiesc flu
viul larg al mîndriei societății noi sînt fap
tele de fiecare zi ale oamenilor și descoperi
rea semnificației lor dă nota aceea vie, mo
bilizatoare, a textului, calitate pe care bri
găzile artistice de agitație nu trebuie să o 
piardă niciodată din vedere. Cu cit faptele 
concrete sînt mai convingătoare, mai plas
tice, cu atît mai mare va fi puterea generali
zărilor ce se desprind. Printr-un firicel de 
relon (element prin excelență nou în indus
tria noastră) strălucesc parcă și mai mîndru 
luminile vieții noi :

„Firicel de relon, firicel / Fii mesajul 
nostru dragj Pe al țării scump meleag / Spu
ne tuturor din țară / Chiar și celor din afa
ră, / Că aici la Săvinești, te-ai născut / aici 
trăiești. / Și că toți aici muncim să clădim / 
Să construim I Viața nouă ce-o-ndrăgim /“•

...Sînt versurile unui cîntec din programul 
nr. 1 al brigăzii artistice de agitație a Com
plexului de șantiere Săvinești.

Uneori imaginile artistice pe care le gă
sește creatorul programului de brigadă pen
tru a-și exprima bucuria și mîndria foloa
selor muncii noastre, capătă culoare și den
sitate emotivă deosebită.

Punînd față în față, cu un deosebit simț 
politic și artistic totodată (ca în pictură, fo
losirea clar-obscurului) prezentul viu colo
rat și peretele de umbră al trecutului, crea
torul popular ține mereu tresei atenția spec
tatorului asupra marilor noastre înfăptuiri, 
îi dă cel mai fericit prilej de meditație com
parativă — îndeplinește, cu alte cuvinte, o 
misiune agitatorică, mobilizatoare. In afara 
acestor calități — am pute® spune nu numai 
necesare, dar și intime — nici n-ar fi posi
bilă realizarea unor texte valoroase, cu ade
vărat pline de încărcătura emotivă a vieții 
ce se declanșează §pre promovarea si eviden
țierea a tot ceea ce e nou. înaintat. Frag- 

' - meniul'care urmează nco dovedește cu pri
sosință :

„Pe strada mea / E-n colț o farmacie f 
Chiar din copilărie / Am fost vecini cu ea /. 
Îmi amintesc / C-adena mă opream f Cu 
nasu-n al ei geam / Vitrina s-o privesc / 
Sticluțe, cutiuțe 1 Borcânașe-n sus și-n jos / 
Și-n ele, pietricele / Colorate, curios 1 Și Ie 
priveam. / Le studiam / Dar tare foc pe ele 
mă făceam / Ci de ce eu. (elevă buni) / 
— Aveam chiar zece la rominâ — . Aici un 
cuvint, pe ele $cris. nu-nțelegeam i Pe cea 
mai simpli alifie / Scria sus „Forbea in
dustrie"* / Și dedesubt, polologhie / Ca hie
roglife. în zadar ‘ Nici un cuvin! nu-mi era 
dar / Și mi uitam i Ca mița-n calen
dar. / Așa era cind eram mici, f Și-aveam 
pe doctorii o pici... / Dar ani trecut-an 
și-ntr-o zi / La farmacie-a geam mi te 
zării / Flaconaț. de la lași Ți-ei tăcut lac 
îm vitrină / Șic adus ia ea laxunâ ' Cz-W 
tău scris ..Pesueiltni er.rtd:sâ“ ‘ Și mm sas. 
fără stil de hieroglife : ,jCiț* / Flacon aș. de 
la Iași ■ Eticheta de hirtie / Stă pe tine e» 
o ie 1 Par că-ai vrea să joci chindie. / Cio- 
drlie, / Flaconaș / Al vieții noi ostaș

(Din programul brigăzii artistice de agi
tație a Spitalelor nr 9 și „Colței" din Ca
pitală).

Succesele industriei noastre socialiste sînt 
cîntate cu justificată mîndrie de către mem
brii brigăzii artistice de agitație de la uzi
nele „23 August* — secția motoare :

„Ridică ancora vaporul / Cu steagul nos
tru la catarg — I De noi este făcut motorul / 
Care-l împinge către larg. / Te du cu b:-te. 
scump vapor i Te du spre zările argintii—/ 
Te-mpinge dragul meu motor l Făcut de bra
țul muncitor ! / ~Te ârs iubit asoSor. c«- 
avînt — 1 Și cînd te dnt — uzina-mi ciat*.

; Cîntînd munca avîntatâ jchimbârile în
noitoare care au loe in viața satului de ari. 
creatorul textului programului brigăzii artis
tice de agitație a Casei raionale de cultură 

—Fețejți, regiunea Constanța, spune a

„Pe sub poale de-arături, / Unduind la co
tituri, / Curge către Dunăre lalomzța toi- 
bure. / Pînă ieri, eu pari de colan. Se re
vărsa peste moluri / Peste urme de zăpadă 
Inecind o luncă-nt  rea gă. / Ctnd Se re trite a 
lăsa J Numai bălți pe urma sa, 1 \nmaz 
stuful gălbior / Și țintar; otrăvitori. însă le 
chemarea lui. / Chemarea Partidului. 
râzpuns așa cum știm / Noi răspundem, 
cînd muncim, ! Toți, prin munci voluntari./ 
Am săpat din zori in seară ' Peste rochile 
private / Ialomiței nouă cale — S 
vod, peste ogoare. ! Pini pe sub deal, ca
nale. / Iar azi undtue-n cimpu / Lnnun de 
orezării**.

Brigăzile artistice de agitație di» țara 
noastră exprimă astfel pasiunea fi entu
ziasmul muncii în socialism. Ele îmbină 
armonios metodele muncii politice de masă 
cu mijloacele proprii artei. Acest lucru im
primă programelor un puternie caracter e- 
ducativ.

Ce minunat cîmp de activitate se deschi
de în fața artiștilor amatori din brigă
zile de agitație dacă se vor strădui și mai 
mult s»-și lege programele de popularizarea 
cît mai bogata și multilaterală a obiecti
velor mărețe stabilite de Congresul al III- 
lea al partidului, a sarcinilor pe care le 
au de îndeplinit colectivele de oameni ai 
muncii in șesenal.

Munca de fiecare zi, 
izvorul unei activități 
bogate, multilaterale

Brigăzile artistice de agitație au o con
diție hotărîtoare care le garantează succe
sul activității lor, și anume legătura strinsă 
cu viața întreprinderii, a instituției, a gos
podăriei colective, a satului etc. Studierea 
atentă a vieții obștești, a realizărilor obți
nute de oamenii muncii în producție — 
iată problemele puse la baza întregii acti
vități a brigăzilor. De aici eficacitatea și 
rolul lor educativ.

Orientate în direcția popularizării sarci
nilor trasate de partid, brigăzile artistice de 
agitație au menirea să scoată în evidență 
marile realizări ale regimului nostru so

cialist, și în primul rînd experiența înain
tată din unitățile unde activează, în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de producție, a creș
terii producției și a productivității muncii, a 
reducerii prețului de cost, îmbunătățirii 
continue a calității produselor, reducerii 
consumurilor specifice, realizării de econo
mii. utilizării imediate a noilor capacități 
de producție, folosirii tehnicii înaintate 
etc.

în programele brigăzilor artistice de agi
tație sătești trebuie să se oglindească pro
blemele legate de transformarea socialistă 
a agriculturii și de consolidarea sectorului 
socialist la sate : creșterea producției la 
hectar pe baza introducerii metodelor agro
tehnice înaintate, consolidarea proprietății 
obștești, lupta pentru situarea gospodăriilor 
agricole colective mai slabe la nivelul celor 
fruntașe, valorificarea tuturor resurselor 
pentru dezvoltarea multilaterală a agricul. 
turii noastre, creșterea animalelor, dezvol
tarea culturii porumbului pentru siloz, buna 
gospodărire a satelor popularizarea realiza, 
torilor recoltelor bogate etc.

Toate aceste probleme îți găsesc de 
multe ori în programele brigăzilor o feri
cită tratare și rezolvare artistică — dato
rită folosirii cu succes a unei multitudini 
de forme de prezentare. Scheciul, cupletul, 
monologul, sceneta, epigrama. strigături 
etc. vehiculate de programul brigăzii 
artistice de agitație — capătă savoare și 
eficiență. (Păcat că pagini remarcabile cu 
astfel de lucrări nu-și găsesc o mai frec
ventă adeziune din partea publicațiilor de 
specialitate, a revistelor beletristice mai 
•!«).

Foloeind forme și mijloac^ din cele mai 
ingenioase, multe brigăzi artistice de agi
tație stimulează, popularizează elementele 
noi care apar în procesul de producție. 
Astfel brigada artistică de agitație de la 
•octorul bloc-motor al uzinelor de tractoare 
..Ern«t Thălmann“ din Orașul Stalin a in
clus în programul său un număr inspirat 
dintr-o recenta inițiativă privind procesul 
milimetrilor. Un șubler. reprezentând mili
metrul. dă în judecată neglijențele tehno
logice din pricina cărora în sector apar 
multe repere supradimensionate. Interesant 
este faptul ca ni nrazia desfășurării acestui 
..proces", tehnologii din sector au fost invi
tați să apară pe scenă «i «ă dea răspuns 
pe loc în fața colectivului. Spectacolul bri
găzii a constituit un caz concret de parti
cipare directă a aresteia la rezolvarea pro
blemelor de producție, la stimularea inte
resului pentru găsirea de noi soluții care 
să ducă la creșterea productivității muncii.

Iată și ..povestea prețului de cost*4 re
zolvată printr-o ..consultație medicală" în 
programul brigăzii artistice de agitație a 
Atelierelor CFR. wGrmța Roșe*4.

(Scena reprezintă ue rabinet medical La 
o masă, doctoral: în picioare, sora de 
tire|_

Dmesond: Ha agil — «• palMrg ur. 
■aurii ’ i lotri as parrent ca x» ainmr 
eaoFBL gras. amfiaL ahaa se » Fesa
dumitale

Pacaeaxal. Pofhm
Doctorul: (eervetind-o). Aha d-tx. era 

tovarășul Preț de cest. E*. ee s-a mSaa- 
plat eu d ta. ta«arâe Preț de cnat ?

Pac realulSâ vedeți tovarășe, doctor. 
De mai malta vreme nu mă simțeam prea 
bine Devenisem mai greoi, mă urneam a- 
nevoie. dar n-am prea dat importanță. 
Pină rînd intr-o dimineață m-am pomenit 
umflat Uitați ce pintec mi-a crescut.

Doctorul: O să vedem noi ce ai. Scoate 
haina. (Pacientul încearcă să-și scoată 
haina, dar nu reușește). Soră ajută-1 d-ta. 
(Sora îl ajută, pacientul își scoate haina, 
iar doctorul începe să-l examineze). Mda ! 
Arată limba Mda ! Ei tovarășe Preț de 
cost, «pune drept îți cam plac rebuturile 
nu-i așa ?

Pacientul: (zimbind). Din cînd în cînd...
Doctorul: Ce. din cind în cînd? Ești in

toxicat cu rebuturi ! Ai să suprimi com
plet rebuturile, m-ai înțeles ?

Pacientul : Complet ?
Doctorul : Complet.
Pacientul: Nici măcar doi la sută tole

ranță ?
Doctorul: Nici măcar unu la sută! Zero 

la sută rebuturi!
Pacientul: (resemnat). Bine, tovarășe 

doctor, dacă trebuie... (vrea să-și îmbrace 
haina).

Doctorul: Trebuie! Stai, ce te îmbraci 
că n-am terminat. Mi se pare că nici tim
pii morți nu-ți prea displac ? Sînt gustoși, 
rumeniți în fum de țigară și tăvăliți în zea
mă de vorbă, ai?

Pacieraul: (zîmbind jenat) de...
Doctorul: Ei, bine, se suprimă și timpii 

•norți!
Pacientul: Cu totul?
Doctorul: Cu totul!
Pacientul : (oftînd). Dacă trebuie...
Doctorul: Trebuie! Apoi am să-ți reco. 

mand niște exerciții fizice: unde vezi un 

cui. un șurub, o bucată de tablă te apleci 
și le ridici.

Pacientul: Păi, cu burta asta...
Doctorul: N-avea grijă, o sâ scadă! Mai 

ales dacă ai să iei din doctoria pe care 
ți-o prescriu. (Trece la masă, îi prescrie o 
rețetă și i-o predă).

Pacientul: (citind rețeta): Inovații... Și 
cum se ia doctoria asta, tovarășe doctor?

Doctorul: De cîte ori simți că te îngrași, 
iei o lingură. Și acum vine o recomandați® 
foarte importantă: odată pe săptămînă nu 
mănînci nimic.

Pacientul: (alarmat) Nimic? Nimic?
Doctorul: Absolut nimic!
Pacientul: Bine tovarășe doctor, dar cu 

ce-o sâ mă hrănesc?

Doctorul: Cu rezerve interne!
Pacientul: Păi d? unde «ă acot atîtea?
Doctorul: Sînt mai multe decît îți în. 

chipui... Așadar o zi pe săptămînă con
suni numai rezerve interne.

Pacientul: (oftînd resemnat). Dacă tre
buie...

Doctozuj.- Trebuie !
Pac-.entul: (îndreptindu-se spre ușă). Și-o 

«ă mă fac bine, tovarășe doctor?
Doctorul: Garantezi (Pacientul iese).

GONG

Pe baza cunoașterii realității concrete, 
brigăzile «rtirtice d« agitație de la Mte reu
șesc. li rmdul lor să elaboreze K si pre
zinte programe care se dovedesc intere
sante. corespunzătoare situației specifice eo- 
mnnelor de eare aparțin, tratind probleme 
de o deosebită importanți De exemplu, 
brigada artistică de agitație din G.A.C. Sin- 
tana. regiunea Oradea, aducînd pe scena 
imaginea unor panouri care reprezentau 
convingător drumul de înflorire a gospo
dăriei agricole colective de la an la ml. 
a explicat spectatorilor importanța fondu
lui de baza — izvorul principal eare ali
mentează creșterea continuă a bunăstării 
personale. Fiind pătrunsă de importanța 
cultivării porumbului hibrid pentru însi- 
lozare. brigada artistică de agitație a 
G.A.C. din comuna însurăței, regumea Ga
lați. și-a axat un întreg program pe această 
problemă.

Numai militînd astfel zi de zi pentru pu
nerea în lumină a tot ce munca oamenilor 
din industrie, agricultură și din altc dome
nii de activitate dovedește convingător a fi 
idei și experiențe înaintate, combâtînd cu 
ascuțime neajunsurile, practicile înapoiate, 
brigăzile pot deveni, prin mijloacele lor 
variate de expresie, mai artistice și mai a- 
gitatorice totodată. Pasiunea pentru nou 
trebuie să fie trăsătura dominantă a texte
lor ce stau la baza activității din acest 
domeniu.

Cu cît interes ar primi, de exemplu, oa
menii muncii din orice întreprindere un 
program de brigadă dedicat în întregime 
uneia dintre problemele deosebit de im
portante care le stă în față: promovarea 
tehnicii înaintate, o calificare la înălțimea 
acestei tehnici.

Nenumărate exemple pozitive le stau, în 
acest sens, la îndemînă, precum și unele 

în programele multor brigăzi artistice de 
agitație sînt astfel atacate într-o formă sa

cazuri de rămînere în urmă. A le vedea cu 
un ochi ager, a le prezenta cît mai variat și 
atractiv — iată ce poate constitui pentru 
autorii textelor de brigadă și pentru in
terpret o pasiune creatoare și agitatorică 
de fiecare zi.

Toate săgețile 
împotriva 

mentalităților 
înapoiate !

Paralel cu tratarea problemelor de pro
ducție, brigăzile artistice de agitație au un 
rol deosebit în activitatea de educație co
munistă a oamenilor muncii. Ele nu se pot 
împăca cu faptul că, odată cu transformarea 
structurală a vieții poporului nostru, unii 
oameni mai păstrează încă rămășițe ale unor 
manifestări incompatibile cu morala noas
tră comunistă.

Ca o adevărată „cavalerie ușoară", bri
gada artistică de agitație, cu neostenita ei 
mobilitate, vioiciune și forță de atac împo
triva stărilor de lucruri înapoiate, trebuie 
să fie întotdeauna prezentă acdlo unde viața 
colectivului respectiv i-o cere. De cele mai 
multe ori așa se și întîmplă. Iată, de pildă, 
că de critica șugubețelor „fete cucuiete" de 
la Uzinele Textile ,,7 Noiembrie* este greu 
•ă scape cel ce greșește. Brigada lor pune 
la cale un măritiș original, care nu se 
poate împlini, pentru că „ginerii" au lipsuri 
în activitatea și viața lor.

(Pe scenă apar ,.cucuietele“ cîntînd).
,^apte fete cucuiete / Șapte fete adunate / 

fete mindre sprincenate, măi ! / Au venit 
de prin sectoare / să vă spună sus și tare, / 
șapte fete cucuiete, da ! / Fapte multe au 
cules / Dintre toate am ales / Ce vă doare / 
Ce ne doare , of I" /

A. (își lustruiește verigheta șî-o arată 
mîndră. celorlalte). Ce ziceți fetelor... Le
gată pe viață !
B. Fericit o!

I. Cine te oprește să fii ca ea
J. Nu crezi că a sosit timpul și pentru 

tine ?
B. : și mimica îmi tot spune : „ma- 

riti-te, ■
Ceeuietele : atamet ce aștepți *
B melodia populari, ^Vrea maico

M M mirtte~)
^Vree maica si mi mărite / cu-n băiat 

bun și cuminte / cînd o fi să mă mărit / 
pe toate-am să vă invit/ pe toate-am să vă 
invit, măi !"

0 fată : Hai să ne grăbim, fetelor, s-o a- 
jutom pe maicâ-sa !

Cucuie tele : Sd-i găsim un ginere I
Jad fata pe Albulescu / frumușel și 

ue-nsaret. arfă*.
•«-« haz de bărbat / cînd 

a • a^i-a!, / na bute nâ plimb toi 
fazi. •

Curmatele: (rdspumd).
«ui-i bua de bărbat / oU</ îl vezi 

a animat. > mei bine nemuri tată... Meșter 
bun de-nrurâtoar» f1 Pavel Nicoruț se pare-. 

Salo : Asta e neserios, / toate le face pe 
des. / mm bine mă plimb tot fată !

Cueuieteie : (refren același joc)
Jm-l pe Ernest de bărbat / transportor, 

drăguț bă:at
Solo : ^Asta doarme ta picioare / și e plin 

de nepăsare. / Mai bute mâ plimb tot 
fete".

Cucuietele : (Refren)
,£e zid tu de Zaharie, meșter in țesă

torie ?-

Solo : ,^e el uzina ii știe / ce-i fruntaș 
în meserie / după el mă duc îndată'.

Cucuietele: rețin)
„Ce te duci ața grăbiș / ca fata la mă

ritiș ? / Inima lui este dată.
Fata I : „Tot ce-ați ascultat e-o glumă. / 

Să nu o luați de bună. / Fraților sînt mă
ritată / Și nu sînt îngrijorată"

Cucuietele : ,»Mai curind îngrijorați / 
Să fie cei vizați / Că rămîn neînsurați". 

tirică incisivă tot ce mai ține de veehi, ve
deri înapoiate despre muncă, comportări ne
demne în societatea noastră. Lenevia, atitu
dinea de gură-cască. chiulul, beția și scan
dalul, cosmopolitismul — atitudini care-și 
mai fac loc în conduita ufora — trebuie să 
fie din ce în ce mai mult în atenția ochiului 
ager al brigăzilor și combătute fără cruțare. 
Numai prin atacarea unor astfel de pro
bleme, brigada contribuie cu operativitate 
la formarea unei morale sănătoase, a con
științei socialiste. în Raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel 
de.al III-lea Congres al P.M.R. se subli
niază creșterea importanței formelor obștești 
de înrîurire a conștiinței celor rămași în 
urmă, creșterea influenței educative, exerci
tate nemijlocit de colectivitatea oamenilor 
muncii. Mase largi sprijină organele de stat 
împotriva elementelor huliganice, care în
calcă legile statului. Crește necontenit vigi
lența oamenilor muncii de la orașe și sate 
care apără cuceririle revoluționare, realiză
rile regimului nostru democrat-popular. 
„Forța opiniei publice înaintate — se spune 
în cuvîntarea rostită la Congres de tovară
șul Alexandru Drăghici — se dovedește atît 
de puternică, îneît au fost cazuri cînd cei 
care săvîrșiseră abateri ar fi preferat să fie 
deferiți justiției decît să fie puși în situația 
de a da socoteală colectivului din care fă
ceau parte".

O formă deosebită de manifestare a opi
niei publice înaintate este și brigada artis
tică de agitație care prin programe opera
tive, pătrunse de un înalt spirit combativ; 
poate contribui neîncetat la educarea în 
chip socialist a celor ce muncesc.

Un rol deosebit pot juca brigăzile artistice 
de agitație în gospodăriile agricole colective, 
unde rămășițele vechiului mod de a gîndi, 
de a munci, mai împiedică uneori formarea 
unui simț colectivist, întărirea concepțiilor 
noi despre proprietate, care a devenit acum 
o cauză a obștei, a colectivului socialist.

Fără a trece cu vederea lucrurile mai mici, 
dar fiind întotdeauna atente la lipsurile în.«d

tr-adevăr mai serioase, brigăzile artistice de 
agitație își pot îndeplini și mai bine misiu
nea lor de propagandist și agitator pentru 
oe e nou și împotriva stărilor de lucruri 
vechi, necorespunzătoare,

★

Plină de tinerețe și optimism, caracterizată 
prin dragostea pentru tot ce contribuie Ia 
promovarea noului, mereu în actualitatea 
multilaterală a vieții, operativă și de marc 
mobilitate urmărind necontenit o maximă efi
ciență în ceea ce privește acțiunea educativa 
asupra ascultătorilor, brigada artistică de agi
tație a devenit un poem minunat pe care-l 
scriu muncitorii din fabrici și uzine, oamenii 
muncii din toate sectoarele de activitate.

Dacă mai sînt însă și brigăzi în care va
loarea artistică a textului nu se ridică 1» 
înălțimea scopului educativ, aceasta se da- 
torește faptului că mulți dintre făuritorii tex
telor sînt începători în ale scrisului. De 
aceea socotim că lingă ei trebuie să fie în
totdeauna scriitorul de satiră și umor, poe
tul. prozatorul.

Înaintea lor însă e necesar să înțeleagă 
acest hieru membrii cercurilor literare care 
vin și ej din aceeași mare uzină a poeziei: 
producția Totodată brigada artistică de agi
tație. ca expresie directă a creației populare, 
trebuie sâ dezvolte cu predilecție caracterul 
ei popular, reliefîndu-și un profil specific, 
eare să contribuie la consolidarea acestui gen 
de artă Individualizarea genului de brigada 
cere din partea instructorilor artistici să 
conceapă spectacolele brifăzilor artistice de 
agitație, ținind seama de principalele carac- 
terisiir-! a.e genului și anume: operativitatea, 
combativitatea, mobilitatea și concizia, să 
valorifice la maximum folclorul poetic și 
muzical, să folosească din ce în ce mai bine, 
mai ingenios, diversitatea formelor de pre
zentare. creînd profiluri distincte de specta
cole în cadrul acestui gen educativ.

XOAN MEIȚOIU
V. NEGREANU



Să strîngem la timp 
recoltele ogoarelor!
Recolte bogate 

la G. A, S. Cetate
Mecanizatorii de la gospodă

ria agricolă de stat Cetate, ra
ionul Cujmir, au terminat re
coltatul griului de pe întrea
ga suprafață de 1.268 ha. în nu
mai 7 zile, în loc de 10. Calcu
lele specialiștilor agronomi de
monstrează că datorită acestor 
eforturi deosebite, au fost cîș- 
tigate 177 tone de grîu, care 
altfel s-ar fi scuturat în holdă 
din cauza răscoacerii in zilele 
de arșiță excesivă. Zilele re
coltării au fost însă zile de în
trecere entuziastă. Ciștigătorii 
întrecerii ? Doi comuniști, 
responsabili de brigăzi, ale că
ror portrete au ajuns la panoul 
de onoare. Unul dintre ei este 
Nicolae Felea. Al doilea, Cos- 
tel Stănoiu. Ce fapte deosebite 
au realizat ei ? In primul rînd, 
pe suprafețele lucrate de ei a 
fost realizată o recoltă medie 
de 3.160 kg. grîu, adică cu 960 
kg. de grîu mai mult decît pre
vedea planul gospodăriei. Dar 
nu numai atît. Nicolae Felea

întreaga recoltă în hambare

J

Datorită condițiilor specifice 
de climă și sol, în regiunea Su
ceava recoltatul păioaselor a în
ceput mai tîrziu decît in celelal
te regiuni. Acum insa, în raioa
nele de șes din regiune se des
fășoară intens lucrările pentru 
strîngerea cit mai grabnică a ro
dului bogat al ogoarelor. în 
gospodăria agricolă colectivă din, 
satul Popeai, raionul Dorohoi, de 
pildă, recoltatul griului s-a fă
cut intr-un timp record — 5 zi
le. Aici sarcinile au fost împăr
țite in amănunțime pe brigăzi, 
pe echipe și oameni. Tinerii, 
alături de ceilalți colectiviști, în 
frunte cu comuniștii, n-au găsit 
odihnă pină ce griul de pe cele 
80 ha nu a fost adunat în clăi, 
iar apoi in șire pentru treieriș. 
Organizația U.T.M., îndrumată 
de organizația de partid. s-a 
preocilpat cu seriozitate de an
trenarea tuturor tinerilor în în
trecerea dintre brigăzi pentru 
strîngerea recoltei în cel mai scurt 
timp posibil. Sint însă, din pă
cate, organizații U.T.M. din ra
ion care nu acordă atenția cu
venită mobilizării tuturor forțe
lor tineretului la recoltatul pă. 
io as el or. Pină în prezent, de 
pildă, în gospodăria colectivă 
,.Victoria" din satul Brăeștî. din 
cele 91 ha, au fost recoltate nu
mai 50 ha, deși recoltatul a în
ceput de aproape o săptămînă. 
Aici, biroul organizației U.T.M. 
a considerat cți recoltatul păioa- 
selor nu este o acțiune care îl 
privește, că de această treabă 
trebuie să se ocupe doar consi
liul de conducere. S.M.T. Doro
hoi a pus la dispoziția gospodă
riei o combină care ar fi putut 
da un sprijin serios în stringe- 
rea la timp a recoltei. Aceasta 
a stat insă degeaba mai multă 
vreme pe tarlaua gospodăriei, 
deoarece unii colectiviști au ve
nit cu „argumentul" că... nu are 
cine strînge paiele în urma ei,

«6

De pe fiecare hectar, peste 
2.000 de kilograme de boabe 
purii treiera batoza. Este pri
ma recoltâ a membrilor gos
podăriei agricole colective 
„Cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.*4 din comuna Belitori, 

regiunea București 

a experimentat pe 6 ha cele mai 
înaintate și noi metode agro
tehnice, cu o deosebită grijă și 
străduință. Rezultatul ? De pe 
fiecare din aceste 6 ha. a ob
ținut nu mai puțin de 6.200 
kg. griu. Un plus deci de 24 
tone griu față de plan pe care 
el le-a dăruit statului.

Și pentru că Costel Stănoiu 
nu putea să se lase mai pre
jos în întrecere, a îngrijit și el 
in mod deosebit 5 ha. de pe 
care a obținut o recoltă me
die de 5.100 kg. la hectar, dînd 
peste plan 14,4 tone grîu și cu
cerind locul II în întrecerea 
anuală pentru cultivarea griu
lui.

Mecanizatorii de la aceas
tă gospodărie au reușit să dea 
statului nu numai 2.200 kg. 
griu la hectar cît prevedea pla
nul, ci un plus total de 253,6 
tone grîu.

I. TEOHARIDE

ci aceasta e o operație anevo
ioasă. Organizația U.T.M. nu nu
mai că nu a combătut la tineri 
această atitudine înapoiată, dar 
nu s-a gindit să ia inițiativa ca 
strînsul paielor in urma combinei 
si fie făcut de către tineri. Pe 
tarlalele gospodăriei au lucrat 
citera zile secerătorile S.M.T. 
Dorohoi. Dar pentru că brigada 
de secerători a trebuit să plece 
in altă parte, unde nevoile erau 
mult mai mari, jumătate, din 
griul cultivat de această gospo
dărie a rămas in picioare. Du
minică timpul a fost favorabil 
recoltării O singură secerăloare 
venită din alt sector se părea că 
va lucra intens. Dar s-a defectat 
și ea, iar mecanicul a dispărut 
firi urmă in aceeași zi și totul 
a rămas baltă. Din păcate con
ducerea nu a chibzuit gospodă
rește treburile, a lăsat ca recol
tatul să se desfășoare la întîm- 
plare. Un exemplu concludent in 

această privință este făptui ca nu 
s-a stabilit pină acum nici mă
car locul unde va fi amenajată 
aria.

0 situație asemănătoare există 
și in întovărășirea agricolă din 
acest sat. Din cele 200 ha grîu, 
s-a recoltat doar jumătate.

Trebuie spus că in rămînerea 
în urmă a recoltatului in unele 
unități agricole socialiste din a- 
cest raion un cuvînt greu și-a 
spus lipsa unei bune organizări. 
Iată, de pildă, gospodăria agri
colă de stat Zvoriștea a început 
de curind recoltatul. Ca și în 
celelalte unități agricole sociali
ste din raion, recolta obținută 
este bună: în medie 2.300 kg la 
hectar. Aceasta este recolta eva
luată în lan. Dar cît va băga tn 
hambar ? Strîngerea acestei re
colte bogate nu se face rapid, 
în timpul cuvenit. De pildă, ma
șinile care sînt puse la dispo
ziția gospodăriei tn baza contrac
tului întocmit cu IJl.T.A. Doro
hoi intirzie adeseori eu trans
portul. Conducerea gospodăriei a 
asigurat șoferilor masă și cazare 
pentru ca pe timpul recoltării să 
rămînă seara in gospodărie spre 
a fi in permanență gata pentru 
a transporta griul la bazele res
pective. Nerespectind insa acest 
lucru, șoferii de la I.R.T.A. a- 
duc greutăți serioase gospodăriei, 
în ziua de 24 iulie, de pildă, au 
fost umpluți cm griu toți sacii 
exis ten ți. Cine săi transporte In
să la bază dacă mașinii^ nu erau 
în gospodărie. Combinerii au 
trebuit sâ întrerupă recoltarea 
timp de mai multe ore.

Din cele de mai sus se des
prinde concluzia ci in aceste u- 
nități agricole socialiste e nevoie 
de mai multă chibzuință, de mai 
mult spirit organizatoric in buna 
organizare a recoltatului, trebuie 
folosite și antrenate toate forțe
le — oameni, mașini, atelaje 
pentru a grăbi recoltatul,

D. PREPELIȚĂ 
corespondentul .Scînieii tinere
tului" pentru regiunea Suceava
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„lnscrieți-ne 
pentru șantier"

(Urmare din pagina I-a) 

stea celui de al III-lea Con
gres al U.T.M.. eforturile ti
neretului sint îndreptate pen
tru obținerea unor succese și 
mai frumoase in acțiunile de 
muncă patriotică.

Care sint obiectivele brigă
zilor de muncă patriotică ? 
Lista lor, dacă ar fi să o fa
cem, s-ar lungi prea mult. In 
fiecare oraș. în flecare comu
nă, tineretul, sub conducerea 
organizațiilor de partid, par
ticipă cu entuziasm la efectu
area unor lucrări necesare lo
calității respective. Să luăm 
de pildă, orașul Galați : Șan
tierul parcului de locuințe a 
dună zilnic printre schelele 
sale zeci de tineri; in cealal
tă parte a orașului, acolo un
de se ridică stadionul tinere
tului cu peste 25.000 de locuri, 
zeci de tineri sint prezenți 
2ilnic, sute de mîini harnice 
muncesc cu dragoste ca în 

cinstea Congresului U.T.M., să 
dea parțial in folosință sta
dionul. De asemenea tot in 
cinstea Congresului U.T.M. ti
nerii din oraș s-au angajat 
să facă economii echivalente 
cu prețul de cost a trei apar
tamente.

Și lucruri asemănătoare se 
pot spune astăzi despre tinerii 
din aproape toate orașele re
giunii.

Cel ce ar drumeți insă prin 
satele regiunii noastre ar găsi 
aceeași muncă entuziastă a ti
neretului. Creșterea număru
lui de animale in regiune a 
ridicai probleme importante 
în ceea ce privește asigurarea 
bazei furajere, a unui număr 
mai mare de grajduri și sai
vane la un preț de cost scă
zut. De aceea la sat activitatea 
brigăzilor de muncă patriotică 
este îndreptată spre aceste 
construcții, spre îngrijirea pă
șunilor, spre insiiozare.

Șî s-ar mai putea vorbi des
pre redarea de noi terenuri a- 
griculturii (numai în raionul 
Galați, intr-un timp scurt au 
fost redate peste 270 hectare), 
irigări, despre hărnicia in 
special a pionierilor dovedită 
în culesul spicelor, despre an
gajamentul tineretului de a 
trimite către furnalele patriei, 
în cinstea Congresului U.T.M., 
trei garnituri de tren cu fler 
vechi. Pentru că toate aceste 
acțiuni, sînt tot atitea mani
festări ale hotăririi tineretului 
de a îndeplini sarcinile trasa
te de partid.

Sint peste 73.000 de tineri 
organizați in aproape 2.000 
de brigăzi de muncă patrio
tică care luptă pentru întiîe- 
tate între brigăzi și pentru 
cîștigarea titlului de cel mai 
bun, în cadrul fiecărei bri
găzi in parte. Sint brațe pu
ternice, care prin munca lor 
au realizat numai in primul 
semestru al acestui an econo
mii în valoare de peste 
8.200.000 lei.

Nu, acesta nu poate fi pur 
și simplu entuziasm local. 
Aceasta se cheamă patriotism. 
Patriotism socialist, izvorit din 
dragostea puternică a tinere
tului pentru Republica Popu
lară Romînă, din hotărirea 
tineretuJiT de a pune în 
sc pul îndeplinirii mărețelor 
sarcini trasate de partid, toa
tă capacitatea, tot entuzias
mul și energia sa creatoare.

Turiști străini 
despre țara noastră

Frumusețile patriei noastre a- 
trag un număr tot mai mare de 
turiști de peste hotare. In ulti
mi: ani numărul lor s.a dublat, 
iar în primul semestru al aces
tui an volumul sosirilor de tu
riști străini a crescut și mai 
mult.

Numeroase grupuri de turiști 
din Uniunea Sovietică. Franța, 
R. S. Cehoslovacă. S.U.A., R. D. 
Germană, Austria. R. P. Ungară. 
R. P. Bulgaria. Elveția. R. P. 
Polonă, Suedia, Anglia, Dane
marca. Belgia, din Australia, 
Brazilia și Canada ne-au vizitat 
țara în acest sezon. Unii au stră
bătut drumurile țării noastre cu 
autocarele sau în lungi coloane 
de autoturisme alții au venit cu 
avioane și trenuri speciale pen
tru a-ș; petrece vacanța.

De a începutul anului, în por
tul Constanța au sosit numeroa
se vase de pasageri printre care 
,,Olympia*. Kriti* ..Hellas”, 
.Jean Mermvz- cu turiști din 

Franța. S.U.A. Suedia. Elveția, 
Australia etc., care ne-au vizitat 
țara cu prilejul unor croaziere tu.
ristice.

In urma vizitelor, numeroși tu
riști străini își exprimă în scri
sori adresate O.N.T. Carpați și 
în însemnări făcute în cărțile de 
impresii din hoteluri părerii® lor 
despre călătoriile făcute în țara 
noastră.

Turistul sovietic P. V. Karea- 
kin, de pildă, maistru la Fabrica 
„Proletar* din orașul Serpuhov, 
a scris : ..Părăsind R. P. Romînă 
vreau si mulțumesc tuturor to
varășilor romîni pentru primirea 
sinceră și călduroasă făcută tu
riștilor sovietici. Ceea ce am vă
zut in țara dv. a întrecut aștep
tările mele si am rămas uimit 
de amoloarea construcției de noi 
unități industriale și in special 
a construcțiilor de locuințe. Am 
avut posibilitatea să cunoaștem 
cultura și viața poporului ro
mîn, precum și trecutul său glo
rios. Ne vor ramine pentru tot
deauna in amintire călduroasele 
și neuitatele intllniri de pe stră
zile orașelor dv. cu muncitori* 
studenți șt elevi"

Turista Barbara Brierly. din 
orașul Albany — Australia de 
vest care a vizitat țara noastră 
cu prilejul croazierei vasului ,,O. 
lympia*4. a declarat : .Jncîntă- 
toarele dv. orașe mi-au plăcut 

'foarte mult și îmi voi aminti in. 
totdeauna de vizita în țara dv. 
care a constituit partea cea mai 
frumoasă din croaziera pe care 
am intrepr ins-o"

Dl. Philippe Volin din Paris, 
venit în țara noastră cu moto
nava ..Transilvania" cu prilejul 
unei croaziere, a făcut următoa
rea declarație : „Slnt consilier 
de comerț exterior si astfel slnt 
obligat să voiaiez deseori. Am 
putut admira minunatele ' con. 
strucții moderne din București, 
care fac cinste urbanismului Ca. 
pdalei dv. Am vizitat Muzeul Sa

tului : este minunat! Ducem cu 
noi din: această călătorie amin-, 
tirile cele mai plăcute".

Dl- Richard H. Henry, director 
al firmei „The American Express 
Company Inc", care a venit în 
R. P. Romînă în scopul încheie
rii de contracte turistice, a scris’ 
printre altele : „M^am bucurat de 
fiecare minut al vizitei mele în 
țara dv. și consider că Romînia 
este deosebit de interesantă pen
tru turiștii americani".

Numeroși alți turiști, printre 
care Heinz Weinzel, directorul 
firme: , .Deutsches Reiseburo" 
din Berlin. H. Kastberg director 
la ,,Scandinavian Airlines Sys
tem". ing. I. V<anek din Pra®a,_ 
ziaristul'Uhlmann B'erhd dfn R.D. 
Germană și alții și-au exprimat 
admirația atît față de frumuse
țile patriei noastre 'și realîzarvle 
poporului romîn, cît și ipentru 
condițiile bune oferite turiștiior 
străini care vizitează R. P. Ro^ 
mînă.

(Agerpres)

Romînia — un
— Declarajia prof. G

Vineri seara a părăsit Capi
tala inapoindu.se în patrie gru
pul de cadre didactice și tineri 
absolvenți de la Institutul de 
agronomie al Universității din 
Palermo. în frunte cu profesorii 
Gian Pietro Ballatore și Fran
cesco Giulio Crescimano care, 
la invitația Ministerului Agri
culturii, ne-a vizitat țara.

înainte de plecare, prof. Gian 
Pietro Ballatore a făcut o scurtă 
declarație unui redactor al a- 
genției „Agerpres":

„Timp de 15 zile cit a durat 
vizita noastră în Romînia — 
a spus el — ne-am bucurat de 
o caldă primire prietenească.

Vizita noastră a fost bine or
ganizată și ne-a dat prilejul să 
cunoaștem principalele regiuni 
agricole ale țării, să vizităm gos
podării agricole de stat, gospo
dării agricole colective, școli și 
institute de învățămînt superior, 
stațiuni agricole experimentale.

Vorbind despre modul de or
ganizare a învățămîntului agri
col și despre cercetările din do
meniul agriculturii din țara noa
stră, vorbitorul a spus : „Tot 
ceea ce am văzut in această pri
vință este remarcabil. în țară 
dv. s-a părăsit vechea cale a în- 
vățămintului și a cercetărilor 
pur teoretice, realizindu-se o ar
monie perfectă între teoria și

INFORMAȚII SPORTIVE

INFORMAȚII
La 28 iulie I960 a avut 106 

la Hanoi semnarea Aranja
mentului privind serviciul 
poștal între Republica., Popu
lară Romînă și Republica De
mocrată

Din partea romînă a semnat 
Gri«oț? Jșpșageșfli. fe^cinat 
cu afaceri âd-lntetimlit Repu
blicii Populare— ;-Rpmîne, iar 
din partea vietnameza Tran 
Quang ^inh,-directorul - gene, 
ral al Poștelor șf Telecomuni
cațiilor. fon

★

Ministrul Afacerilor ! Exter
ne al Republicii Democrate 
Vietnam, .tovarășul/J-taro Van 
Dong,- ff.-.Ulmis
Avram- -Bunaciiâ/ jnjn&taul A- 
facsrilor nEHte^ne'^k -Republi
cii .Fo^ulaw-'Ronwe^ o tele
gramă.» ,prin> .care-.-niuHumește 
pentru>lelicUările.-adr«sate cu 
prilejul», .realegerii,, în,. .această 
calitate.

(Agerpres)
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mare șantier
an Pietro Ballatore —

practica agricolă.: Ca profesor și 
cercetător am apreciat in mod 
deosebit faptul că școala și cer- 
cetareu ■ sint îndreptate spre re
zolvarea problemelor importante 
legate dg producția agricolăt Am 
constatat cu satisfacție că școlile 
din agricultură sînt bine înzes
trate cu materiale didactice, că 
cercetătorii dv. dispun de largi 
posibilități pentru desfășurarea 
activității lor teoretice și prac. 
tice. Cadrele din stațiunile ex
perimentale lucrează cu elan 
pentru rezolvarea celor mai ar
zătoare probleme ale agricul
turii.

Romînia, a spus prof. Gian 
Pietro Ballatore, ne-a lăsat im
presia unui mare șantier in pli
nă activitate pe care se mun
cește cu entuziasm pentru a da 
țării o nouă înfățișare. Am con
vingerea că toate eforturile vor 
fi încununate de succes. Cu
noaștem istoria țării dv,, trecu
tul atît de zbuciumat al poporu
lui romîn, și ne bucură faptul 
că el își clădește u>n viitor fe
ricit, o viațăînfloritoare.

Vom* ciuta- di. ta înapoiere în 
Italia W ftâ&n' cunoscute cele 
văzute ' alai, 'contribuind An acest 
fel ■ lă dezvoltareA" relațiilor din
tre țările noastre", -sjxio;

-----& (Agerpres)
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asta înseamnă răspundere nu 
gluma. Pentru a o conduce bine 
trebuie să fiu la curent cu nou
tățile tehnice, să...

— Mai bine spune cum înveți 
- îl întrerupse un utemist.

— E drept. Vedeți... eu nu în
văț. N-am destulă voință pentru 
asta,..

— Voința nu cade din cer — 
interveni Marin Dumitru. E ru
șinos ca în colectivul nostru să 
existe tovarăși care-și ascund în 
spatele lipsei de voință atitu
dinea lor nejustă față de învă
țătură. Gheorghe Păcuraru știe 
că in brigada lui aproape toți 
învață - unii la liceu, alții la 
facultate. L-au atras și pe el 
alături, a mers puțin și apoi s-a 
lăsat păgubaș. Cum va condu- 
oe brigada mai departe daca 
nu va ;nvăța ?
- II vom schimba, vom alege 

alt responsabil — s-a auzit o 
voce din sală.
- E posibil și asta - i-a râs-: 

puns altul. Dar nu-i o soluție. 
Cum va râm ine cu Păcuraru, îl 
vom lăsa să bată pasul pe loc?

Nu se poate prevedea dacă 
Păcuraru „va bate pasul pe loc“ 
ori nu. Dar există în acest co
lectiv de tineri o molipsitoare 
dragoste de învățătură care iz
vorăște din înțelegerea sarcinii 
trasate de partid tinerei genera
ții de a-și însuși știința și teh
nica, de a deveni cadre cu o 
pregătire superioară. Ea se re
flectă prin aceea că aproape 
jumătate din numărul utemiști- 
lor sînt elevi la liceul seral, u- 
niil este student la politehnică 
șf cîțiva se pregătesc să urmeze 
de la toamnă cursurile diferite
lor facultăți.

Aproape toți vorbitorii, scru- 
tîndu-și viața și viitorul, și-gu 
început cuvîntul prin a scoate în 
evidență minunatele condiții 
create de partid tinerei noastre 
generații.

e* Cum să nu te străduiești să 

fii un bun muncitor, să devii un 
om multilateral pregătit pentru 
a putea fi cît mai folositor so
cietății, cînd tot ce se face în 
țara noastră astăzi este spre 
binele oamenilor muncii ? — se 
întreba în adunare u ta mistui 
Dumitru Pîrjol. Uneori mă gîn- 
desc cum ar fi fost viața mea 
în condițiile orîndyirii capita
liste ? Probabil aș fi slugărit pe 
la vreun boier, așa cum au 
slugărit părinții mei și părinții 
părinților mei. Dar în regimul 
nostru eu a<m absolvit școala 
profesională, am absolvit liceul 
și sînt convins că voi absolvi și 
facultatea.

Dumitru Pîrjol este un bun 
muncitor, se pregătește multila
teral pentru a fi cît mai folosi

tor colectivului, pentru a con
tribui cu toată capacitatea sa 
la lupta pe care o duce poporul 
nostru condus de partid pentru 
desăvirșirea construcției socia
liste.

Dor care dintre ti fieri i care au 
luat cuvîntul n-au spus lucruri 
asemănătoare ? Constantin Ber
bec consideră principala sa da
torie să-și însușească tehnica 
înaintată, llinca Happei, frun
tașă >n producție, socotește că 
trebuie să se perfecționeze con
tinuu în 'meseria ei, să învețe, 
inovatorul Marin Dumitru spu
nea în adunare că fiecare tînăr 
are o datorie de conștiință să 
dea produse de calitate su
perioară. Toți cei care au luat 
cuvîntul au vorbit despre ce au 
de gînd să facă «n viitor „pen
tru a fi la înălțimea cerințelor 
minunatei noastre epoci"; felul 
în care'trăiesc, muncesc șl în
vață in prezent es*e o garanție 
că ei vor merge pas cu pas pe 

drumul desăvîrșirii lor ca mun
citori, ca oameni.

Unul dintre tinerii care a luat 
euvîntul arăta că cei care i-au 
îndrumat de la început pașii in 
viață lui și celorlalți tovarăși 
de generație, au fost comuniștii. 
Răspunzind la cea de a doua 
întrebare a anchetei noastre 
toți utemiștii au vorbit cu căl
dură și dragoste despre comu
niști ca despre oamenii care 
lupta necontenit pentru ca viața 
noastră să fie mai plină, mai 
frumoasă, spre ei, spre comu
niști tinerii se simt atrași. Exem
plul lor vor sâ-d urmeze în viață.
- încă din școala profesională 

pii-cm dorit sa-i semăn comu
nistului Ifrim Grigore - spunea 
utemistul Marin Dumitru. Mi-a 

Sa rtt la înălțimea 
minunatei noastre epoci

fost întîi instructor în școală, 
iar după aceea tovarăș de 
muncă în atelier. Nu odată i-am 
pus la încercare răbdarea, fie 
datorită nepriceperii mele ca 
începător în meserie, fie din 
alte pricini. întotdeauna a găsit 
însă înțelegerea, căldura și pri
ceperea de a mă ajuta. Mă 
străduiesc să-l urmez în viață 
pentru că întrunește, după pă
rerea mea, acele calități care-l 
fac să merite înaltul titlu de co
munist-
- Eu doresc să fiu în viață a- 

semenea comunistei Eoaterina 
Cristescu care mi-a fost direc
toare în școala profesională - 
arăta utemista llinca Happei. 
Era ca o mamă pentru noi ele
vele, blîndă și înțelegătoare cînd 
era cazul, plină de exigență în
să față de felul cum ne pregă
tim pentru viață. Nu numai în 
muncă aș dori să-i semăn ci și 
în felul în care a știut să șl 
organizeze viața de familie, în 

felul în care-și împarte tknpul 
pentru muncă, pregătire po
litică, culturală...

Multe nume de comuniști au 
fost rostite în această adunare. 
Fie că le-au fost profesori în 
școală, maiștri în atelier, ori 
pur și simplu tovarăși de muncă, 
ei au devenit modelul după care 
tinerii își apreciază propriul lor 
fel de a munci, de a trăi, com
portarea, idealul de viață. Și în 
funcție de acest ideal, incer- 
cînd să-și analizeze propria lor 
activitate, unii tineri au arătat 
în adunare ce mai au de în
dreptat în propria lor viață.

— Am o deosebită admirație 
pentru comunistul Cocoșilă 
Stancu - arăta utemistul Dan 
Ivanovici. Nu numai pentFu că 

este considerat cel mai bun lă
cătuș de la noi ci in general 
pentru calitățile lui de om. Și 
tinzînd să-mi însușesc trăsături
le lui morale și de caracter îmi 
dau seama cît mai am de 
luptat cu mine însumi... In pro
ducție șînt mediocru, nu-mi în
deplinesc cum trebuie sarcinile 
de organizație...

Dan Ivanovici s-a hotărît 
greu să ia cuvîntul. A vorbit 
chiar printre ultimii, după ce 
unii dintre utemiști i-au arătat 
că încă nu s-a ridicat prin mun
ca și comportarea sa la nivelul 
cerințelor vieții noastre. Dar 
prin cuvîntul său a dovedit că-și 
dă seama că dreptatea e de 
partea lor și e hotărît să se în
drepte.

Pline de învățăminte au fost 
răspunsurile particlpanților la a- 
ceastă adunare cu privire la ce 
consideră ei a fi ce! mai urît 
în comportarea unui tinăr al zi
lelor noastre, Ael s-au In

fruntat păreri, s-a discutat a- 
prins. Toți au fost însă unanim 
de acord că e rușinos să fii bețiv, 
mincinos, laș, leneș, chiulangiu, 
să nu-țî respecți tovarășii de 
muncă, să-ți neglijezi familia. 
Interesant însă că n-au putut să 
atribuie asemenea defecte nici 
unui tovarăș de al lor. Asta nu 
înseamnă însă că discuțiile s-au 
purtat în general, fără referiri 
concrete la ceea ce mai au ei 
de făcut pentru a fi la înălți
mea cerințelor vieții noastre.
- Cel mai rușinos este să 

vorbești una și să faci alta - 
spunea llinca Happei. Am as
cultat-o cu toții pe tovarășa Fi- 
lofteia Stere. Ce frumos a vor
bit !n această adunare I Dar 
nu-i deajuns să faci numai de- 

ele rații frumoase. Trebuie sâ 
lupți ca acestea să nu rămină 
vorbe goale. Stere dorește să 
semene unui comunist, dar deo
camdată e prietenă cu oameni 
care nu au în toate privințele 
comportări frumoase. Un ase
menea om este Paraschiva Les- 
pezeanu care-i este prietenă. Noi 
trebuie să luptăm să existe o 
deplină concordanță între cu
vintele și faptele noastre.

Cel mai urît lucru este să-ți 
trădezi prietenii - spunea Ghe
orghe Popescu, lată, eu am a- 
vut un prieten din copilărie. H 
cheamă Ștefan Mîndru și lu
crează în secția a IV-a. L-am cre
zut un băiat bun și .în realitate 
m-am convins că încalcă princi
piile sănătoase ale prieteniei 
care ne-a legqț. S-a apucat să 
bea, să-și irosească timpul cu 
preocupări care nu-i sînt de 
folos. A îi>eerrat să mă atragă 
și pe mine. Eu socotesc o sta o 
trădare a prieteniei și de aceea 

m-am hotărît să rup această 
prietenie.

— Și pe seama cui l-oi lăsat 
— îl întreabă Ion Pareschiv.

Deși întrebare, intervenția lui 
Paraschiy suna mai mult a re
proș : dar din partea ta nu este 
urît să renunți așa ușor la o 
prietenie veche ? Nu era mai 
cinstit să lupți pentru a-ți aduce 
prietenul alături de tine decît 
sâ-l lași sâ alunece poate mai 
rău ?

Pe Gheorghe Popescu între
barea tovarășului său l-a în
curcat N-a știut să răspundă 
in adunare dor s-c văzut că n-a 
rămas indiferent. Poate că dis
cuția despre prietenie va conti
nua între tinerii din acest co
lectiv și Popescu se va lămuri 
și va judeca altfel obligațiile 
ce-i revin în relațiile de priete
nie.

Trecuseră citeva ore de cînd 
începuse adunarea, dar nimeni 
nu dădea semne de nerăbdare. 
Cine se înscria la cuvint era 
ascultat cu atenție pină la ca
păt și numai dacă în cuvîntul 
lui existau nepotriviri între vorbă 
și faptă era întrerupt și readus 
la realitate. Mulți dintre tineri 
au fost direct vizați, invitați să 
răspundă pentru o faptă ori 
alta așa cum ați văzut că s-a 
petrecut cu Păcuraru, cu Po
pescu și cu alții. Aceste referiri 
directe, spuse franc, fără ocoli
șuri, au dat adunării un puter
nic caracter combativ, cu ade
vărat tineresc.

A fost o adunare vie, în care 
discuțiile s-au purtat cu înflă
cărare, unde utemiștii și-au lim
pezit multe gînduri și nedume
riri și care au oferit comitetului 
U.T.M un bun prilej de a ști în 
ce direcție au mai mare nevoie 
de ajutor tinerii, unde anume 
trebuie să intervină și în ce 
mod. Aproape toți au regretat 
sincer cînd adunarea s-a termi
nat și au cerut comitetului 
U.T.M, să le mai ofere prilejul 
de a discuta și alte probleme 
din bogata Iar viață.

Vineri s-e desfășurat cea de-a 
4-a etapă a turului ciclist al Iu
goslaviei, îmre orașele Zagreb și 
Rijeka (180 km.) pe un traseu 
muntos, cp multe urcușuri și 
coborîri dificile. Tinerii cicliști 
romîni au făcut față cu succes 
greutăților cursei reușind . să so, 
sească cu primele plutoane și să 
treacă pe locul doi în clasamen
tul pe țări. Cel jnai bine 
comportat Nicolae Niculescu care 
a participat la evadarea1 decisivă 
a etapei și a ocupat locul patru 
la sprintul final

In clasamentul general Indivi
dual conduce Zirovnik (lugosla* 
via). N. Niculescu se află pe lo
cul 6 Stoica pe locul 7 și Bra
ham pe locuj 9,

Clasamentul pe țări : 1. Iugo
slavia 60h56’18” ; 2- R.P- Romînă 
61h2r47” ; 3. R. P. Ungară 61h 
37’43” ; 4. R. P Bulgaria 61h
43’08”

Astăzi se dispută etapa a 5-a 
Rijeka—Nova Gorica (140 km.).

★
în concursul preolimpir. de tir 

de la Budapesta, sportivul romîn

Iosif Sîrbu a obținut un frumos •' 
succes, clasîndu-se pe primul' loc 
la proba de armă liberă calibru 
redus (iței poziții), cu 1.148 
puncte. . . P€ loeuf ițe^ . urcătoare ,, 
s-au cîasapM. Niăzov (,l/,R.S.S.) ; 
— punct? .șCV^l^ambur/tin
(UtR S.S:)‘ - Proba ”
de pistol vitei'â'^ă'fo^ wștigată a 
de trăgătd^ll 'sdiffetlf 'Suleima. -1 
nov cu-Un rezulttit •'excepțional : •’? 
593-f-punete. ;tâiu- ■ record al V 

..ța un pusa.eeste oe- 
chițiț 'fcor^. mfintjifll oficial.

în cea de-a ,12-a rundă a Cam
pionatului mondial studențesc de 
șah de la Leningrad, echipa R.P. 
Romine a avut ca ^.verșur echi
pa R. D. Germane, realizind. sco. 
rul favorabil fie -2 '112^1/2 și o 
partidă întreruptă. în urma aces
tei victorii- șahiștii romîni se află 
pe Iodul 6 cu 22 puncte și o par. 
tidă întreruptă. Alte rezultate: 
R. S. Cehoslovacă-Belgia 3-0 (1);
R. P. Bulgaria-Finlands 3-0 (1); I
Olanda-R. P. Mongolă 2-0 (2) ;
S. U.A..R. P. Ungară 3 1/2-1/2; /
lugoslavia-Anglia 2-1 (1).

inapoindu.se


și înalt de 3J. 
deversoare din

armat, ti^rajul ya. forma 
de acumulare. îA'afară

fi de așa na- 
necesita astfel

citit la confe- 
cîteva din te-

AJUTOR SOVIETIC 
PîNTRU CONSTRUCȚII 

IN CEYLON
COLOMBO 29 (Agerpres), — 

TASS transmite: în conformita
te cu acordul de colaborare eco
nomică șt tehnică dintre U.R.S.S, 
fi Ceylon din 15 ianuarie 1959, 
a fost semnat un contract pentru 
întocmirea de către specialiștii 
sovietici a proiectului tehnic al 
construcțiilor hidroenergetice de 
pe riul Malvatu-Oia, în partea 
de nord a Ceylonului,

Proiectul prevede irigarea a 
20.000 acri de noi suprafețe de 
pămint și îmbunătățirea cons
trucțiilor de irigații existente pe 
o suprafață de. 20.000 acri de 
timpuri insamințate cu. orez. în 
acest s$op:sfȚ pryyedeconstruirea 
unui baraj de pămînt lung de 
3800 metri și înalt de 
cu o parte i-—_ .
armat. Barajul ta. forma un lac 
de acumulate, M' afară de a- 
ceas ta,.te prevede construirea a 
două Canale de irigații, a unei 
hidrocentrale care va produce 
3,6 milioane kWh de energie e- 
lectrică pe an și o stație de pom
pe pentru aprovizionarea satelor 
și așeiărilor din împrejurimi cu 
apă potabili/11'

uinvSUKARHQfi-

Primirea premiului
Lenin • oi«-=h 

esfe un eveniment 
emoționant 

pentru mine
DJAKARTA 29_(Agerpres).- 

TASS transmite : După cum 
s-a mai anunțat la 21 iulie cu 
prilejul ceremoniei .Laminării 
Premiului Aht. Lenla 
„Pentru rUlărireiC păcii JffîLQ 
popoăr^ preșcgTpieim Jiepir 
bheii ^u^ar»ot a-
cesîa a luai cuvintul spunind 
între altele :

Primirea premiului Lenin 
este,un eveniment cu adevă
rat foarte emoționant pentru 
mine.

Nu este pentru prima oară 
cînd primesc o medalie, dar 
acum mi s.a imn in at o dis
tincție cu adevărat minunată. 
Firește, a spus Sukarno, câ oa
menii care suferă de boala 
fricii de comunism vor spune 
aici astăseară : încă o dovadă 
că Sukarno este comunist, 
oarece Mirzo Tursun-Zade 
(care este membru al comite
tului sovietic pentru apărarea 
păcii și care i-a înminat pre. 
miul—n.r.) esfe comunist, iar 
această distincție poartă nu
mele lui Lenin — părintele co
munismului. Dar, după cum 
am mai spus in orașul Solo, 
desfid aceste cuvinte și conti
nui să merg pe drumul meu. 
Sukarno a ironizat afirmațiile 
că lupta pentru pace ,^r purta 
„pecetea comunistă**.

Pacea și independența, a 
subliniat președintele, nu pot 
fi separate una de cealaltă. 
Națiunea noastră iubește pa
cea, își iubește independența, 
iubește independenta altor na. 
țiuni. De aceea atitudinea In
doneziei față de lupta pentru 
Independență a altor națiuni 
este absolut cțară* Indonezia 
simpatizează .Și acoriflă tot spri
jinul posibil Luptei popoarelor 
din Algeria, și Congo, acordă 
acest sprijin.tuturor națiunilor 
din lume ,țh'lupta lor pentru 
Independență, ,:l ?J>1.

Primim noului 
ambasador al R.P.R. 

do către Ă. Â. Gromîko
MOSCOVA" 28.'— Corespon

dentul Agerpres transmite: 
La 4iB 4ate Ap Groftriko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice, a primit 
pe Nicolae Guină, noul amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Romine la Mos
cova, in legătură țu apropiata 
prezentare a scrisorilor de a- 
cr editare.

•^rr

Trupele belgiene continuă
represaliile împotriva populației 

pașnice din Congo

Notele sovietice adresate 
către S.U.A., Anglia 

și Franța

Vioaeslav Romaniuk, Leonid Komkov șl Nikolai Krasilnikov care 
au fost demobilizați din Flota Sovietica, pleacă să lucreze pe 

șantierul hidrocefltra lei de la Bratsk

„Guvernul R. D. G. consideră 
dezarmarea ca cea mai urgentă 
problemă a contemporaneității a

BErRLIN 29 (Agerpres). — 
1» convorbirea avută cu re

prezentanții mișcării germane 
a luptătorilor pentru pace, 
Otto Grotewohl a subliniat câ 
guvernul Republicii Demo
crate Germane consideră pro
blema dezarmării ca cea mai 
urgentă problemă a contem
poraneității, a cărei rezolvare 
se impune in mod imperios.

Ținînd seama de transfor
marea Germaniei occidentale 
intr-un arsenal de arme ra
chetă-și atomice, intr-un foccr 
de pregătire a războiului, 
drib Grofewahl a reafirmat 
propunerile prezentate de Re
publica Democra 
in vederea 
mării în Ge 
;;oru:: print

rea de a se renunța la înar
marea atomică in cele două 
state germane și de a se ajun
ge la o înțelegere asupra în
cetării înarmărilor. 'i

Otto Grotewohl s-a pronun
țat de asemenea pentru orga
nizarea în cele două state 
germane a unui referendum 
popular în aceste probleme. 
Astfel, a declarat el, poporul 
nostru și-ar exercita dreptul 
la autodeterminare intr-o pro
blemă de importanță vitală 
pentru națiunea noastră — 
problema război sau pace în 
Germania,

WASHINGTON 29 (Ager- 
preș). — TASS transmite: 
Primul ministru al Republicii 
Congo, Lumumba, care se află 
la Washington, a declarat la 
28 iulie, în cadrul unei con
ferințe de presă, că trupele 
O.N.U. trimise în Congo ac
ționează „încet" în îndeplini
rea misiunii lor și în curma
rea fărădelegilor trupelor bel
giene care continuă să rămînă 
în mod ilegal pe teritoriul 
Congo.
Lumumba a declarat că dacă 

pină la întoarcerea sa în Con
go trupele belgiene vor mai 
rămîne în țară, guvernul con
golez va fi nevoit să ceară a- 
jutor militar oricărei mari 
puteri, inclusiv Statelor Unite. 
Răspunzind la întrebările vă
dit provocatoare ale corespon
denților americani dacă în ce-1 
privește personal Lumumba 
intenționează să ceară ajutor 
Uniunii Sovietice, primul mi
nistru al Congo a subliniat că 
hotărîrea de a cere ajutor mi
litar unei mari puteri nu va 
fi luată de el personal, ci de 
guvernul Congo, în cazul în 
care la întoarcerea sa în Con
go situația va 
tură incit va 
de acțiuni.

Lumumba a 
rința de presă 
legramele pe care le-a primit 
de la vicepreședintele guver
nului, Gizenga, de la minis
trul Justiției. Mvamba. și de 
la o serie de alți conducători 
ai guvernului congolez cu pri
vire la situația din Congo. Te
legramele anunță că colonia
liștii belgieni au săvîrșit noi 
represiuni în masă împotriva 
populației pașnice a țării in 
orașele Luluaburg, Kasongo și 
altele.

în telegrama-trimisă de Gi
zenga se spune printre altele: 
„Chiar acum am aflat că tru
pele belgiene au săvîrșit noi 
acțiuni agresive în Kolvezi. 
în urma bombardării acestei 
localități colonialiștii belgieni 
au ucis 50 de congolezi și doi 
europeni. L-am rugat pe Ralph 
B’inche să trimită acolo de 
urgență trupele O.N.U. Pină 
în prezent el nu a dat însă 
curs acestei cereri, intruc't 
probabil că are de înfruntat 
d'ficultăți serioase în legătu
ră cu această chestiune’’.

Lumumba a declarat de 2- 
asemenea că trupe-e O. N. U. 
dezarmează unitățile armatei 
naționale congoleze, dar în a- 
celași timp nu fac nici un fel

dezarma 
continua 
împotri-

de încărcări de a 
trupele belgiene care 
represiunile în masă 
va congolezilor.

Liniștea și ordinea vor fi 
restab:lite în Congo, la cinci 
m nute după ce Belgia își va 
rechema trupele" — a declarat 
Lumumba.

Referindu-se la situația din 
bogata provincie a republicii 
— Katanga, Lumumba a de
clarat că așa-numitul premier 
al acestei provincii, Chombe, 
este o unealtă politică a co
lonialiștilor belgieni. Congo, a 
spus în continuare Lumumba, 
a dobindit independența, ca o 
țară unită, și nici vorbă nu 
poate fi de o confederate în
tre Katanga și Congo. Ace-

sta este un joc al colonialiș
tilor care vor să ne scindeze 
țara, pentru 
Congo va fi 
mici izolate, 
vor putea fi 
colonialiștilor le va fi 
să-și continue politica de în- 
feudare economică a poporu
lui congolcz și de exploatare 
a bogățiilor țării noastre.

în încheierea conferinței de 
presă, Lumumba a subliniat 
că Republica Congo nu accep
tă de Ia alte state un ajutor 
care să fie legat de condiții 
politice. Ne dăm seama de 
greutățile care ne stau in față 
și intenționăm să luptăm pen
tru lichidarea lor grabnică și 
cu succes.

că știu că dacă 
format din state 
aceste state nu 

independente și 
ușor

Persecuții rasiale în Belgia 
împotriva congolezilor

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, în ultimul timp 
în Belgia s-au întețit provocările 
rasiste împotriva congolezilor 
care se află temporar în Belgia 
(studenți etc.). „Numeroși afri
cani care trăiesc în Belgia, in
formează France Presse, declară 
că de la izbucnirea crizei din 
Congo în Belgia au crescut vi
zibil manifestările antiefricane. 
Liga mulatrilor și a oamenilor 
de culoare a dat publicității o 
declarație în care se subliniază 
că „membri ai acestei ligi au 
devenit obiectul jignirilor și umi
lirilor din partea belgienilor..." și 

africanii „sînt speriați și nu

MOSCOVA 29 (Agerpres). - 
TASS transmite ; La 23 iulie, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat Ambasadei 
S.U.A. la Moscova o netă in le
gătură cu 
berlinului 
R.F.G. cu 
de radio, 
adresate 
Britanii și

Guvernul sovietic, se spune in 
aceste note, a calificat hotărî- 
rea Bundestagu'ui vest-german 
de a crea in Berlinul occidental 
un consiliu de supraveghere 
care sâ controleze emisiunile de 
radio pentru Germania și Eu
ropa ca „o pretenție fâțișâ a 
R.F.G. asupra Berlinului occi
dental". Guvernul sovietic a de
clarat câ „nu a recunoscut și 
nu recunoaște nici un fel de legi 
și hotâriri ale autorităților R.F.G. 
privitoare la Berlinul occiden
tal".

In notele adresate la 28 iulie 
de câtre Ministerul Afacerilor

extinderea asupra 
occidental a legii din 
privire la emisiunile 
Note similare au fost 
ambasadelor Marii 

Franței.

Externe al U.R.S.S. ambasade
lor S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței la Moscova in legătură eu 
extinderea asupra Ber.tnului oc
cidental a legii din R.F.G. pri
vitoare la emisiunile de radio, 
guvernul sovietic amintește câ 
Berlinul occidental nu a făcut 
parte niciodată și nu face parte 
din componența teritoriului de 
stat al R. F. Germane.

Guvernul sovietic, se spune in 
note, s-a pronunțat și se pro
nunță pentru reglementarea de 
comun acord a problemei Tra
tatului de pace cu Germania și 
pentru rezolvarea pe această 
bază a problemei Berlinului oc
cidental. El presupune câ gu
vernele S.U.Â., Marii Britanii și 
Franței, caro poartă răspunde-, 
rea pentru situația din Berlinul 
occidental, nu trebuie să admită 
nici un fel de acțiuni care ar 
complica situația din Berlin și 
ar crea noi piedici pe calea 
spre o asemenea reglementare 
de comun acord.

că

se încumetă să iasă din locuin
țele lor".

Agenția informează de aseme
nea că Ministerul Afacerilor Ex
terne al Belgiei a „recomandat" 
tinerilor africani, care studiază 
la Bruxelles, „să evite să apară 
prea des în localurile publice", 
să nu frecventeze cofetăriile (Ci
nematografele și săl’le de dans.

O serie de studenți congolezi 
au declarat că ei au fost eva
cuați din locuințele lor de pro. 
prietarii care „se tem d€ repre
siuni" din partea colonialiștilor 
belgieni. Unii studenți africani 
care studiază la Bruxelles inten. 
ționează să părăsească Belgia.

In Coreea de Sud

Alegeri în condiții 
de teroare

In Rhodesia de Sud continuă 
manifestările anticolonialiste

—•—
Oamenii muncii 

germani luptă împo
triva militarismului 

vest-german
BERLIN 29 (Agerpres).
La Berlin a avut loc inti 

nirea unor muncitori și mem
bri de sindicat din Germania 
Occidentală cu activiști ai U- 
niunii Sindicatelor Libere 
Germane. Participant Ia în- 
tilnire din Germania Occiden. 
tală au condamnat cu vehe
mență politica lui Adenauer și 
Strauss precum și a liderilor 
sindicali de dreapta din R.F.G. 
care caută, să abată pe mem
bri de.riad ai «indicatelor de 
la lupta pentru interesele na
ționale vitale și se pronunță 
împotriva stabilirii de contac
te cu sindicatele din Republi
ca Democrată Germană.

SALISBURY 29 (Agerpres).
După cum reiese din relatările 
agenției Reuter, în Rhodesia de 
Sud situația devine tot mai în
cordată și manifestațiile antico
lonialiste ale populației de cu
loare continuă in ciuda măsu
rilor represive adoptate de au
toritățile britanice. La Bulawayo, 
important centru feroviar din 
Rhodesia de Sud, unde au avut 
loc mari manifestații populare 
de protest in urma arestării ce 
către britanici a unor lideri ai 
Partidului național democrat, 
autoritățile engleze continuă să 
opereze orestări. Trupele britani
ce au format cordoane în jurul 
cartierelor europene ale orașu
lui. Trupele colonial’s e și po- 
liția britanică efectuează per
cheziții și descinderi in certie- 
re’e africane.

După cum relatează agenția 
Reuter, pir.ă joi sacra numărul 
africanilor crestați, ca u.rrare a 
demonstrațiilor ant colon a iste, 
depășea 410 și se așteaptă ca 
această cifră șă crească repe
de, întrucît poliția efectuează 
„in continuu" arestări.

Intr-o relatare în care sub
liniază importanța mișcării anti
colonialiste a populației de cu
loare din Rhodesia ce Sud, c- 
genția France Presse - care dă 
date mai ample in această che
stiune decît agențiile de presa 
britanice — subliniază că mani
festațiile populare, începute In 
semn de protest împotriva ares
tărilor operate de britanici „cu 
in realitate cauze mai profunde

—•—

Provocări guatemaleze 
împotriva Cubei

OU«
Sud
oa-

și 'mai extinse". „Populația 
tohtonă din Rhodesia de 
care numără 2.700.000 de 
meni — explică agenția citată — 
se plîngo de faptul că situația 
sa pe pian social și in dome
niul învățămîntului este net in
ferioară celei a comunității al
bilor, care nu sînt decît 220.000 
de oameni. Africanii subliniază 
că drepturile po itice foarte re
duse de care dispun nu le-au 
permis să aleagă nici un singur 
deputat în parlamentul sud- 
rhodesicn, și ei consideră că 
cei cîțiva reprezentanți de cu
loare din parlamentul federal nu 
sînt altceva decît cameni de 
paie ai guvernului britanic. Pe 
de altă parte, africanii acuză 
guvernul de la Salisbury că u 
înșeală pur și simplu cu promi
siuni in legătură cu așa-zisa po
litică de „asociere socială**, po
litică pe care ei o califică drept 
ipocrită întrucît după cum sub
liniază ei, prejudecățile 
nu au ' 
lite in

... , rasiale
fost citași de puțin abo- 
țară“.

PHENIAN 29 (Agerpres). - La 
29 iulie, în condițiile stării ex
cepționale decretate la 28 iulie de 
către clica lui Ho Cijon. ap avut 
loc în Coreea de Sud alegeri pen
tru Adunarea Națională. Actua
lele alegeri reprezintă’o încer
care a forțelor reacționare de a 
menține vechile rînduieli colon jale 
și dictatoriale în Coreea de Stid. 

' Potrivit instrucțiunilor guvernu
lui Ho Cijon, pentru menținerea 
„ordinei“ în cursul alegerilor și 
preîntâmpinarea unei noi acțiuni 
a populației sud-coreene împo
triva regimului reacționar și a 
candidațiloi lisînmaiiiști pentru 
Adunarea Națională au fost mo
bilizați 36.000 de polițiști. Tn re
giunile unor eventuale acțiuni 
ale populației au fost trimise 
„detașamente mobile de poliție** 
și „echipe de anchetă" care au 
supravegheat alegerile.

Chiar din primele știri trans
mise din Seul de corespondenții 
agențiilor de presă și difuzate de 
postul de radio Seul reiese că 
forțele reacționarr s-au străduit 
în fel și chip să întrunească ma. 
joritatea în cele’două camere ale 
Adunării Naționale/ iar alegerile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de fraude și de fel de fel de ma. 
șiuațiuni. După cum a transmis 
postul de radio Seul, în aproape 
toate reg:unil€ s-au semnalat că 
asupra alegătorilor au fost exer
citate .presiuni și au fost comise 
fraude. In orașul Kwanciju (pro
vincia Ciolla de Sud) la secția 
de vot Teidon au fost descoperite 
peste 80 de buletine fictive (făiă 
ștampila președintekii comisiei 
electorale) Ii orașul Pohan 
(provincia Kensanul de nord) 
demnitari din anturajul clicii lui 
Ho Cijon au înregistrat în listele 
electorale peste o mie de per
soane fictive. In legătură cu a-

ceste mașinațluni populație a ce. 
rut cu hotărîre anularea rezulta- 
telcr alegerilor.

După cum știe mal multi 
lideri marcanți ai fostului partid 
liberal și ai guvernuluj lisînma- 
nist și-au prezentat candidatjjiV 
în alegeri. Tn cursul cam pan ier 
electorale oopulația sud-coreeană 
a cerut retragerea candidaturilor 
lor și a declarat că nu va vota 
pentru ei în alegeri. Vineri. în 
ziua alegerilor, în orașul CLan- 
won a evut loc o demonstrație 
de protest împotriva unor mem
bri marcanți ai fostului part;d 
liberal — candidați în aieger. 
Pentru înăbușirea demonstrației 
alegătorilor au fost mobiliza'.i 
300 de polițiști.

O demonstrație similară d<* 
protest împotriva unor candidați 
din partea fostului partid liberal 
a avut loc în ajunul alegerilor 
în orașul Pohan.

Școala Populară 
de Artă din Arad

la
Declarația comună cu privire 
tratativele dintre R.A.LI. și Sudan

BERLIN 29 (Agerpres). 
Numeroși tineri din Germania 
Occidentală trec in Republica 
Democrată Germană, deoarece 
nu vot să 
deswehrul 
man. După 
ția A.D.N., 
cestui an, numai în regiunea 
Dresda s-au instatat 962 de 
tineri germani din Germania 
Occidentali,

servecscd In Bun* 
agresiv ve st-ger - 
cum anunță agen
de la începutul a-

Ieri colaborator al lui Himmler 
azi secretar de sfat al lui Adenauer

Ce s-a hotărit la Washington 
cu privire la bazele americane 

din Anglia■6’ fU"'

LONDRA 29 (Agerpres). - 
TASS transmite : Potrivit re. 
latărilor presei engleze, au luat 
sfirșit tratativele angio-ameri- 
cane de la Washington cu pri
vire la folosirea bazelor ame
ricane din Anglia. După cum 
relatează corespondentul din 
Washington al ziarului „Ti. 
mes“, va fi instituit un sistem 
de informare din timp a Mi
nisterului englez al Afacerilor 
Externe asupra zborurilor e. 
fectuațe de americani în apro
pierea frontierelor sovietice 
sau a liniilor ds coastă. în a- 
cest fel, observă coresponden
tul, Anglia se transformă din- 
tr-un părtaș pe jumătate in. 
format asupra acestor zboruri, 
într-un partener răspunzător, 
ceea ce va da guvernului timp 
să facă obiecții împotriva zbo
rurilor pe care le va conside
ra „inoportune s^lu implicînd 
un risc inutil**. ... ,

Reprezentanții ' celor două 
părți, scrie corespondentul din 
.Washington al^zfărtțlui „Dai
ly Telegraph", au căzut de a.

cord asupra proiectului scris 
al noului acord în care se pre
vede în mod clar ca autorită
țile engleze supeiioare să fie 
informate din timp asupra 
zborurilor în timp ce înainte 
forțele militare aeidene engle
ze știau doar cite ceva despre 
zboruri, actualul acord va sta
bili în această privință norme 
mai severe.

In același timp, ziarul 
„Daily Express" scrie că ,/a 
Washington se întărește totuși 
părerea că aceste tratative au 
abordat un cerc mult mai larg 
de probleme decît s-a presu
pus anterior". Referindu-se ia 
ziarele americane care au pri
mit informații din „surse gu
vernamentale sigure", „Daily 
Express" scrie că noul acord 
va prevedea „nu numai folosi
rea în continuare a bazelor 
engleze de către avioanele a- 
mericane, ci și folosirea por
turilor engleze de către sub- 

■ manele atomice' americane 
înarmate cu rachete Solaris".

i

BERLIN 29 (Agerpres).—A D.N. 
tron sm te : La 28 iulie a avut loc 
Ic Berlin o conferință de presă 
a Comitetului pentru problemele 
unității Germaniei la care a fost 
de^-cscctă octivitatea lui Hans 
Globke, secretarul de stat al can
celarului federal ca partizan și 
propogcndîst activ al regimului 
bitlerist, răspunzător pentru asa
sinate în masă.

Prof. Albert Nonden, membru 
al Biroului Politic ol C. G al 
P.S.U.G., ocne a luat corintul in 
fața ziariștilor germani $; străini, 
a demascat pe bază de nume
roase documente trecutul politic 
criminal al lui Globke — i 
zent unul din oamenii pol* 
mai influenți și activi din 
mania Occidentală.

Dupâ cum a subliniat A 
den, actualul conducător al 
celariei cancelarului vest-qerman 
- H. Globke—es*e cutorul legilor 
antisemite, inspiratorul toeoloaic 
oi pogromurilor organizate in 
perioada regimului hitlcrist. Pină 
in ultimul moment el a fost cola
borator activ al singerosului că
lău Himmler.

Dupâ cum a subliniat A. Ncr- 
den fără participarea activă a 
lui Globke nu s-a făcut nici un 
pas în „politica spațiului vital" 
dusă de naziști. Pentru aceste 
„merite" la 13 iulie 1938 Hitler 
personal l-a numit pe Globke în 
funcția de consilier ministerial.

A. Norden a arătat că Globke, 
fiind astăzi mînq dreaptă a lui 
Adenauer, a foit mina dreaptă 
a lui Himmler, care a încredințat 
lui Globke toate problemele pri
vind finanțele,; bugetul și cadre
le, precum și toate problemele

politicii interne și externe de im
portanță excepțională.

Răspunzind la întrebările puse 
de ziariști, Adolf Deter, secretar 
al Comitetului pentru problemele 
unității Germaniei, a citat o se
rie de fapte care vin să confirme 
că Globke este acela care con
duce in prezent in Germania oc
cidentală campania deșănțată 
de minciuni și calomnii îndrepta
tă împotriva Republicii Democra
te Germane.

HAVANA 29 (Agerpres).—Zia
rele „Revolution" șl „Noticias de 
Hoy" informează despre o nouă 
provocare a autorităților guate
maleze împotriva Cubei.

Referindu-se la știrile sosite 
din Guatemala, ziarele arată că. 
pe avioanele militare guatema
leze, care staționează pe aero
dromuri speciale, sînt desenate 
semnele distinctive de stat cu- 
bane. „Aceasta se face, scrie 
„Noticias de Hoy", în scopul 
unei provocări nemaipomenite : 
pentru a mitralia și arunca 
bombe asupra poporului guate
malez și a acuza apoi de acest 
lucru Cuba, procurînd astfel im
perialiștilor americani un pretext 
pentru a întreprinde, la adăpos
tul Organizației Statelor Ameri
cane, acțiuni criminale împotriva 
patriei noastre".

,,Este clar însă, scrie ziarul 
„Revolution". că o astfel de ma
nevră poate înșela numai pe cei 
care vor să fie înșelați. Poporul 
guatemalez, care la 21 Iulie și-a 
exprimat cu curaj solidaritatea 
cu Cuba, știe, prea bjne cine 
este adevăratul lui dușman".

CAIRO 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: în seara zi
lei de 28 iulie a fost dată pu
blicității concomitent la Cairo 
și Khartum declarația comună 
cu privire la tratativele din
tre primul ministru și pre
ședintele Consiliului Superior 
al forțelor armate ale Sudanu
lui, general-locotenent Ibra
him Abbud, și președintele 
R.A.U., Nasser.

Cei doi conducători se de
clară ferm hotărîți să depună 
toate eforturile în direcția 
destinderii internaționale și a 
consolidării păcii în întreaga 
lume.

Cei doi conducători cheamă 
la înfăptuirea dezarmării to
tale aplicîndu-se un sistem de 
control adecvat. Ei cheamă de 
asemenea la încetarea cursei 
înarmărilor și la interzicerea 
experiențelor nucleare pentru 
a se asigura stabilitatea și 
securitatea păcii în întreaga 
lume.

Cei doi conducători declară 
că sprijină lupta eroicului 
popor din Congo împotriva 
comploturilor imperialiste care 
reprezintă o primejdie pentru 
independența și unitatea po
porului congolez. Cei doi con
ducători declară că sprijină 
întru totul poporul algerian în 
lupta sa pentru independență, 
în declarația comună este 
condamnată .politica de dis-

criminare rasială dusă de co
lonialiști față de popoarele a- 
fricane precum și acțiunile 
barbare ale guvernului Uni
unii Sud-Africane față de 
populația băștinașă a țării.

în încheiere, cei doi condu
cători declară că sînt ferm 
hotărîți să întărească solidari
tatea dintre popoarele țărilor 
Asiei și Africii în numele in
tereselor libertății și consoli
dării păcii în întreaga lume.

anunfă concurs pentru ocu
parea următoarelor posturi:

— 2 catedre canto
— 1/2 normă catedră flaut
— 1/2 noimă catedră cla

rinet
— 1/2 normă catedră 

trompet
— 1/2 normă catedră 

trombon
— 3 catedre acordeon
— 1/2 normă catedră pian
— 1 1/2 normă catedră 

vioară
— 1/2 normă catedră vio

loncel
— 1/2 normă catedră ghi

tară
— 1/2 flormă catedră 

mandolină
— 1 normă
— 1 normă 

petiție
— 1 normă 

rie
— 1/2 normă teatru de 

păpuși
Concursul va avea Ioc In 

ziua de 27 august 1960 la 
sediul Școlii din Arad, Bd. 
Republicii nr. 85 telefon 
38-80.

Cererile și actele legale 
se vor depune pină la data 
de 15 august 1960 la secre
tariatul Școlii.

coregrafie 
catedră core*

catedra acto.

Atelierele de reparat material rulant 
„16 Februarie" Cluj 

sir. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, telefon 23.72

EXECUTA PE BAZA DE COMENZI FERME:

— reparații de locomotive și vagoane cale normală și în
gustă.

— cazane generatoare de aburi.
— boylere de orice tip.
— piese de schimb din fontă șl bronz pentru locomotive,

vagoane sau pentru oriee fel de utilaje.
— ferme și construcții metalice precum și alte lucrări in

dustriale.

EXECUTĂ DE ASEMENEA*: ■
— detensionări de piese
— analize chimice
— analize la d efectoscop ultrasonic
— determinarea calității sudurii cu aparatul Roentgen.

h pre- 
tlci cei

Ger-

N or
ca n-

(Agerpres). - 
La 29 iulie 
președintele

MOSCOVA 29 
TASS transmite : 
Leonid Brejnev, 
Prezidiului Sovietu’ui Suprem al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin de
legația Grupu ui parlamentar al 
Marii Britanii in frunte cu Au
brey Jones, care se eflă în Uni
unea Sovietica la invitația 
grupului parlamentar al U.R.S.S.

Intre Brejnev și parlamentarii 
britanici a avut loc o convor
bire.

TANANARIVE. — La 28 iulie 
la Tananarive, capitala Republi
ci Malgașe, a sosit delegația gu
vernamentală «oviet'că condusă 
de A P. Volkov, președinte al 
Comitetului de stat pentru pro
blemele muncii și salarizări de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

Delegația sovietică va partici
pa la festivitățile organizate de 
poporul malgaș ou prilejul pro
clamării independenței țării. :

BERLIN - La 29 iulie, A. A- 
busch, ministrul Culturii al R.D. 
Germane și' M G. Pervuhin, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.S.S. în R. D. 
Germană, au semnat protocolul

T i
defin’tiv cu privi e la transmite, 
rea cătie Republica Democrată 
Germană a valorilor culturale 
salvate de Armata Sovietică în 
cursul operațiuniloi militare din 
Germania în anul 1945.

Prin acest act a fost consem
nată încheierea transmiterii va. 
lorilor culturale pe baza hotărî- 
rii guvernului sovietic din 7 
ruarie 1958

SOFIA' — La 29 iulie a 
dat publicității comunicatul co- 
mun cu privire la vizita în Bul
garia a lui R. H. Djuanda Kar- 
tawidjaja ministtu prim al In
doneziei.

La 29 iulie dr. R. H. Djuanda 
Kartawidjaja și persoanele care 
îl însoțesc au părăsit Bulgaria.

TOKIO.—După cum transmite 
France Presse, în ultimele «două ‘ 
zile deasupra teritoriului Japo
niei s-au prăbușit trei avioane 
ale forțelor maritime militare ale 
S.U.A, In u"ma acestor catastro
fe au pierit patru piloți.

DELHI. — După cum țransml-

feb.

fost

te postul de radio Delhi, primul 
ministru al Ceylonului, d-na Si- 
rimavo Bandaranaike, a declarat 
la 29 iulie unui corespondent al 
agenției Press Trust of India că 
țara sa va continua politica de 
neutralitate activă formulată de 
defunctul său soț, S. Bandara- 
naike.

NEW YORK. - Agențiile de 
prșsă anunță că la 28 iulie con
gresul național al. Partidului re
publican, întrunit la Chicago, l-a 
desemnat pe Henry Cabot Lodge, 
drept cărtdidat peniru postai de 
vicepreședinte al S.U.A. la ale
gerile prezidențiale din noiem
brie.

BERNA. După cum anunță 
agenția Associated Press, Fede
rația internațională a lucrători, 
lor din transporturi, care întru
nește aproximativ 7.000.000 mem
bri a cerut guvernelor tuturor 
țărilor din America să rupă re
lațiile diplomatice cu guvernul 
reacționar din Republica Domi
nicană și să ia măsuti economice 
severe împotriva dictaturii Tru- 
jillof

Federația a cerut .de asemenea 
„să fie sprijinită orice măsură 
îndreptată spre. instaurarea în 
Republica Dominicană a unei 
forme democratice de conducere*.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînîeii". Tel. 17.60.10 Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteii^

Angajam ingineri constructori, Ingineri mecanici și monteuri. 
ingineri topometri și specialiști topometri, maiștri montaj, lăcâ- 
tuși și hidrotehnici.

Solicita nții vor trimite ofertele la întreprinderea de Construc
ții Siderurgice Hunedoara precizind că posedă acte de studii 
și vechimea In specialitate sau funcție. Posturile de maiștri se 
vor ocupa prin concurs.

Vreți »ă petreceți concediul de odihnă 
intr-o stațiune de munte împreună 

cu familia?
Adresați-vâ direct către I.R.O.S.O.T. Sinaia, Bd. Lenin 

nr. 12, telefon 571, întreprinderea avind posibilitatea să sa
tisfacă orice cerere.

Se asigură dormit șl masă la prețuri convenabile (varllhd 
Intre 17 și 30 lei pe zi de persoană).

Copiii beneficiază de reduceri la dormit șl masă.
întreprinderea I.R.O.S.O.T. poate închiria la cerere vile șl 

apartamente întregi, In stațiunile Sinaia, Bușteni, Poiana 
Țapului șf Cheia, regiunea Ploeștl.

, STAS 3452 '52. «


