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I In întîmpinarea zilei [ 
de 23 August

I
Succesele 

siderurgiștilor
SidcrurgiștH patriei noastre

I vestesc, în preajma aniversă- j 
rii zilei de 23 August succese ; 
deosebite în întrecerea pentru 

i înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al III-lea al P.M.R. 
privind sporirea -producției 

. de metal. Bilanțul realizărilor 
I din primele 7 luni arată că 
| majoritatea întreprinderilor 

siderurgice din țară și-au de
pășit planul de producție. Pe 
întregul sector siderurgic au 
fost produse in acest timp, 
peste plan, 38.000 tone de fon
tă, 63.500 tone de oțel și 17.500 
tone de laminate.

‘ /V CINSTEA CELUI DE AL III-LEA
CONGRES AL U. T. M.
Succese ale brigadierilor

muncii patriotice
A trecut mai mult de o lună de cînd liziera pădurii Institutului 
agronomic din Cluj este străjuită ce pinzele corturilor ce 
adăpostesc 550 de studenți dujen’, membri ai brigăzilor ute- 

miste de muncă patriotică.
Numai prima serie, formată din 450 studenți brigadieri, care 

/ au muncit 21 de zile, a reclizat economii în valoare de peste
80.000 lei. Studenții-brigcdieri din cea de a lll-a serie, care 
muncesc în prezent pe 8 șantiere de construcții din oraș și-au 
propus să realizeze în cinstea celui de-al III-lea Congres al 
U.T.M. economii cu aproape încă odată mai mult de cit tova

rășii lor din prima serie.

Pe șantierul de blocuri „Tlie 
Pintilie- din Capitală erau 
duminică dimineața sute de 
tineri. Șantierul cuprinde un 
cvartal de blocuri de cite 8 și 
9 etaje, toate in haina roșie a 
cărămizilor. Blocurile sînt 
dispuse astfel incit lasă liberă 
o uriașă curte in mijlocul că-' 
reia se află o frumoasă școală 
elementară. Zecile sau sutele 
de copii din blocuri vor face 
doar cîțiva pași și vor găsi 
clasele cu tăblile negre, cu 
hărțile colorate viu, cu muș
catele în ferestre și la catedre. 
Pe șantierul acesta care cu
prinde și o școală, am găsit 
lucrind brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din Minis
terul Invățămintului și Cultu
rii. Firesc, nu ? Cei care răs
pund de învățătura pe care 
copiii trebuie s-o primească 
vin să ajute și cu brațele să 
se ridice localul școlii. Am fă
cut cunoștință cu cîțiva ti
neri : comandantul de brigadă 
Eugen Bodeanu — profesor, 
Chioreanu Teodor, membru în 
comitetul U.T.M. — profesor, 
Dumitru Zugravu, Struț Vasi- 
lica...

— Lucrați de mult pe acest 
șantier ?

— De la înființarea lui. Am 
discutat in adunarea U.T.M. 
despre obiectivele muncii 
noastre patriotice și am hotă- 
rît să cerem să muncim aici. 
Sîntem doar profesori și ne 
bucurăm din inimă cînd copiii, 
elevii noștri, învață într-o 
școală nouă, modernă. Șt 
fiindcă ne interesează direct 
acest lucru, iată-ne pe șantier.

Aflu și cifre : cele trei bri
găzi din cadrul ministerului 
au efectuat pe șantier circa 
7.000 ore de muncă patriotică, 
în ultima vreme cu hotărît ca 
in cinstea Congresului U.T.M. 
sâ vină prin rotație în fiecare 
zi pe șantier.

Pe șantier, înșirați unul lin
gă altul, trecindu-și din mini

9 Brigăzile utemlste de mun
că patriotică din orașul Ti
mișoara au efectuat de la în
ceputul anului peste 500.000 ore 
de muncă patriotică.
• In primul semestru al anu

lui, tineri din Capitală organi
zați in peste 3300 brigăzi ute- 
miște de muncă patriotică ou 
realizat economii de peste 
1.500 000 lei.

O De la începutul anului 
pînă acum cele 2-200 brigăzi 
ut emis te de muncă patriotică 
din regiunea Craiova ou efec
tuat lucrări care au adus eco
nomii industriei și agriculturii 
in valoare de 9.000.000 leL 
Printre lucrările efectuate de a- 
ceste brigăzi se numără : con
struirea o șapte școli și cinci 
cămine culturale, electrificarea 
a șapte comune, repararea a 
237 kilometri șosele, redarea 
agriculturii a unor suprafețe de 
1.010 hectare in total etc.

După orele de muncă, cind programul este „la liberă alegere" 
fiecare își găsește o preocupare preferată, lată, cîțiva s-au 

antrenat într-o pasionantă partidă de șah.

A sosit ziarul I Studenții-brigadieri urmăresc zilnic evenimentele 
interne și internaționale.

Foto : S. JTEINER

La Uzinele ,,Erast Thăl- 
mann ‘ din Orașul Stalin 
foarte mulți tineri reali

zează, datorită priceperii, pa
siunii și răspunderii cu care 
muncesc, însemnate economii. 
Strungarii, de pildă, economi
sesc metalul și sculele. Ei au 
stabilit un consum lunar de 
scule, un fel de buget perso
nal. Fiecare își chibzuiește 
astfel bugetul, incit la sfîrșitul 
lunii să poată avea economii. 
L-am întrebat pe Mihai Său
lea de la secția motoare cum 
și-a folosit pe ultima lună bu
getul de scule.

— Pentru consumul de scule 
pe iulie am avut planificat 
765 de lei. Dar pe mine consu
mul lunar de scule m a 
doar 165 Iei.

Tînărul strungar se 
deră, așa cum este și 
alături de întregul popor, stă- 
pînul mașinii și al bunurilor 
din jur și atunci, folosind, de 
pildă, sculele, el consideră că 
cheltuiește ca din ceva al său. 
De aceea caută să nu risi
pească din ele fără folos, fi
indcă pierde nu numai uzina, 
pierde el însuși.

Ca să ajungă aici, la această 
înțelegere a faptelor, pentru 
el și mulți alții ca el, n-a fost

costat

consi- 
firesc,

tn mînă cărămizile și scându
rile am găsit peste 100 de di
rectori de cămine culturale 
din țară.

— Am venit din opt regiuni 
aici în București la o consfă
tuire și fiindcă stăm mai mult 
am venit și pe șantier — mi 
s-a spus,

— Dumneata pentru ce lu
crezi aici, că doar ești din 
Suceava ? mă adresez unuia 
dintre tineri. II cheamă Du
mitru Boghițoiu și este direc
torul căminului cultural din 
comuna Pomîrla, regiunea Su
ceava.

întrebarea i se pare cam ne
lalocul ei.

— Cum adică ?! Treburile 
astea obștești ne interesează 
pe toți. Și la noi în comună 
căminul cultural s-a făcut 
prin muncă patridtică. Au ve
nit toți sătenii de la mic la 
mare.

într-adevăr : tinerii de ori
unde ar fi ei, orice profesie ar 
avea, vin pe șantier și fac în 
orele libere această muncă 
fiindcă este în folosul tuturor, 
fiindcă astfel strada, parcul, 
întreg orașul sau satul lor se 
fac tot mai frumoase.

T. MIRONESCU

Acest spor de producție a 
fost obținut îndeosebi prin 
îmbunătățirea indicilor de u- 
tilizare a agregatelor. Topito
rii de Ia noua oțelărie Siemens- 
Martin de la Hunedoara, de 
pildă, au pus in valoare noi 
rezerve interne care le-au per. 
mis să scurteze cu aproape 
două ore durata medie de 
elaborare a șarjelor și să re
ducă timpul de ajustare a 
cuptoarelor între șarje.

Pe întregul sector siderur
gic, indicii de utilizare a a- 
gr eg al el or au fost îmbunătă
țiți, obținindu-se, ?3ță de rea
lizările din semestrul I 1959, 
un spor mediu de 125 kg. de ( 
fontă pe ra.c. volum util de 
furnal și 800 kg. oțel pe m.p. 
vatră de cuptor.

(Agerpres)

lată în fotografia noastră pe 
membrele brigăzii de ti
neret „1 Mai", de la în
treprinderea „Industria Lî- 
nei“-Timișoara. Organîzîn- 
du-și mai bine munca, a- 
ceste tinere au reușit ca 
pe ultima lună sa îndepli
nească planul în proporție 

de 112,9 la sută.

Sosirea unor delegații 
la cel de=al III~lea Congres 

al U, T. M.
Marți au început să so

sească în Capitală delegații 
ale organizațiilor de tineret 
de peste hotare, invitate să 
participe la cel de-al III-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Muncitor.

Din Uniunea Sovietică a 
sosit delegația Uniunii Tine
retului Comunist Leninist, 
condusă de tov. V. P. Loghi- 
nov. secretar al C.C. ai Uniu
nii Tineretului Comunist Le
ninist.

Din R.P.D. Coreeană a sosit 
delegația Ligii Tineretului De
mocrat, condusă de tov. Ko 
San Zun, vicepreședinte al 
C.C. al Ligii Tineretului De

mocrat din R.P.D. Coreeană.

Din R.D. Vietnam a sosit 
delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor, condusă de tov. 
Le Binh, membru al Biroului 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R.D. Vietnam.

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de tov. Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., de secretari și 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.M., activiști ai Comitetu
lui Central și ai Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București.

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadelor țărilor 
respective la București.

(Agerpres)

Pe aeroport, la sosirea delegației Un!unM Tineretului Comunist Leninist
Foto: AGERPRES

așa de simplu — și mal ales 
nu au mers singuri pe acest 
drum. Au fost foarte mult a- 
jutațL întregul colectiv, mun
citori virstnici cu un dezvol
tat spirit gospodăresc, comu
niștii, întreaga atmosferă de 
muncă din uzină, toate aces
tea au făcut ca tinerii să ca
pete trăsăturile spiritului gos
podăresc, să-și formeze con
cepții înaintate in legătură cu 
treburile obștești. Organizația 
U.T.M. a desfășurat în rîndu- 
rile tinerilor numeroase acți
uni educative care au ajutat 
la formarea și dezvoltarea spi
ritului 
tinăr.

Iată 
secția 
U.T.M. a invitat adesea la a- 
dunările generale muncitori 
virstnici, comuniști — ca mai
strul Oprea Nicolae, pe Tudor 
Ciută și alții. Acești tovarăși 
au vorbit tinerilor despre 
munca și viața de ieri și de 
azi a muncitorilor, i-au ajutat 
pe tineri să înțeleagă mai 
bine care sînt îndatoririle lor. 
Ei au arătat ce înseamnă să 
fii gospodar, cum folosesc u- 
zinei economiile, cum ajută 
ele Ia înflorirea patriei noas
tre.

gospodăresc al fiecărui

un singur exemplu. în 
motoare. organizația

CULTURA SOCIALISTĂ - 
COMOARĂ DESCRISĂ 

TINERETULUI
Haralamb Zincă

Nu sînt bucureștean, dar 
mi-a fost dat sâ copilă
resc prin așa numitele 

„mahalale" ale Capitalei. Am 
văzut cu ochii mei multa, foarte 
multa 'mizerie.

In anii copilăriei am fost 
martorul unor intimplâri zgudui
toare. De pildă, „mahalaua" 
noastrâ se mîndrea cu un inte
lectual. Acesta stătea in gazdă 
la o bătrînă. II vedeam 

' adeseori pe stradă. Era un băr
bat la treizeci și cinci de ani, 

i scund, firav, cu un cap mare, 
I luminat de doi ochi frumoși și 

inteligenți. Se spunea despre el 
că ar fi un mare matematician. 
Vecinii îl salutau întotdeauna cu 
respect. Insă eu nu puteam să 
nu observ că omul ăsta, care 
studia ziua și noaptea, trăia in
tr-o sărăcie groaznică. Era șo
mer. Intr-o zi, unicul intelectual 
al mahalalei s-a spînzurat. In 
camera sa s-au găsit caiete um
plute cu tot felul de formule șl 
calcule (Gazda a dat caietele 
unei femei care vindea semințe 
la colț de stradă). Nu cunosc 
valoarea reală a acestor caiete, 
însă nu știu de ce am rămas cu 
convingerea că societatea a 
pierdut un mare matematician.

Mai trăia, apoi, în cartierul 
nostru un băiat cu o voce de 
aur. Incinta cu vocea sa „maha
laua”. Oamenii îl porecliseră 
„Lulu-tenorul“. Lulu avea obi
ceiul să dea concerte în stradă, 
la lumina palidă a felinarului. 
Și nu era ascultător care să nu 
fi fost convins că Lulu o să a- 
jungă cîndva un -mare cîntăreț. 
Din păcate n-a ajuns. Și-a pră
pădit și vocea și anii adoles
cenței pe la stăpîni.

In cartierul nostru locuiau tot 
felul de oameni : muncitori, 
mici meseriași, funcționari. 
Toți o duceau la fel de greu. 
Altfel, nu s-ar fi pripășit în ma
halaua noastră. Totuși, in ciuda 
mizeriei, mulți dintre ei erau în
setați de cultură. Insă ce fel de 
cultură putea să ofere oameni
lor viața din trecut ? Cinemato
grafele de cartier erau mici, 
murdare și aduceau cu niște lăzi 
de gunoi. Iar filmele prezentate 
pe ecranele lor erau de cea mai 
ordinară calitate. Eroii filmelor 
te îndemnau la furt, la crime, la 
uitare. Apoi afacerile au înce
put să meargă prost, proprieta
rii cinematografelor au luat „fru
moasa* inițiativă ca, între două 
filme cu bandiți, sâ prezinte 
spectatorilor o „trupă de revis
tă". Nu țin minte să fl văzut în 
viața mea spectacole mai degra

tele cinematografe de cartier. 
Cabotini, actori ratați, prostitua
te, vagabonzi prezentau un 
„program" de scenete și cuplete 
triviale. îngrozitoare promiscui
tate ! Anticari nenorociți răspin- 
deau „colecții** menite să-l în
dobitocească pe cititor.

lată în mod succint, cum ară
ta „cultura" pe care burghezia 
o dăruia cu „generozitate** car
tierelor bucureștene.

împotriva unor asemenea stări 
degradante, Partidul Comunist 
Romîn lupta cu hotărire, împle
tind cu . fermitate sarcinile poli
tice cu acțiunile culturale, legale 
sau ilegale. Muncitorii comuniști 
din fabrici și uzine organizau 
biblioteci semilegale, răspîndind 
lumina unor cărți ca „Mama", 
„Cimentul", „U.R.S.S.-azi". Co
muniștii și uteciștii aveau sarci
na să lămurească printre oame
nii muncii caracterul reacționar 
al culturii burgheze.

N-am să-l dau niciodată ui
tării pe acel utecist care mi-a 
pus în mînă romanul „Mama". 
Inima lui Pavel Vlasov mi-a lu
minat d intr-odată adolescența 
plină de căutări. Am înțeles, în 
urma lecturii, ce cale trebuie să 
urmez pentru a-mi cuceri drep
tul la o existență demnă, la cul
tură. N-am să-l dau niciodată 
uitării pe acel utecist care, in
tr-o duminică seară, m-a luat 
cu dînsul la un „ceai". Se adu
naseră într-o odaie modestă u- 
cenici, fete și băieți, de prin fa
bricile și întreprinderile bucu
reștene. S-a dansat, s-a băut 
ceai, dar s-a și vorbit despre 
cărți, despre viața grea a uce
nicilor, despre pace și război. 
Apoi o fată a declamat ver
suri revoluționare. In seara a- 
ceea am înțeles forța ideologi
că a culturii, am înțeles că pu-

(Continuare tn pag. 3-a)

dante decît cele văzute la fos-

Citiți
Pag. 2-a:

Să asigurăm 
„pășunea de iarnă** 

a animalelor
Cum participă tinerii 

la acțiunea 
de însilozare 
a porumbului

Și firește, se pot spune încă 
multe lucruri bune care s-au 
făcut pentru ca tinerii să-și 
chibzniască cu mai mult spi
rit economic materia primă, 
ca și sculele, curentul electric 
etc. Rezultatele obținute con
firmă aceasta. La secția mo
toare, tineri ca Săulea Mihai, 
Țițeica Tudorache, Tătuc 
Gheorghe, Cristea Lazăr fac 
lunar economii intre 300 și 
700 lei. Pe întreg semestrul, in 
această secție economiile ti
neretului la metal, 
nergie electrică etc. 
circa 100.000 lei. Iar 
ca acestea intilnești 
toate secțiile uzinei.

Dar iată că alături de 
cești tineri harnici și price- 
puți, buni gospodari, am mai 
intilnit și altfel de oameni.

în aceeași secție cu Săulea 
lucrează și Nicolae Bucșe.

— Mâi Bucșe, recunoști șu
rubul ăsta ? l-a întrebat intr-o 
zi Tătuc Gheorghe, vecinul 
său de mașină.

— Nu, nu știu de unde este.
— Păi ai trecut adineauri 

peste el. Omul care transpor
ta un lot de șuruburi l-a pier
dut din cărucior, iar tu l-ai a- 
păsat cu piciorul în pardo-

scule, e- 
sint de 

rezultate 
mai in

a-

seală. Mîine putea fl măturat 
odată cu șpanul și astfel se 
pierdea.

— Și dacă se pierdea... Cine 
plinge pentru un șurub ?

Am vizitat mașina lui Buc
șe. De jur împrejur ameste
cate cu șpanul, bucăți de bare 
metalice. Strungarul le aruncă 
cu bună știință in șpan și 
astfel cînd in secție se face 
curățenie, capetele acestea, 
care pot fi folosite la diferite 
piese, iau drumul fierului 
vechi. Strungul lui Bucșe e 
murdar și cu diferite piese 
slăbite. Bucșe lucrează cu vi
teze nepermise și de aceea 
mașina trepidează. Consecin
țele ? Mașina pierde din pre
cizie și înaintează rapid spre 
reparații neplanificate.

Alt tinăr asemănător Iui 
Bucșe e Ion Geoge. EI lucrea
ză la tije. Munca și-o face 
destul de conștiincios, dar nu 
se arată supărat de faptul că 
uneori tijele se transportă în 
condiții proaste, sînt lovite și 
astfel pierd din finețea prelu-

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare tn pag. 3-a)

Excelenței Sale dr. SUKARNO
Președintele și primul ministru al Republicii Indonezia

Djakarta
Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării indepen

denței Republicii Indonezia, adresăm Excelenței Voastre, gu- 
vernului Indoneziei și întregului popor indonezian cele mai 
calde felicitări din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
a Guvernului Republicii Populare Romine și a poporului romin.

Poporul romîn se bucură sincer de succesele poporului indo
nezian in lupta pentru consolidarea independenței și ridicarea 
economică a patriei sale. Ne exprimăm convingerea că relațiile 
de prietenie romîno-indoneziene, la care recenta vizită in R. P. 
Romină a Excelenței Voastre a adus o contribuție de seamă, se 
vor dezvolta continuu spre binele ambelor noastre popoare, în 
interesul păcii și colaborării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii

Adunări Naționale a R.P.R.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R,

Excelenței Sale
Dl. CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

București
In numele poporului cuban și al guvernului său revoluționar 

vă mulțumesc călduros pentru mesajul dv. de felicitări. Vă rog 
să transmiteți poporului romîu și guvernului său urările noastre 
de progres, prosperitate și fericire.

FIDEL CASTRO
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar 

al Republicii Cuba



Cum participă tinerii la acțiunea de însilozare a porumbului
Directivele Congresului a! Ili-lea al P.M.R., arată că i 

„PORUMBUL PENTRU SILOZ RECOLTAT IN FAZA DE LAPTE- 
CEARA, TREBUIE SA DEVINĂ FURAJUL PRINCIPAL PENTRU 
SPORIREA PRODUCȚIEI ANIMALE Șl MAI ALES DE LAPTE 
Șl CARNE".

Experiențe anilor trecuți a arărat intr-adevăr că nutrețul 
intilotal constituie principala metodă prin care se reali
zează apropierea tipului alimentației de iarnă, de cel al ali
mentației de vară - condiție importantă pentru menținerea 
unei productivități ridicate la animale.

In anul acesta suprafața ocupată de porumbul siloz este 
de două ori mai mare decit cea din anul trecut, iar pro
ducția de masă verde ce se va însiieza este și mai mare, 
dat fiind condițiile climaterice mai favorabile și nivelul agro
tehnic superior al lucrărilor. Se impune deci o organizare 
superioară a lucrărilor de însilozare astfel incit Întreaga 
recoltă să fie depozitată la timp și in cefe mai bune con
diții.

Este o importantă datorie patriotică a tuturor tinerilor de 
ta sate să participe in masă la această acțiune economică, 
acțiune care a devenit de acum tradițională pentru ei. Să 
fie organizate ca și in anii din urmă tabere permanente de 
muncă patriotică in G.A.S. In gospodăriile colective tinerii, 
organizați in echipe de tineret sau in cadrul brigăzilor de 
cimp statutare să depună toate eforturile pentru ca recol
tatul, transportul, tocatul și insiTozatul porumbului să meargă 
pe bandă rulantă.

Mecanizatorii să folosească întreaga capacitate a tractoa
relor și mașinilor de recoltat, transportat și tocat

„SĂ ASIGURĂM IN CEL MAI SCURT TIMP PĂȘUNEA DE 
IARNA A ANIMALELORI - această lozincă trebuie să mo
bilizeze acum întregul tineret din agricultură.

Roadele eforturilor depuse de-a lungul unui an întreg 
pentru asigurarea unor producții sporite de ponimb-siloz 
se văd acum, la recoltat. In multe unități agricole socia
liste recolta de porumb-siloz depășește cu mult prevederile 
planului.

Din această bogăție nu trebuie să se piardă niciun Hto- 
gram.

Foto : N. STELORIAN

Prin mecanizare — 
lucrări la timp

ZIUA RECORD A FOST

Pe un cimp din apropie
rea Bucureștilor, pe Un
gă marea verde a po

rumbului pentru siloz, de cit- 
va timp încoace aleargă neo
bosite cîteva convoaie neobiș
nuite. Muncitorii de la G.A.S. 
Pantelimon le numesc „tre
nuri". încărcate cu recolta bo
gată a lanului de porumb „tre
nurile" — cite 4 remorci trase 
de un tractor — gonesc necon
tenit între lanuri și curtea gos
podăriei, unde cele patru to
cători mecanice dumică tulpi
nile de porumb din zori și pi- 
nă-n seară. Ceea ce atrage în
deosebi atenția celui care ur
mărește un timp goana re
morcilor și a camioanelor În
cărcate, forfota celor care lu
crează pe secerătorlle meca
nice sau pe combine, ritmul 
neîntrerupt de la tocătorile 
din curtea gospodăriei este or
ganizarea lucrărilor de însilo
zare, repartizarea oamenilor 
pe posturi precise și mai ales 
faptul că toate lucrările — de 
la tăiatul tulpinilor care mus
tesc de lapte, pină la tocarea 
măruntă a bucăților — sînt 
mecanizate. Pentru un sistem 
de agricultură pe scară intin- 
să, informația ar fi poate ne
însemnată. mecanizarea fiind 
metoda firească de lucru ; e- 
xistă alt aspect demn de rele
vat. Această uriașă deplasare 
mecanică a impus lucrărilor 
un ritm nou, rapid.

Inițiativa și-a spus cuvin- 
tul. Organizînd efectuarea 
lucrărilor cu mașini, care 
după expresia muncitorilor, 
merg „ca ceasul", condu, 
cerea gospodăriei a avut în 
vedere o forță demnă de toată 

Încrederea : tineretul. Și avin- 
tul tinerilor îndreptițește * 
ceasta încredere. Din goana re- 

care se află intr-un nepotolit 
du te-vino oamenii iși zâmbesc, 
iși aruncă un _dâ-i bălaie!* 
și dispar in praful care se in- 
volbuzează in urma Ier. Tim
pul a devenit o noțiune care 
și-a pierdut stabilitatea : fleca
re oră de lucru înseamnă can
tități din ce în ce mai mari 
de porumb transportat și inși 
iezat. „Nici o oră pierdută din 
timpul planificat pentru pe
rioada insiiozatului !“ — sub 
acest îndemn, pină acum ute- 
mistul Dobre Constantin a că
rat, cu „trenul" pe care-1 de
servește, peste TOO tone po
rumb, Rădulescu Gheorgbe re
coltează zilnic 40 tone și toți, 
datorită planului chibzuit în
tocmit de conducerea gospo
dăriei sub îndrumarea organi
zației de partid, luptă pentru 
scurtarea perioadei de insilo- 
zare de la 20 de zile, la 15. 
Și asta înseamnă organizare a 
muncii în lanț : combinele nu 
așteaptă nici o clipă remorcile 
și camioanele in care-și răs
toarnă neîncetat porumbul re
coltat. Iar dincolo, la tocători 
punctualitatea deservirii men
ține in timpul întregii zile s- 
celași ritm intens al lucrului. 
Viteza zilnică : 200 tone pe zi, 
cantitate realizată in a doua 
jumătate a perioadei de insi- 
lozat, cantitate pe care toți se 
străduiesc să o mărească. In 
prima duminică după începe
rea lucrărilor, secerătorlle me
canice, remorcile, combinele, 
mașinile de tocat au fost is- 
pînzite de un număr neobiș
nuit de mare de tineri : pe în

„TrerwSle’ cu 
a« k) GAS. PcntoiMnoe»

București.

treaga gospodărie a avut loe o 
acȘnac de mancă voluntară a 
tineretului. Pină și grădinarii 
de la secția jt Martie" și-as * 
dus contribuția la această ini
țiativă. Prin muncă pnrivOri. 

mălaie ie ri 1» tone porumb. 
De aa fans minate ew stato
rul unor tiaeri ca Lasăr Ma
ria. Chira Floarea (de la gră
dina de zarzavat) Tăaăaei Ni 
colac. Nichila Blânaru. Aramă 
Constantin (mulgători). Băieții 
de la sectorul zootehnic, mul
gătorii. s-au dovedit printre 
cei mai buni: pe lingă orele 
de muncă patriotică organiza
tă, ei dau o mină de ajutor 
oricind au timp liber. Ba in
sistă — e doar hrana pentru s- 
nimaleie pe care ei le îngri
jesc — asupra calității furaju
lui insilozat. Intre zi. rind o 
groapă cu perumb și soia a 
fost repartizată grajdului L câ
țiva au sărit :

— Da, să faceți și pentru ce
lelalte grajduri la fel !

Ei știau ea porumbul insâ- 
loza; cu soia conține mal 
multă proteină, substanță im
portantă pentru sporirea pro
ducției de lapte pe cap 4e 
vacă furajată. Munca tntuti 
astă a acestor tineri, preoea- 
parea lor pentru calitatea fu 
rajetor iosilouate dovedește din 
plin semnificau* nouă * me
seriei lor - meserie demnă de 
cinste. De acces intrecerea 
care se desfășoară aram intre 
toți eet care lueTeasă la tăiat, 
transportat sau insilozat este 
in același timp * verificare 
exigentă. I* locul de muncă, 
urmărită in goana remorcilor 
și a camioanelor, calculată la 
sfirșitul fiecărei zile de lucra, 
cind intrecerea de peste zi Iși 
destăinuie prin cifre, ciștigăto- 
rii.

Din lupt* aceasta se pare că 
cei de pe tractoare le-au luat-o 
înainte celorlalți. Dacă ti În
trebi despre asta pe tracto
riști. ei se grăbesc să explice: 
..faptul se datorește. poate — 
nu se abțin ei să adauge! — 
capacității mai mari a remor
cilor, față de autocamioane* 
Oricum ar fi, intrecerea iși a- 
rată silnic roadele : gospodă
ria v* termina insilozatul In 
15 sile in loc de 20 de zile. Me
canizarea și a arătat avanta
jele care nu ar fi de închipuit 
in lucrările efectuate manual.

Rezultatelor foarte bune ob
ținute prin această muncă, »-» 
adăugat un fapt cu care gos
podăria intreagă se poate inin 
dri : vizita unor oaspeți cu
rioși să vadă organizarea mun
cii oare a făcut ca G.A.S. Pan 
telimon să fie printre frunta
șele pe țară la insilozatul po
rumbului. Cel care l-au văzut 
la lucru nu și-au putut dori 
decit o activitate asemănăto* 
re.

C. STANESCU

Muncă avintată la inșiloza- 
tul porumbului ia G.A.S, 

Bărboși, regiunea Galați.

Foto : P. SIMNIC

Acțiuni ale tinerilor 
din G.A.C. Rominești

în timpul 
din brigada 
.ci pair, o-

B. JfICUTA

- Ttebuie ta începem recol
tatul *i In lomd acetta - 

toata tinerii cotocti 
riști îngrijitori de animale 
d- co<r jna Stolan Vodă, 
tegijneo București', cote ur 
mă>«c cu atenție ttodkil de 
coaeor* e gorambuiui-slloz,

Foto ; S. MCULESCU

Unii răspund cu fapte, 
alții cu vorbe

în raionul Topoloveni, lucrările agricole de vară sînt încă în 
toi. De aceea n-am reușit ®ă-i adunăm la o „masă rotundă“ pe 
toți interlocutorii noțtri, pentru a organiza o discuție pe tema 
mailozării furajelor. Am stat însă de vorbă cu ei la locul de 
muncă >1 fiecăruia.

Primul cm oara am discutat • 
fost atomistul Gheorghe Brodes- 
chi, inginerul șef al gospodăriei 
de stal Rotești. Iată răspunsul 
lui :

„Gospodăria noastră are plani
ficat să însilozeze în acest an 
2.500 tone furaje. Noi abia de 
mi ine — 18 august — începem 
însilozarea porumbului, deoarece 
din controlul efectuat a rezultai 
că acesta n-a ajuns încă la faza 
de coacere lapte-ceară. Aceasta 
nu înseamnă că n-am luat mă
suri în vederea bunei desfășurări 
a însilozării. Tinerii au curățat 
„lună** gropile de beton cu o ca. 
paritate de 1.300 tone. în pre
zent ei lucrează de zor la con
fecționarea baloturilor de paie 
pentru amenajarea unor silozuri 
la suprafață cu o capacitate de
1.300  tone. De asemenea, se con
struiesc din cărămidă alte cîteva 
silozuri, ce vor fi amenajate pen. 
tru stabulafia liberi a 100 de 
capete tineret taurin. Aceste silo
zuri vor avea o capacitate de 
peste 500 tone. Din cifre, deci, 
rezultă că întreaga capacitate a 
silozurilor noastre depășește 3100 
tone. Calculul nu-i greșit, deoa
rece tinerii din gospodărie s.au 
angajat ti însilozeze pesta plan

Peste 120.000 tone 
porumb însilozat

Zilele trecute, cul
turile de porumb de 
pe ogoarele colecti
viștilor din Gingiova 
și Gighera. regiunea 
Craiova, au ajuns in 
faza de coacere lapte- 
ceară. Pentru a re
colta plantele in
tunpul cel mai scurt, 
atenținindu-le toate 
călită! ile nutritive, 
colectiviștii din aces
te comune au organi
zat lucrul Ic trans
portul, tocatul ți ÎJt-

silozatul porumbului, 
in două schimburi, 
tn acest fel, ei au 
creat condiții pentru 
ca lucrările să fie în
cheiate într-un timp 
scurt. Inițiativa aces
tor colectiviști se ex
tinde și în alte uni
tăți agricole coopera
tiste din regiune.

Grăbind ritmul re
coltării porumbului 
siloz, oamenii muncii 
de pe ogoarele regi
unii Craiova au insi

cel puțin 600 tone furaje. Pină 
acum deja au însilozat mai bine 
de 500 tone de furaje diferite.

Pet să afirm că însilozarea ești 
o treabă de care se ocupă în 
mod special organizația U.T.M.. 
care a primii de la organizația 
de partid sarcini precise în acest 
sens. De exemplu, tinerii au pre
gătit cele trei tocătoare, cele șapte 
remorci pentru transportul ur 
gent al porumbului recoltat. De 
altfel tinerii s-au angajat să ter
mine însilozarea celor 2.500 
tone porumb în cel mult 8 zile 
adică cu patru zile mai devreme, 
față de timpul planificat".

Ne răspunde apoi tovarășul 
Constantin Georgescu, președin. 
iele gospodăriei colective din co
muna Teiu-Vale :

„M-ați întrebat cum apreciez 
aportul organizației de bază 
U.T.M. la însilozarea furajelor 
Ca să fiu sincer, pină mai deu
năzi nu putea fi vorba de un a- 
port substanțial. De ce? Pentru 
că organizația U.T.M. nu a mo
bilizat tinerii la nici una din ac
țiunile oe care și le propusese în 
olanul de muncă. Așa, de exem. 
piu, tinerii trebuiau să sape doua 
gropi cu o capacitate de 100 to
na, ad organizeze două echipe 

lozat pină acum cir
ca 16.000 tone din a- 
cest valoros nutreț 
pentru animale.

Mari cantități de 
porumb au fost însi
lozate și in regiunile 
București, Constanța 
și Galați. In total, în 
întreaga țară au fost 
recoltate, tocate și 
puse în silozuri peste 
120.000 de tone de 
porumb.

(Agerpre.) 

care să transporte la cele doua 
tocători porumbul recoltat. Tine
rii s-au mai angajat să însilozeze 
peste 50 tone de foi de varză, 
de lujeri și mohor. Din toate a- 
cestea nu făcuseră decit... planul.

Și peste cîteva zile trebuie să 
începem recoltatul porumbului 
pentru siloz de pe cele 60 de 
iectare. Organizația de partid a 
discutat recent cu membrii bi
roului organizației U.T.M. și le-a 
atras atenția în mod serios să 
mobilizeze activ tinerii la această 
lucrare. Chiar a doua zi, peste 30 
de tineri au început amenajarea 
rapidă a gropilor și s-au format 
louă echipe de tineret pentru în- 
silozări. Sigur că se putea face 
mult mai mult dacă organizația 
U.T.M. nu uita de angajament. 
Aiutați de comuniști și în frunte 
tu ei, tinerii pot să refacă din 
întîrziere dacă vor munci cu te. 
mei**.

Tot pe această temă am discu
tat și cu Aurel Boțîrcă, secre
tarul organizației U.T.M. din 
G.A.C. Topoloveni. Răspunsul lui 
însă e cam în doi peri :

„Păi, la noi nu e cazul să fa. 
rem gropi pentru că avem gropi 
cimentate pentru 200 de tone de 
furaje — ne-a răspuns el la pri
ma întrebare.

— Ce cantitate de furaje s-a 
planificat sd se însilozeze?

— Aproape vreo 300 de tone.
— Și dacă gropile cimentate 

au O capacitate numai de 200 to.

NUMAI UN
— Băieți, să-i dăm zor, cei 

da la Salcia Nouă vor să ne 
lase de căruță !

Uia Șerban, secretarul orga
nizației U.T.M. din Mihăl- 
q«ku are dreptate. Cei de la 
Salcia Nouă vor cu orice preț 
•ă le-o ia înainte. Cei de la 
Salcia Veche la fel, cei de la 
Băl ești la fel. Ori, cu asta nu 
se pot împăca nici în ruptul 
capului utemiștii din Mihăl- 
ceni. De aceea ține secre
tarul să amintească tova
rășilor săi despre întrecere. 
Fiindcă și el și ei vor cu orice 
preț să păstreze titlul de or
ganizație fruntașă pe comună, 
fnaerarea îi găsește zorind să 
cîștige întrecerea. Ziua record 
s-a încheiat pentru ei cu o 
victorie. Insilozînd 60 de tone 
de porumb, tinerii din G.A.C. 
Mihălceni au reușit să-și păs
treze titlul de organizație 
fruntașă pe comună. Firește, 
numai pentru ziua aceea, nu 
și pentru cele ce vor urma. 
Fiindcă nici ceilalți nu se dau 
învinși. întrecerea continuă, 
eu hectarele, cu tonele și cu 
bucuriile ei, fără a lăsa să se 
ghicească de pe acum câștigă
torii finali. Dar pînă atunci, 
utemiștii din cele 4 gospodării 
colective din comuna Mihăl- 
ceni „împart- între dînșii re
zultatul comun : titlul de or
ganizație U.T.M. fruntașă pe 
raion, cu ocazia zilei record 
de contribuție a tineretului la 
însilozarea porumbului. Ute
miștii din comuna Mihălceni, 
au obținut rezultate bune în 
aceste prime zile de bătălie.

Și în alte gospodării agrico
le colective din raionul Rîm- 
nicu-Sărat organizațiile U.T.M., 
sprijinite și îndrumate de că
tre organizațiile de partid, au 
trecut la îndeplinirea angaja
mentelor pe care și le-au luat 
în primăvara acestui an, de a

— Aveți dreptate ! Dar noi, 
tinerii, ne-am angajat să mai să
păm două gropi.

— Bine, dar cind o sa le să- 
poți, pentru ei timpul este inain 
tat?

— N-aveți nici o grijă. La 
noi porumbului siloz de-abia i-a 
dat moțul. Aici, pe lunca Arge. 
șului, nu se coace așa repede !

— Și totuși am aflat că veți 
începe insilozatul peste două 
zile.
'— Hm. Așa e, dar în 24 de ore 

gropile vor fi gata, că gospodă
ria noastră are brațe de muncă 
berechet !

— Da, dar era vorba că gro
pile vor fi săpate de tineri 1

— Și ce contează dacă ne aju
tă și cei vîrstnici ? La noi așa 
e. Dacă tinerii se lasă pe tin- 
jală îi ajută ceilalți colectiviști.

Ciudat răspuns. Din el rezultă 
că nu tinerii se lasă pe tînjală ci 
biroul organizației, de bază 
U.T.M., care n-a întreprins ni
mic concret în vederea participă, 
rii susținute a tinerilor colecti
viști la însilozarea furajelor.

NICOLAE BARBU

ÎNCEPUT
contribui la asigurarea bazei 
furajere pentru animalele pro
prietate obștească. Terminînd 
lucrările premergătoare — să
patul și amenajatul gropilor, 
reamenajarea și desinfectarea 
celor existente, repararea ate
lajelor și tocătorilor — ei au 
putut trece la împlinirea o- 
biectivului principal: recolta
rea și însilozarea prin muncă 
voluntară a 19.000 tone po
rumb siloz, adică jumătate 
din cantitatea totală ce ur
mează a fi însilozată pe în
treg raionul. De cîteva zile 
utemiștii și tinerii din gospo
dăriile agricole colective Cio- 
răști, Nicolești, Dăscălești, 
Fleva, Costieni și Bălăceanu 
însilozează din plin, străduin- 
du-se să recolteze în faza de 
coacere lapte-ceară întreaga 
suprafață cultivată cu porumb 
siloz. Pentru a da un avînt și > 
mai mare acestei acțiuni, co
mitetul raional U.T.M., îndru
mat îndeaproape de comitetul 
raional de partid, a organizat 
duminică 14 august o zi re
cord a contribuției tineretului 
la ■ lucrările de însilozare. 
Buna pregătire a acestei zile, 
asigurarea conducerii și con
trolului asupra muncii desfă
șurate, au dus la un rezultat 
bun. Au participat la acțiunea 
de recoltarea și însilozarea 
porumbului 3.800 tineri care 
au recoltat și însilozat 615 tone 
porumb. De asemenea, în gos
podăriile în care lucrările pre
gătitoare erau rămase în ur
mă s-au săpat și amenajat un 
număr de 17 gropi siloz.

Numărul mare al partici- 
panților, rezultatele muncii 
lor au demonstrat că acțiunea 
întreprinsă și-a atins scopul 
propus, a impulsionat munca 
brigăzilor utemiste în îndepli
nirea sarcinilor ce le revin în 
această perioadă a recoltării și 
însilozării furajului principal. 
Dar tocmai cu ocazia zilei 
record au ieșit in evidență 
ti o serie de lipsuri. Nu 
toate organizațiile U.T.M. au 
răspuns la chemarea lan
sată de comitetul raional 
U.T.M. De pildă, tinerii 
din G.A.C. Ziduri nu au 
însilozat în această zi record 
nici un fir de porumb, așa 
cum nu însilozaseră nici pînă 
atunci. Prin urmare record In 
inactivitate. Dovadă a lipsei 
de înțelegere a sarcinii ce le 
stă în față. Și dovadă că co
mitetul raional U.T.M. a mun
cit slab cu tineretul de aici. 
Alte brigăzi de muncă patrio
tică au început insilozatul 
porumbului abia în această zi 
record, deși aveau toate con
dițiile să înceapă cu mult mal 
devreme. Așa s-a intîmplat în 
gospodăriile agricole colective 
din Spătăreasa și Voitinu, 
unde cantitatea de porumb în
silozată de tineri pînă în pre
zent este de numai cîteva zeci 
de tone, adică exact atît cît 
s-a realizat în ziua record.

Tinerii din raionul Rm. 
Sărat nu trebuie să se mulțu
mească cu ritmul în care iși 
^duc ei la îndeplinire angaja
mentele. Ei au în față sarcina 
de a însiloza 19.000 tone po
rumb siloz. Aceasta nu se 
poate face bătînd din palme, 
îndeplinirea acestui plan cere 
eforturi sporite și mai ales 
continue. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să îndrume cu și mai 
multă răspundere munca bri
găzilor utemiste de muncă 
patriotică pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv important, iar 
comitetul raional U.T.M. să 
le sprijine în îndeplinirea a- 
cestei sarcini, cu mai multă 
preocupare și cu mai multă 
competență.

NICOLAE FATU

Și-au reînnoit 
angajamentele

în vara aceasta G.A.S. Bărboși 
din regiunea Galați trebuia si 
însilozeze, conform planului, o 
cantitate de 5.700 tone furaje. 
Tineretul se angajase să însilo
zeze, prin muncă patriotică, ju
mătate din întreaga cantitate 
planificată. lata însă că, mărin- 
du-se pe parcurs numărul de a- 
nimale, a fost necesar să se ia 
măsuri pentru creșterea cantită
ții de furaje însilozate. în con
secință, organizația de bază 
U.T.M., îndrumată de organiza
ția de partid, și-a luat un nou 
angajament: acela de a mobiliza 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică la însilozarea unei can
tități de peste 4.000 tone po
rumb, în loc dc 2.500 tone cît 
prevedea angajamentul inițial. 
La această acțiune tinerilor din 
G.A.S. le vor veni în ajutor și 
brigăzile utemiste de muncă pa. 
triotică din satele vecine

N. S.



Exemplu! însufiețitor 
al comuniștilor

Cursurile de vară organizate 
de Universitatea „C L Parhon“ 

la Sinaia

în spațioasa sală a clubului 
Uzinei „Steagul Roșu" din O- 
rașul Stalin s-au adunat peste 
150 de utemiști și tineri mun
citori din secția 510 și din alte 
secții ale uzinei, invitați să 
participe la o interesantă a- 
dunare generală U.T.M. cu te
ma „Să ne însușim experiența 
de muncă și de viață a comu
niștilor". Referatul prezentat 
cu acest prilej de biroul or
ganizației U.T.M. vorbea des
pre modul in care utemiștii 
urmează pilda comuniștilor în 
muncă și în viață, despre felul 
în care se străduiesc ei să-și 
însușească acele trăsături po
litico-morale proprii comuni
știlor. După ce s-a citit refe
ratul, rînd pe rînd, participan- 
ții la adunare s-au înscris Ia 
discuții și in cuvinte izvorîte 
din inimă au vorbit des
pre aceia care, cu părintească 
dragoste și grijă le îndrumă 
zi de zi pașii — comuniștii.

— Chiar din primele zile cînd 
am venit în secție, spunea în 
cuvintui său utemistul I. Ma
zilii, am început să lucrez cu 
echipa de lăcătuși-montori 
condusă de comunistul A- 
tila Zimany. Spre sfîrșitul 
anului trecut, noi am pri
mii sarcina să asamblăm un 
agregat complicat pentru gău
rit, alezat și filetat butucul ro
ții din spate a autocamionu
lui. Potrivit angajamentului 
nostru agregatul urma să intre 
în funcțiune la 1 ianuarie a- 
nul acesta. Dar și pentru mine 
și pentru lăcătușii-montori din 
echipă, asamblarea și centra
rea acestui agregat era un lu- 
cru cu totul nou. Munca mer
gea greu.

— Hai, tovarășe inginer — 
mi-a spus într-o zi tov. Zi
many — să vedem împreună 
ce-i de făcut. Să ne sfătuim și 
cu ceilalți muncitori din echi
pă. Și uite așa unul venea cu 
o propunere, altul cu alta și în 
cele din urmă i-am dat 
de rost agregatului. Dar 
timpul parcă zbura. în de
cembrie nu făcusem nici ju
mătate din munca ce se cerea 
pentru punerea în funcțiune a 
agregatului. începusem din 
nou să fim pesimiști: „Nu vom 
putea să ne îndeplinim anga
jamentul la timp", mă tingu- 
iam eu.

— Trebuie să ni-1 îndepli
nim, îmi spunea în asemenea 
momente comunistul Zimany. 
Nu numai că e în joc onoa 
rea noastră, dar acest agre
gat de mare randament este 
absolut necesar producției.

Hoiărîrea, optimismul co
munistului Zimany, g£lja lui 
pentru nevoile producției ne-a 
însuflețit pe toți. Tovarășul 
Zimany este nu numai un op 
timist. increaâtor in forțele 
sale și ale colectivBlai. d si u 
bun agitator fi ergaaisater. La 
Îndemnai tita joanca ta echi
pă a fost orgacxxaU te dsp 
nou, rax&aaL Apoi neam a. 
pucau de lucra vlrtos, ca toate 
forțele. Și am reușit să 
punem agregatul in funcțiune 
la timp.

— în referat și în discuții — < 
Începu să vorbească tânărul 
Carol Vaneea — s-a subliniat 
faptul că pe comuniștii din 
secția noastră îi caracterizea
ză atitudinea inaintetă față 
de muncă, grija și fespnnde- 
rea pentru bunul mers al 
producției. Intr-adevăr așa 
este.

îmi &mlnt«c. de pildă, eă 
anul trecut comunistul Gavri- 
lă Ciocoiu a fost trimis să lu
creze citeva tăptăminl ea ase
sor popular la un tribunal. în 
perioada aceea noi aveam 
foarte mult de lucru in atelier. 
Tovarășul Ciocoiu nu era stră. 
in de aceasta. De aceea in 
foarte multe după-amieze in 
loc să meargă la spectacole, 
să stea în mijlocul familiei 
sau pur și simplu, să se odih
nească după munca pe care

Clădi rec noii școli elemen
tare, ridicata în Calea Ptev- 

neî, în Capitală.

Foto : AGERPRES

Cultura socialistă— comoară deschisă tineretului
(Urmare din pag. l-a)

ținefle ceasuri libere puse la in- 
dem-îna ucenicului pot fi petre
cute și altfel, mai interesant, 
mai demn.

încă de la început urile sale, 
Partidul a desfășurat o activi
tate intensă pentru demascarea 
putrefacției culturii burgheze, 
râspîndind în același timp ade
vărata cuiltură a poporului nos
tru.

Revoluția culturală din țara 
noastră a săvîrșit în anii din 
urmă adevărate minuni. Ne
știința de carte a fost lichidata 
într-un timp scurt. Nu pot să 
nu-mi aduc aminte de un „caz" 
întîlnit mai de mult la Uzinele 
„ Ernst Thâlmann“ din Orașul 
Stalin. E vorba de-o muncitoare, 
încă în vîrstă, — D. Ramica. 
Nevoia și mizeria au adus-o în 
trecut la fosta fabrică de a- 
vioane I.A.R. ca simplă munci
toare Recalificată. Nu știa car
te și nici nu visa s-o știe. 
Era prea obosită ca să mai 
viseze. După 23 August 1944, 
viața acestei femei s-a schim
bat fundamental. Partidul s-a 
ocupat de viața ei. Ea a 
învățat carte, a devenit mun
citoare calificată, astăzi fiind 
maîstoriță la oțelărie și pri
ma femeie inovatoare din 
uzină. Asemenea acestei mun

ți făcea dimineața la tribunal, 
venea în secție și lucra cea
suri întregi cot la cot cu tova
rășii săi de echipă. Făcea lu
crul acesta fără nici un fel de 
bravadă, cu modestia care.i 
caracterizează pe comuniști. 
Din acest exemplu, noi, cei 
tineri, avem multe de învățat, 
în primul rînd să privim mun
ca, activitatea noastră în pro
ducție ca pe o datorie de 
cinste, de onoare.

— La comunistul Ion Șoan- 
că — spunea în cuvintui său 
tinărul Octav Căpîtanu, m-a 
impresionat pasiunea sa pen
tru studiu, pentru a fi la cu
rent cu tot ce se petrece în 
țară, peste hotare. Ori de cite

însemnări 
de la o adunare 
generală U.T.M.

ori am neclarități asupra 
unei probleme politice, ideo
logice și culturale mă adre
sez tovarășului Șoancă. Și 
de fiecare dată primesc răs
punsuri coinpetente; discuții
le pe care le-am avut cu dîn- 
sul în nenumărate rinduri 
m.au ajutat să înțeleg mai pro
fund politica partidului și să 
lupt cu mai multă hotărire 
pentru înfăptuirea ei.

— Eu — spunea strungarul 
Gheorghe Mitan — aș dori să 
fiu în viată asemenea comu. 
nistului Zoltan Rakozi, La to
varășul Rakozi îmi place to
tul ; și felul exemplar în care 
muncește, și pregătirea politi
că, și comportarea in viață, in 
societate. Eu am fost în mai 
multe rinduri la dinsul in fa
milie. Am mers de asemenea 
împreună la filme, la specta
cole, am avut împreună nenu. 
mărate discuții despre viață. 
Iar acum, cînd am devenit 
muncitor, cînd mi-am înteme
iat și eu un cămin, sfaturile 
comunistului Rakozi îmi sînt 
de un real folos.

Analizindu-și activitatea, 
comportarea, felul de viață, 
participanții la adunare au cri
ticat in cuvintui lor atitudi
nea acelor tineri, care nu se 
străduiesc să-și însușească ca
litățile politice și morale ale 
comuniștilor. Utemistul Gh. 
Lebădă, de exemplu, a spus eă 
el se pregătește să devină 
candidat de partid. E drept că 
in producție muncește bine, 
își face datoria. Unii dintre 
vorbitori au arătat insă că 
Gheorghe Lebădă a manifes
tat timp îndelungat o con
damnabilă nepăsare față de 
pregătirea sa pMitieă și He»> 
logiei. Ni mai i—nrte daot 
aa ul trecui- ei a ibaadeoit «a b 
diferite pretexte stadiul in cer
eri politic U.T.M. Utemiștii 

cit oare, milioane de analfabeți 
au învățat să scrie și să ci
tească, au învățat că sînt oa
meni, că au dreptul la o viață 
demnă, au învățat să scrie și 
să citească despre însemnăta
tea partidului clasei muncitoare, 
despre forța și rolul lui în dez
voltarea societății. Multe mi
lioane de oameni au descope
rit dintr-odată frumusețea lim
bii sadoveniene, umorul amar 
al lui Caragiale, măreția lui 
Shakespeare și Tolstoi, umanis
mul socialist al literaturii so
vietice, bogăția literaturii noa 
stre actuale.

Revoluția culturală a asigurat 
și asigură întregii creații cultu
rale și științifice conținutul ideo 
logic, i-a dat concepția despre 
lume a clasei muncitoare. Dez 
voltîndu-se într-o luptă necon
tenită împotriva ideologiei bur
gheze, revoluția culturală a 
curățat din calea sa tot putre
gaiul „culturii" burgheze. A a 
părut o literatură nouă, bogată 
in idei, menită să educe în ci
titor trăsăturile morale și poli
tice aile epocii în care trăim 
și muncim. Eroul cărților noa
stre este, în primul rînd, con
structorul neobosit al societății 
socialiste. Către această litera
tură se îndreaptă omul zilelor 
noastre ; el vede munco scrii
torului ca fă-cînd porte inte- 

1-au ajutat în adunare pe 
Gheorghe Lebădă să înțeleagă 
că un viitor membru de partid 
așa cum dorește el să ajungă, 
trebuie să-și formeze concepții 
înaintate, comuniste despre so
cietate și viață, să-și însușea
scă învățătura marxist-leninis. 
tă, care călăuzește partidul 
nostru în activitatea sa, să 
muncească ca și pină acum 
bine in producție, să aibă o 
comportare civilizată in socie
tate, iar pentru aceasta este 
necesar să lupte pentru ridi
carea niveiului său politie, 
ideologic, cultural, să se pre
gătească multilateral.

Comuniștii mai virstnici in
vitați la această adunare, Atila 
Zimany, Ion Armancu, Ion Go
goașă, Zol:an Rakozi au po. 
vestit tinerilor despre condiți
ile grele in care trăiau munci
torii pe timpul regimului bur
gh eao-moșieresc, au vorbit des
pre minunatele condiții de 
muncă, viață și învățătură pe 
care le-a creat regimul de
mocrat-popular tinerei noastre 
generații, iadrumiadu-i pe ti
neri să nu-și precupețească 
nici timnul, nici forțele pen
tru a răspunde prin fapte 
grijii pe care partida! c poar
tă tineretului.

— Multi dintre vei tinerii — 
a spus in cuvintui său comu
nistul Zoltan Rakori — ați 
prim:’, botezul muncii in anii 
paterii noastre populare. Si 
chiar dacă unii dintre voi, 
așa com s-a spus aici, erau 
incă neinițiați in tainele pro
ducției. comuniștii, muncitorii 
mai in vîrstă v-au înconjurat 
de la început cu dragoste, 
v-au ajutat să invătați bine 
meseria, v-au ajutat, într-un 
cuvint, să deveniți muncitori 
înaintați, demni de epoca pe 
care o trăim.

Aici, în adunare, multi din
tre voi șijtu exprimat mulțu
mirea și recunoștința pentru 
comuniștii din generația mea 
care v-au ajutat să creșteți, să 
deveniți muncitori, oameni a-, 
devărați. Aceste mulțumiri se 
adresează de fapt partidului 
care v-a purtat și vâ poartă 
de grijă.

*
Adunarea s-a termina: seara 

târziu. Dar nici unu; dintre 
participant! nz regretat acest 
lucra. Căci discuțiile purtase 
aiei. schimbul viu de păreri a 
oferit tuturor un minunat pri
lej de a cunoaște mai profund 
bogata experiență de muncă și 
de viață a comuniștilor din 
secție. Ie-a ajutat tuturor să 
înțeleagă ce aa de făcut pe 
viitor, cum trebuie să Icpte 
pearra xi tăcuși trăsăturile 
poHtieo-morale proprii temu-

L ANDREI

grontă din viața și lupta sa. 
Structura nouă a culturii, ca
racterul ei popular, asigură o 
legătură vie, permanentă și 
creatoare între carte și cititor. 
Niciodată, în trecut, un munci
tor nu se putea minări așa, 
cum ostăzi, de pildă, se mîn- 
drește lăcătușul Tudor Mari
nescu de la „Țesătoriile Re 
unite**. „Am o bibliotecă perso
nală - declara eJ într-o revistă 
literară - de aproximativ 300 
de cărți și cred că am citit 
pînă acum peste 900 de cărți 
beletristice". Tineretul crește și 
se dezvoltă în climatul acestei 
literaturi. Cartea, răspîndită 
prin mii șî mii de biblioteci, a 
devenit un prieten bun al omu
lui. Acest prieten, asemenea 
unui agitator, intră din casă 
în casă, stă de vorbă cu fie 
care cititor în parte, îl luminea
ză, îl emoționează, îl convinge, 
îl mobilizează să lupte cu o 
șl mai mare hotărire pentru 
desăvârșirea construcției socia 
liste.

Tineretul de astăzi, mulțumită 
grijii partidului, se bucu-rp din 
plin de binefacerile culturii so
cialiste. In ultimii ani au fost 
construite mii șl mii de așeză 
minte culturale. La în de mina 
maselor au fost puse săli spa
țioase, curate, aparate de pro
iecție moderne, dar mai ou sea

ls cabinetul tehnic de la In* 
treprinderea „Țesătoriile Re
unite" d*n Capitala munci
torii vin și consultă diferite 
materiale pentru c-și ridica 
nh«eiul cunoșt -telor teh.nico- 

profes anale.

Foto: ĂGERPRES

A fost dată în exploatare

Șciecua de centură 
a orașului Ploești

în cinstea zilei de 23 Au
gust. muncitorii, inginerii și 
tehmdemi întreprinderii de 
drumuri cr. 1 a Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor au terminat, cu pa
tru luni mai devreme decît 
prevedea planul, lucrările de 
modernizare a șoselei de cen
tură din jurul orașului 
Pi cești.

Prin darea în exploatare a 
acestei șosele ae descongestio
nează traficul în orașul 
Ploești, autovehiculele care 
circulă intre București—Bu
zău. Cîmpina si Tirgovișîe pu
țind acum evita trecerea prin 
oraș. v

Ca urmarea recuceri: terme
nului de dare in exploatare 
și prin folosirea materialelor 
din sursele cele mal apro
pie te, constructorii au econo
mist la lucrările executate 
anul acesta circa 190.000 lei 
față de ceviz.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut:

Pe drumul 
construirii 

comunismul
it zead S. G. STRUM IU*

2W 3,40 H 

mă, filme cu un înalt nivel ar
tistic. Caravane cinematogra
fice duc lumina filmelor în 
ceie mai îndepărtate sate din 
țară. Frumusețea simfoniilor 
lui Beethoven și Ceaîcovski mie 
mi-a fost dat s-o descopăr tîr- 
ziu, abia in anul 1948. Astăzi, 
existența în țară a atîtor or
chestre simfonice desvăluie la 
vreme tineretului măreția unor 
creații muzicale clasice și coh- 
.emporane, atît în marile săli 
de concerte, cît și în cluburile 
uzinelor.

Revoluția culturală a izgonit 
nentru totdeauna de pe scena 
eatrului romînesc piesele bu- 
avardiere, populate de femei 
isterice, soți „sensibili" și a- 
manți „sclipitori". Ea a premo- 
at valorile dramaturgiei rea- 
i st-social iste, ale dramaturgiei 
universale.

Structura nouă a culturii dez
voltă și educă prin formele ei 
artistice talentul multor oameni 
ai muncii, gustul și pasiunea 
lor pentru artă. Așa se și ex 
plică forța mișcării artistice de 
amatori din țara noastră. In 
acest sens, pilda Iul Nlco-lae 
leodorescu, mecanic montor la 
Fabrica „Klement Gottwald“, mi 
se pare nespus de semnificativă. 
Dimineața, - e mecanic mon- 
tator, după amiază, — membru 
al cercului dramatic al fabricii

Plecarea delegației R. P. Romîne 
la cel de-al V-lea Congres Mondial 

de Economie Forestieră
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd spre S.U.A., 
delegația R-P. Romîne, con
dusă de prof. Manea Mă-
nescu, membru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne,
care va participa la lucrările 
celui de-al V-lea Congres 
Mondial de Economie Fores- 

I tieră ce va avea loc între 
. 20 august—10 septembrie la 
' Seattle (S.U.A ). La acest con- 
I greș vor participa 2.000 de de- 
I legați din 90 de țări. Delega- 
I ția țârii noastre va prezenta 
> comunicări pe teme legate de 
; principalele realizări ale eco

nomiei forestiere din R.P. Ro
mână : fondul forestier, valo

Învață să fii 
gospodar

(Urmare din pag. l-a)

erării. Dacă ar fi întrebat de 
ce iasă să se strice o tijă ar 
răspuede poa«e ca și Burse :

— Cine plinge pentru o 
■ tije?!

Sau iată «an alt caz :
La pia*. oul probelor tractoa- 

| reler, zilnic se adună bălți în
tregi de ulei și motorină. Se 
pierd zeci și zeci de kilograme. 
De vină sint conductele nee
tanșe și diferite șuruburi ne- 
strinse.

— Păi conductele sosesc de 
la altă întreprindere, iar pen
tru șuruburi e de vină mon
tajul.
- Cum adică, n ați băgat 

, de sermă că șuruburile sint 
slabe și se scurge uleiul ?

— Noi avem alte sarcini — 
trebuie să probăm tractoarele 
nu să adunăm uleiul. Se plin
ge cineva că nu ne îndeplinim 
bine această datorie ?

Cu alte cuvinte : dacă unii 
muncitori lucrează slab, pe 
noi nu ne interesează. Fiecare 
să-și poarte căciula lut

Uneori nepăsarea atinge 
forme de-a dreptul curioase. 
Tineri care sint foarte grijulii 
cu mașina lor, eu munca lor 
în general, rămin indiferenți 
față de unele neajunsuri din 
jurul lor. In fața turnătoriei 
de metale neferoase, de pildă, 
cu multe luni în urmă au 
fost aduse niște lăzi. Le-a bă
tut ploaia, s-a așternut praful 
peste ele. A avut cineva mă
car curiozitatea să vadă ce se 
află in ele și dacă nu cumva 
conținutul lor se degradează ? 

, Nu ! Și aflați : în aceste lăzi 
; există utilaj electric pentru 
i un cuptor ce urmează să fie 

instalat chiar in turnătoria 
j de neferoase. (Acum, în urma 

controlului efectuat de orga
nele uzinei, lăzile au fost puse 
la adăpost).

Am discutat cu cîțiva din 
utemiștii secției. Unii măcar 
nici nu văzuseră lăzile în fața 
turnătoriei. Trecuseră zi de zi 
prin fața lor și — aproape de 
necrezut — nu observaseră 
cum se umflă de ploaie și se 
degradează. (Trebuie să vă

și elev al școlii populare de 
artă. A interpretat pînă in pre
zent 12 roluri, în producție a 
realizat tot atîtea inovații. Nici 
nu se putea găsi un exemplu 
mai bun pentru a demonstra 
concordanța deplină dintre noua 
structură a culturii și viața per 
so nai ă a om»ilui — constructor 
al orinduirii socialiste.

Multe șî minunate sînt florile 
culturii socialiste. Este datoria 
noastră, a tineretului, să le 
cunoaștem, să le înarijim, să 
le ferim de buruienile otrăvi
toare ale culturii burgheze.

Fiecare zî, fiecare an, ne a- 
propie tot mai mult de realiza
rea visului de aur al omenirii 
- comunismul, căci mulțumită 
politeli înțelepte a partidului 
cultura și știința au coborît în 
mase, devin o forță în acțiune. 

Peste 9.000.000 lei s-au împărțit anul acesta ca premii 
participanților ia tragerile speciale Loto Central.

Și la tragerea specială Loto Central de vineri se împart 
numeroase premii suplimentare printre care 10 autotu
risme, motociclete, scutere, aparate de radio și televiziune etc.

Numai pînă joi seara vă puteți cumpăra bilete pentru tra
gerea specială Loto Central de Vineri.

rificarea superioară a lemnu
lui, introducerea tehnicii noi 
în economia forestieră, dez
voltarea cercetărilor științi
fice forestiere, pregătirea ca
drelor, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al muncito
rilor forestieri, metodele sta
tistice de evaluare a masei 
lemnoase, cooperarea interna
țională în problemele econo
miei forestiere etc.

La plecare, delegația a fost 
condusă de reprezentanți ai 
Academiei R.P. Romîne, ai 
Ministerului Economiei Fores
tiere.

(Agerpres)

spun că lăzile au șl dimen
siuni mari, peste doi metri 
lungime).

— Cum să le vedem, doar 
nu erau lingă cuptorul nos
tru T î

Adică ce, eu răspund de 
asta, e al meu, mi-a fost dat 
mie in primire?! Eu trebuie 
să am grijă de cuptorul meu, 
nu de ce este prin curte.

Ce fel de gospodar este a- 
cela care socotește că este 
destul ca fiecare să lucreze 
cu spirit de răspundere doar 
atunci cînd e vorba de munca 
lui, de mașina lui ? ! Este aid 
o chestiune lipsită de logică. 
Cum poți tu care muncești bi
ne la mașina u și realizezi e- 
concmii să lași ca vecinul tău 
să păgubească uzina risipind 
uleiul, aruncind la lada de gu
noi oțel bun, neingrijind ma
șina ?!

A fi cu adesărat gospodar 
înseamnă intr-adevăr să chib- 
ruiești eu strășnicie avutul ce 
ți-a fost încredințat. materia 
primă din care lucrezi, să 
bagi de scamă si nu se piar
dă nimic din tot ce se află ta 
jurul tău. lucruri care la 
prima vedere ți se par mă
runte. înseamnă să te apleci 
să culegi de jos o piesă arun
cată, să reglezi • mașină care 
pierde ulei, să nu existe pen
tru tine lucruri ale „nimănui".

Altfel se va intimpla ca suta 
de mii de iei câștigată de uzi
nă prin economiile tinerilor 
de la motoare de pildă, să 
fie pierdută tot de uzină prin 
faptul că intr-o secție se risi
pesc niște șuruburi și nimeni 
nu le vede, prin alte secții se 
strică citeva piese gata finisa
te, la citeva tractoare curge 
uleiul etc.

Iată o problemă de care or
ganizația U.T.M. ar trebui să 
se preocupe cu grijă deosebită 
în viitor.

Centrul țcolar 
agricol 

Tg. Mureș
comunică că in anul șco
lar 1960/61 vor funcționa 
următoarele tipuri de școli:

I. ȘCOLI PROFESIONA- 
LE : agricolă (cu limba de 
predare romînă), zootehni
că și mecanici agricoli (cu 
limba de predare romînă 
și maghiară).

II. ȘCOALA TEHNICA 
DE MAIȘTRI ZOOTEH
NICĂ : cu ambele limbi de 
predare.

III. ȘCOALA TEHNICA 
VETERINARA : cu ambele 
limbi de predare.

Pentru școlile profesio
nale înscrierile se fac în
tre 20 august și 3 septem
brie, pentru școala de 
maiștri pină la 20 august, 
iar pentru școala tehnică 
veterinară între 10—24 sep
tembrie.

Informații detailate se 
pot primi zilnic la secreta
riatul școlii din Tg. Mureș 
str. Kossuth La jos, nr. 108.

In ultimele zile participanții 
la cursurile de vară de limbă, 
fi literatură, istorie și artă a po
porului romîn, organizate la Si
naia de Universitatea „C. I. 
Parhon", au audiat prelegeri ți
nute de academicienii Andrei 0- 
țetea și Tudor Vianu, de profe
sorii universitari Berzea Mihai, 
Banyai Ladislau și Jacques Byck 
și de conf, univ, I. Coteanu.

Continuând vizitele din afara 
programului de cursuri, partici
panții au făcut o excursie la 
Cimpina, unde au vizitat casa 
memorials „Nicolae Grigorescu^ 
și la Orașul Stalin, unde au fost 
oaspeții muncitorilor Uzinelor 
de tractoare „Ernst Thălmann". 
De asemenea, ei au vizitat Bise
rica Neagră și stațiunea Poiana 
Stalin.

Din inițiativa participanților 
străini la cursuri, duminică s-a 
organizat la Sinaia o zi închina
tă limbii și literaturii romîne. 
Au vorbit despre felul în care 
este studiată în țările lor limba 
și literatura romînă prof. dr.

Festivitatea ridicării în 
delegației R. P. Roa steagului

ROMA 16 (Agerpres). — Prin 
telefon: Marți după-amiază a 
avut loc în Satul Olimpic din 
Roma festivitatea ridicării 
steagului delegației R. P. Ra- 
mîne. Festivitatea a fost des
chiși le Steno Borgheze, di- 
rectorul Satului Olimpic. După 
intonarea imnului de stat al 
R, P. Romîne, a fost înălțat 
pe catarg steagul patriei noas-

PE S
* Marți dimineața a părăsit 

Capitala plecînd la Roma un 
nou grup al sportivilor romlni 
participant la Jocurile Olimpice 
d£ Vară. Din delegație fac parte 
luptătorii D. Plrvulescu, l. Cer
nea, V. Bularca, Gh. Popovici, 
țintașii M. Ferecatu, G. Magyar, 
/. Nițu, canotorii Radu Nicolae, 
St. Pongratz și alții.

* Comitetul olimpic al Norve- 
| giei a stabilit marți lotul spor.

tivilor care vor face deplasarea 
la Jocurile Olimpice de la Roma. 

I Din delegație fac parte cunoscu- 
| ții atleți Egil Danielsen, Sverre 
, Strandli, Villy Rasmussen, Tor 

Torgenssen, boxerul Roy Aske- 
vold, canoistul Rolf Olsen, ci
clistul Perteigerud. halterofilul 
Arne Lanes și alții*

* Turneul preolimpic de bas
chet de la Bologna a continuat 
Juni seara. Iată principalele re
zultate înregistrate: Canada—

j Tailanda 71—50; R. S. Ceho- 
| slovaci—Spania 64—52 ; R. P. 
| Polonă—Grecia 77—76 ; Izrael—

Școala profesională de pădurari din Năsăud
Str. Gării nr. 1. Telefon 113, regiunea Cluj

A N U
In anul școlar 1960 1961, la 

Școala profesională de pădu
rari din Năsăud se primesc 
absolvenți a 7 clase elemen
tare cu serviciul militar satis
făcut, în vîrstă pină la 30 de 
ani împliniți.

Se primesc candidați din re
giunea Baia Mare, Bacău, 
Cluj și Suceava, prin examen 
de admitere, in limita locuri
lor planificate, în ordinea 

I mediilor obținute la examen 
și in baza vizitei medicale.

Candidați! se vor recruta 
din localitatea sau din împre
jurimile unde își are sediul 
unitatea în care vor fi înca
drați după absolvire.

înscrierile pentru exame
nul de admitere se fac prin 

, unitățile silvice aparțînînd 
i D.R,E.F.-urilor respective, iar 
| dosarul care se va înainta de 
' către unitatea silvică Ia cen- 
! trul școlar silvic Năsăud va 

cuprinde următoarele acte ;
— cerere de înscriere.
— certificat de naștere, co

pie legalizată de Notariatul 
de Stat.

— certificat de studii în ori
ginal

— certificat de sănătate eli
berat de dispensarul, spitalul 
sau policlinica in care se va 
specifica rezultatul recent al 
analizei sîngelui și al radios* 
copiei pulmonare.

— declarație tip de avere a 
candidatului și a părinților sau 
certificatul de stare materială 
pentru candidat și părinți.

Emil Biedrzycki (R. P. Polona) 
și Atico Boas da Silva Moita, 
cercetător științific la Universi
tatea din Rio de Janeiro( Bra
zilia),

Au citit apoi traduceri pro
prii din opera poetică a lui 
Mihail Eminescu, Rosetta del 
Conte, profesoară de limbă ro
mână la Universitatea din Roma, 
E. S. Golubeva, lector de limbă 
romînă la Universitatea din Le
ningrad, Anton Mistakidis. lector 
de limbă greacă la Universitatea 
din Lund (Suedia), Zicmund 
Progano, lector de limbă româ
nă la Universitatea din Amster
dam (Olanda), și Emil Biedrzy
cki, profesor de limbă română 
la Universitatea din Cracovia 
(R .P. Polonă).

în încheiere a fost organizată 
o audiție de muzică populară ro
mânească.

Manifestarea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

Satul Olimpic
mine

tre. La festivitate au fost 
prezenți membrii lotului olim
pic al R. P. Romîne în frunte 
cu tov. Aurel Duma, președin
tele Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport, conducătorul delega
ției și Al. Siperco din partea 
Comitetului Olimpic Romîn. 
Au fost prezenți de asemenea 
reprezentanți ai Legației R. P. 
Romîne la Roma.

CURT
Elveția 66-43 ; R. P, Ungară— 
Austria 76—55 ; Iugoslavia—An
glia 90-38.

★ Competiția de fotbal ,,Cupa 
orașului București" programează 
astăzi pe stadionul Republicii 
două tntîlniri interesante. De la- 
ora 18,30 va aroea loc meciul 
dintre echipele Știința și Acade
mia Militară. Cea de-a doua 
în,tulnir£ Rapid—Dinamo va în
cepe la ora 20,15,

* La Atena s-a desfășurat tn- 
tîlnirea internațională de atle
tism dintre echipele selecționate 
de juniori ale Greciei și Iugo
slaviei. Atleții iugoslavi au obți
nut victoria cu scorul de 99-82 
puncte

■ir Tntr-un meci internațional 
de fotbal disputat to Vichy echi
pa olimpică a R. P. Polone d 
dispus cu scorul de 4-2 (2-0) de 
echipa Stade de Reims, campioa. 
na Franței.

(Agerpres)

N Ț Ă
— dovada de satisfacerea 

serviciului militar.
— recomandarea întreprin

derii forestiere sau a ocolului 
silvic de care aparține.

Examenul de admitere va 
începe in ziua de 5 septem
brie 1960 orele 8 și va consta 
in următoarele probe :

— vizita medicală în zilele 
de 5—6 septembrie 1960.

— examen scris și oral intre 
1—14 septembrie 1969, la Hm. 
ba romînă șl matematici din 
materia prevăzută în progra
ma școlară a claselor a V-a— 
VII. Probele scrise se dau in 
zilele de 7—8 septembrie, iar 
cele orale între 9—14 septem
brie 1960.

Durata de școlarizare este 
de 2 ani.

Pe timpul școlarizării, elevii 
pădurari beneficiază de urmă
toarele drepturi :

— școlarizare, masă, cazare 
și articole de igienă corporală 
gratuit.

— manuale șl rechizite șco
lare, echipament și lenjerie 
in folosință.

— costul transportului în 
vacanță și in practica de pro
ducție.

— o cotă de 20°/. din reali
zările din practică.

După absolvire, in confor
mitate CU H.C.M. 1434/1956, 
elevii au obligația de a lucra 
timp de trei ani in sectorul 
silvie.

păstrați o amintire plăcută de 
pe litoral oumpărînd

Bibelouri
Obiectele sînt executate artis

tic pe motiv£ maritime.
De vînzare la foaie punetele 
de desfacere ale cooperativei 
..DRUM NOU" Constanta din: 
Eforie, Vas ile Roaiiă, Mamaia, 

Techirghiol și Constanța

Cooperativa 
Drum Nou' 
Constanta



Al 24-lea stal 
independent din Africa:

GABON
In noaptea de 16 spre 17 au. 

gpst are loc festivitatea procla
mării independenței Republicii 
africane Gabon. In conformitate 
cu acordul dintre Franța și Ga
bon, începînd de la 17 august 
relațiile constituționale care le
gau acest fost teritoriu francez 
de metropolă și de comunitatea 
franceză sint înlocuite prin re
lații contractuale.

Gabonul este al 24-lea slat in
dependent din Africa și al 3-lea 
teritoriu francez care a devenit 
independent în cadrul Comunită
ții în cursul lunii august 1960.

Situat pe țărmul Coifului Gui
neea, Gabonul se învecinează cu 
Republica Camerun, Republica 
Congo (fost teritoriu francez) și 
cu colonia spaniolă Rio-Muni. 
Teritoriul său este de 267.000 km 
pătrați și are aproximativ 
420.000 de locuitori. Centrul ad
ministrativ este orașul Libreville.

Gabonul dispune de excepțio
nale bogății naturale. In pre
zent principalul articol de export 
tl constituie lemnul și produsele 
industriei de prelucrare a lem
nului. Pădurile formate în cea 
mai mare parte din esențe pre
țioase de lemn negru, roșu și 
roz acoperă 80 la sută din teri
toriul țării.

Dar și mai bogat este subso
lul. Gabonului, In ultimii ani 
s-au găsit zăcăminte de mine
rale utile de importanță mon
dială. Zăcămintele de minereu 
de mnngan de prima calitate din 
apropiere de Franceville sint e- 
valuate la 300 milioane de tone. 
Foarte promițătoare sint zăcă
mintele de minereu de uraniu 
din Munan. Peste 10-15 ani va 
începe exploatarea uriașelor ză
căminte de minereu de fier de la 
Mekambo și Cibanghe evaluate 
la 1 miliard de tone. Gabonul 
va deveni în cutind unul din 
cei mai importanți producători 
de petrol din Africa neagră. Anul 
trecut țara a exportat peste 
750.000 tone de combustibil li
chid.

Economia Gabonului este do
minată de monopoluri — fran
ceze, belgiene, vest-germane, ita
liene, olandeze. In ultimul timp 
pozițiile principale din industria 
minieră a Gabonului au fost aca
parate de monopoluri americane.

Societatea „Bethlehem Steel" 
deține 50 la sută din acțiunile 
minelor de la Mekambo, socie
tatea „United States Steel’* deține 
pozițiile principale la Francevil
le, „Socohy Mobila Oil Compa
ny** împreună cu societatea fran
ceză „Societe Petroliere d'Afri- 
que Equatoriale Francaise** se o- 
cupă cu exploatarea petrolului.

Gabonul colaborează strîns cu 
vecinii săi — Republica Congo, 
Republica Africa Centrală și 
Ciadul — membre ale Uniunii 
republicilor din Africa centrală.

Festivitățile 
de la Brazzaville
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

După cum transmite din Brazza
ville O. Orestov, corespondentul 
ziarului „Pravda", în noaptea 
spre 15 august la ora 24 locui
torii Leopoldvillului «u fost tre
ziți de salvele de tun care se 
auzeau de pe celălalt mal al fiu. 
viului Congo. Ele vesteau pro. 
clamarea independenței unul nou 
stat african — Republica Congo

In cursul zilei de luni pe stră
zile din Brazzaville ere o mare 
animație.

In ropote de aplauze Fulbert 
Youlou, președintele șl primul 
ministru el tinerel republici, e 
proclamat în mod solem fostul 
Congo francez republică Indepen. 
dentă. Apoi « avut loc parada 
independenței.. Pînă noaptea tîr- 
ziu poporul republicii a dansat 
și cîntat pe etrăzl în sunetele 
tam-hamurilor, sărbătorind acea
stă dată remarcabilă din istoria 
sa. Independența și-* croit dru
mul pînă la marele fluviu afri
can Congou

t'4! li1!

Evoluția situației
din Congo

LONDRA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Reuter, primul ministru al 
Congoului, Patrice Lumumba, 
a prezentat secretarului gene
ral al O.N.U., Dag Hammarsk
joeld următoarele cinci reven
dicări principale :

1. — Preluarea imediată de 
către armata congoleză a tu
turor aerodromurilor din 
Congo de la forțele O.N.U.

2. — Trimiterea imediată în 
Katanga a trupelor de cu
loare ale O.N.U. și a trupelor 
congoleze.

3. — Evacuarea trupelor ne
africane din Katanga.

4. — O.N.U. trebuie să pună 
la dispoziție guvernului con- 
golez avioane pentru transpor
tul trupelor congoleze și a 
persoanelor civile.

5. — O.N.TJ. trebuie să con- 
fiște imediat toate armele și 
munițiile distribuite In Katan
ga de către belgieni „partiza
nilor răsculați*4 din această 
provincie și să le predea gu
vernului congolez.

re-

se 
se-

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Secretariatul 
O.N.U. a dat publiritiții scri
sorile adresate de Patrice Lu
mumba primul ministru al Repu
blicii Congo Ini Dag Hammank. 
joeld, secretarul general al 
O.N.U. și răspunsurile adresate 
de secretarul general primului 
ministru.

In principala scrisoare a lui 
Lumumba datată 14 august se 
spune că guvernul Republicii 
Congo nu este citați de puțin de 
acord cu ..interpretarea unilate
rală și greșită* a rezoluției Con
siliului de Securitate din 9 au. 
gust de către secretarul general. 
Primul ministru amintește că re
zoluția Consiliului de Securitate 
din 14 iulie 1960 autoriza pe se. 
cretarul general „sâ acorde gu
vernului Republicii Congo orice 
ajutor militar necesar* pe baza 
unei înțelegeri cu guvernul 
pnblieii.

Dumneavoastră personal, 
spune în scrisoarea adresată
creierului general, deveniți parti, 
cipant la conflictul dintre guver
nul rebel al Katangăi și guver
nul legal al republicii, interve- 
niți în acest conflict și folosiți 
trupele O.N.U. pentru a influența 
asupra deznodâmintului acestui 
conflict, deși acest lucru este in
terzis în mod oficial.

Primul ministru adresează se
cretarului general cererea de a 
încredința paza tuturor aerodro
murilor republicii, armatei ®i po
liției congoleze în locul trupelor 
O.N.U.; de a trimite imediat în 
Katanga trupe marocane, guine- 
ze, ghaneze, etiopiene, din Mali, 
tunisiene, sudaneze, liberiene și 
congoleze, de a pune la dispo
ziția guvernului republicii avioa
ne pentru transportul trupelor 
congoleze și al persoanelor civile 
care participă la restabilirea or
dinii în întreaga țară.

Primul ministru amintește că, 
îgnorînd guvernul legal al repu
blicii. Hammarskjoeld a trimis 
din New York o telegramă lui 
Chombe și a acceptat integral 
condițiile formulate de belgieni 
prin intermediul acestuia.

Din această cauză „guvernul și 
poporul congolez și-au pierdut 
încrederea în secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite. 
De aceea, rugăm astăzi Consiliul 
de Securitate sâ trimită neîntîr- 
ziat în Congo un grup de obser
vatori care să reprezinte urmă, 
toarele țări : Maroc, Tunisia, E- 
tiopia, Ghana, Guineea, Republi
ca Arabă Unită. Sudan, Ceylon, 
Liberia, Mali, Birmania, India, 
Afganistan și Liban, 
acestor observatori va 
asigurarea îndeplinirii
și depline a rezoluțiilor Consi
liului de Securitate din 14 și 22 
iulie, precum și din 9 august 
Sper fn mod sincer că Consiliul

Misiunea 
consta în 
imediata

în bezna neștiinței de carte
Corespondentul de la Roma 

al ziarului britanic «Ti
mes" transmite un articol 

în cere scoate in evidență - 
în baza cifrelor oficiale - si
tuația critică a invățâmintului 
în Italia.

„Prin constituția din 1947 - 
scrie corespondentul — învăță- 
mintui a fost declarat obligato
riu pînă ia virsta de 14 ani. 
Pînă acum însă s-a făcut prea 
puțin pentru a se asigura 
cursuri școlare pentru copiii în 
virstă de 11 pînă la 14 ani și, 
astăzi, la 80 de ani după pro
clamarea invățămîntului ele
mentar gratuit și obligatoriu, 
mai există în Italia intre șase 
și șapte milioane de analfabeți, 
adică aproximativ 12,5 la sută 
din totalul populației. Dintre 
aceștia 400.000 sint copii de 
virstă școlara. Și cifra citată nu 
cuprinde pe cei cinci sau șase 
milioane de adulți care, după 
ce in copilărie au urmat două 
sau trei clase elementare, au 
uitat pur șl simplu să scrie și 
să citească din lipsă de exer
cițiu*.

„Cauzele acestei stări de lu
cruri - explică mai departe co
respondentul ziarului britanic — 
sint numeroase, dar cea mai 
importantă este sărăcia. Acum 
cîțiva ani o comisie parlamen* 
tară a scos la iveală că apro-

de 
din 

in

ximativ 1.375.000 de familii 
italieni (adică 11,7 la sută 
totalul populației) trăiesc 
condiții de mizerie desărirșită 
(in case supra aglomerate și 
cu o alimentație complet lip
sită de zahăr, came, vin) și că 
alte 1.345.000 de familii (adică 
11,6 la sută) trebuie conside
rate ca „foarte sărace*. Marea 
majoritate a copiilor din fami
liile din prima categorie și a 
celor din familiile „foarte să
race" sint puși sâ muncească 
la virsta cînd ar trebui să ur
meze cursurile școlare...'.

I

de Securitate, în care avem o 
deplina încredere, va satisface 
cererea noastră legitima*.

NEW YORK 16 (Agerpres). 
După cum anunță agenția Uni
ted Press International. în noap
tea de 15 spre 16 ougust secre. 
tarul general al Organizației Na
țiunilor Lnite, Hammarskjoeld, 
a plecat în grabă de la Leopold
ville la New York. înainte de 
decolarea avionului Hammarsk
joeld a trimis o telegramă la 
Nete York cetind convocarea ur. 
gentă a ședinței Consiliului de 
Securitate.

Agenția United Press Interna
tional face o legătura între ple
carea secretarului general al 
O.\.U. din Leopoldville și scri
soarea pe care acesta a primit.o 
din partea primului ministru al 
Republicii Congo, Patrice Lu
mumba. în care se arată că po
porul ți guvernul congolez ^fi-au 
pierdut încrederea"* in Ham. 
marskjoeld.

r

Formarea noului 
guvern laoțian

11 I«’

Aniversarea Indoneziei
Republica Indonezia își ser

bează astăzi 15 ani de 
existență ca stat indepen. 

dent La 17 august 1945, ca o 
încununare a luptei de elibe
rare națională a poporului in
donezian, a fost proclamată in- 

Acest 
loc 

i da

tivatâ. Sectorul de stat in eco
nomie s-o mărit și s-a consoli
dat prin naționalizarea 
prinderilor, plantațiilor,

LEOPOLDVILLE 16 (Ager, 
preș). — După cum anunți *. 
genția Associated Press, genera
lul Lundula. comandant! arma
tei naționale congoîeze. și 21) de 
ostași ai armate: con^oi-ex^ *■ 
iorța* o subunitate de parașw. 
tiști belgieni să p5răsea<c4 ae
rodromul din LeopoLdrii'e. Pa
ra șuti șt n belgieni au părăsit -e. 
rodramu* pe bordul veui arioo. 
indrepandu^e spre baza milita
ră belgiană din Kitooa Aceasta 
• fost uit-ma sabon;*ate beigîa- 
nl cantonată la Leopoidrifle.

Cu aceiași avton *u părăsit o- 
rașul Leopoldville 13 membri a! 
misiunii militare belgiene.

TnîrjO aftl știre din Leopold
ville a agenție: Associated Press 
se apune ci, la 16 august, po
liția congo«1 * operat o aerie 
de arestări ș: percheziții fa di
ferite cartiere a’e orașului Leo
poldville. Printre arestați Se «fii 
și Mareehal, consilier al amba
sadei belgiene.

neutrali—te și de 
cu toate țările.

BANGKOK 
Potrivit nnor 
kok guvernele statelor pertâd- 
pante »a puctul udfitar SXJLT.O. 
urmăresc cu atenție evenimecte. 
1e din Laos și sînt gata sl ia- 
tervinl în eiacerEe interse ae 
Laosu’.uL

15 (Agespres). — 
relatări d i Ba~«-

Proclamarea Republicii Cioru
La 16 august. ora 0. salvele a 21 de tunari au anunțat naște, 

rea Republicii Cipru și încheierea dominației coloniale pnxlexe de 
82 de ani asupra Ciprului. Pentru prima dată în Cipru a fort 
arborat steagul național reprexentind conturul auriu al insulei pe 
un fond alb, înconjurat de două ramuri de măslin.

în clădirea parlamentul  oi a avut loc ceremonia armnârii acer- 
durilor cu privire la proclamarea Republicii Cipru.

Suprafața Ciprului este de 
9.250 kilometri pătrați, populația 
de 520.000 de oameni — echiva
lentă cu populația unui oraș de 
mărime mijlocie din Europa. 80 
la sută din populația insulei sint 
greet, iar aproximativ 18 la sută 
— turci. Cipru, care timp de 82 
de ani a fost colonie engleză, 
a jucat un rol important în pla
nurile mrlitarg ale Angliei și a 
constituit un puternic cap de pod 
in regiunea Mării Mediierane.

Ca urmare a luptei îndelun
gate, plină de abnegație a po
porului cipriot pentru libertate

ți independență, guvernul englez 
a fost nevoit să-l acordt Cipru
lui statut de republică. Potrivit 
noii constituții, în Cipru se in
staurează sistemul parlamentar 
bicameral. Parlamentul republicii 
va fi format din camera repre
zentanților tn care 35 de locuri 
aparțin ciprioților de origină 
greacă ți 15 locuri ciprioților de

origLnâ turcăf și din două ca
mere comunale țnc;:v-zle).

Cercurile conductoare eng'ezf 
însă, nu âu vrut sâ se Zpsezsci 
de bazele' lor miliare tLn re
giunea Măr:': Mediterane. Pr .- 
vlt acordurdor sem-^ze cu G~e- 
cia și Turcia la Liruh. ier mc.. 
Grz'.u — cu partiăparea repre
zentantului Cilului — 7a Lon
dra. Anglia, '.și pest^eezâ -- 
ceastă insttlâ bcze'e mZl:zre, 
care ocupă o s-prcfztz de - 
mile pătrate. Tn c:arâ de ceea 
ta administrația mdaarâ 
a primii dreptul s* -
„în caz de necesitate* . -<i .z*
parcele de pămint in direrlz^ re
giuni ale insulei și sz creeze 
acolo șase poligoane. ter.to- 
rud acestor baze Întreaga pu
tere se află exciusiv In 
comandamentului englez.

Acordul cu privire la aceste 
baze creează mari greutăți eco
nomiei Ciprului cart ere un ca
racter agrar. Țara este p'iuaxd 
de un teritoriu pe care crește o 
treime din întreaga recoltă de 
bumbac și o pătrime din recolta 
d€ plante citrice ș:. cite fructe. 
Engîeztlor lf aparțin de aseme
nea două din cele trei surse 
principale ale insulei de alimen
tare cu aaâ.

Acordarea independenței Ci
prului este fără Lidoială o ve
rigă importantă în lupta poporu
lui cipriot pentru liberza'.e, Insă 
menținerea bazelor militare 
străin^ pe insulă știrbește drep
turile ciptioiUor, iar o serie de 
probleme de imporie^ifă vitali 
pentru ei nu și-au găsit încă 
o rezolvare favorabilă.

w ia

Cuba hotârîtă să demaște 
încă odată aetiunile 
agresive

dependența Indoneziei, j 
important eveniment avea 
după o asuprire colonială 
două veacuri, de-a lungul că
rora bogățiile țării luau drumul 
către Olanda, in timp ce indo
nezienii trăiau inîr-o neagra 
mizerie si aproape intr-o totală 
ignoranță. lată de ce pentru 
colonialiștii olandezi proclama
rea independenței Indoneziei a 
însemnat o grea lovitură. Ne- 
vrind să le scape din miini 
uriașele profituri pe care le 
storceau din această țară^ co
lonialiștii olandezi cu dezlănțuit 
in Indonezia un crincen război. 
Poporul indonezian a luptat cu 
abnegație pentru a-și apăra 
independenta de curind cuce- 
rito, luptă la care tineretul a 
adus o însemnată contribuție. 
Ca urmare a acestei lupte, în 
1M9 Olanda e nevoită să re
cunoască independența Indone
zia, leg'nd îr.să această recu
noașterea de încheierea unor a- 
corduri înrobitoare. După un 
an insa acestea sint denunțate, 

este

ale S.U.Ă
NEW YORK IS iAr-CTSUU- 

TASS LT2r_scr_:e : La 16
•e deschide la San Jose iCes’-a 
Rxa) Cocfennța mniftaCoe 
Afacerilor Externe ai Crgam-

Satelor Amer.eane 
tOSAJ Pe ordinea de e a 
ccsafertntei figurează două 
probZeme : plingerea Vecezue- 
ki Rapotnva guvenmhn Be- 
pebfirii Docnini cane, acuza: de 
a fi parfiepa: la atentatul de 
la 24 iunie impotaiva președin- 
teLd Yezezuelei. Betancourt și 
problema relațiilor americano- 
r-bar.e. In centrul atentei se 
s. r^eazâ cea de-a doua pro- 
btesnâ a conferinței.

Guvernul S-U-A. a intențio
nat ca. folosind influența sa 
asupra cercurilor guvernante 
dLn firile Amerlcii Latine, să 
—sesiunea OS-A. 
intr-o înscenare judiciară îm- 
pocr.va Cubei care își con
struiește o viață nouă și duce 
o politică externă indepen
dentă..

delegația Cubei care a sosit 
la San Jose este ferm hotărîtă 
să demaște încă o dată pe a- 
devârații vinovați de încorda
rea relațiilor dintre Cuba 
SUA.

Și

Convorbirea 
dintre N. S. Hruțciov 

și Maurice Thorez

S4 V JOSE 16 (Agerpres). — 
Corespondentul dir. Coste. Rlca 
al agenției Prensa Latina rela
tează c& mii de oamen: au ve
nit pg ceroportul din San lase 
pentru a-1 saluta pe Râul Roa, 
minis’irul A. facer Hor Externe al 
Cubei S-a strigat „Cuba — da 
yenkeii — nu .'u „Trăiască Fidel 
Castro.'". Raul Roa a sosit la 
San Jose pentru a participa la 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe ai Organizației Statelor 
Americane. El a declarat că a- 
ceastă conferință este „încă o 
manevră împotriva revoluției cu- 
bane*. „Ea va permite Lisă Cu. 
bei pcslbilizatea să-și afirme ho- 
tărlrea neszrâmutată de a-și a. 
pâra suveranitatea și sț acuze 
S.U-A. că duc de un secol o po
litică de putere agresivă" a de
clarat Râul Roa.

Agenția Associated Press men
ționează că la sosirea secreta
rului de Stat al S.U.A., Herter, 
pe aeroport se aflau 100 de per
soane (socotind și pe ziariștii 
prezenti). „Aceasta, relatează co. 
respond ea: ui, contrastează cu 
pr.rzlrea entuziastă făcută Iul 
Raul Roar.

aicniie și

tinerelului lumu• •

Constituirea Frontului tineretului 
din Indonezia

Prezidiul Congresul ui 
tineretului din Ir.do- 
xtez-a, care a avut loc 

în februarie ax. ia Ban
dit a dat puhBtftiții la 
15 aur^st o hotfcîre « pr.-

La New York: Lupte 
tineri

între bande
de

Domincța colonialistă 
complet lichidată.

Anii care cu urmat au fost 
ani de muncă pașnică, dedicată 

înapoierii economice 
moștenită de la colonialiști, îm
bunătățirii condițiilor de trai 
ale poporului. In acest dome- 
niu au fost obținute deja suc
cese. Au fost construite între
prinderi industriale noi, în agri- 
cvltura s-a extins suprafața cui-

intre- 
i_______ , . t bănci-:
for etc., care aparțineau colo-» 
nialiștilor olandezi.

Indonezia duce pe plan ex
tern o politică de pace, de în
țelegere și colaborare între 
state. Astfel, Indonezia este una 
dintre țările care au inițiat con
ferința țărilor afro-asiatice de 
la Bandung. Indonezia a refuzat 
sâ adere la blocuri militare a- 
gresive de felul S.E.A.T.O., afir- 
mindu-și hotărirea de a cola-» 
bora pașnic cu toate țările.

Intre Republica Populară Ro- 
mină și Indonezia s-au stator* 
nicit relații de prietenie și co
laborare rodnică. Aceste relații» 
care se dezvoltă necontenit, se 
bazează pe platforma comună 
a luptei pentru lichidarea colo
nialismului, pentru înlăturarea 
definitivă a primejdiei de răz
boi, pentru dezarmarea gene
rală și totală. Țările noastre 
promovează consecvent o poli
tică de coexistență pașnica în
tre țările cu sisteme sociale di-» 
ferite.

Vizitele întreprinse tn țara 
noastră de președintele Su
karno și de ministrul-prim 
Djuanda au adus o nouă con
tribuție importantă la întărirea 
relațiilor de prietenie și 
borare dintre Republica 
Iară Romină și Indonezia.

Cu prilejul aniversării

cota- 
Popu-

Cu prilejul aniversarii Indo
neziei, poporul romin transmite 
poporului indonezian un căl
duros salut și îi urează noi suc* 
cese în lupta pentru întărirea 
independenței sale naționale, 
pentru apărarea păcii în lume.

T elegramă
Cu prilejul celei de-a 15-a a- 

niversări a proclamării inde
pendenței Republicii Indone
zia. Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe al Repu-

blicii Populare Romîne, a 
transmis dr. Subandrio, minis
trul Afacerilor Externe al Re
publicii Indonezia, o telegra
mă de felicitări.

în ajunul procesului 
spionului Powers

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Acum, cînd au 
mai rămas doar cîteva ore pînă 
la procesul spionului american 
Powers, care a fost doborît dea
supra Uniunii Sovietice pe cînd 
îndeplinea o misiune d« spionai 
dată de organele guvernamen
tale ale S.U.A., presa america
nă oferă o priveliște cu adevă
rat lamentabilă

Organizatorii periculoasei acti
vități subversive care au trimis 
avionul lui Powers în spațiul ae
rian al U.R.S.S, își dau seama 
că apropiatul proces va duce im
placabil la demascarea lor în fața 
întregii lumi și va fac* ca po 
litica lor să fie condamnată pe 
bună dreptate în întreaga lume.

Presa americană a fost nevoită 
să recunoască faptul că Powers 
prins la locul crimei, întemnițat 
și predat tribunalului sovietic 
este tratat într-un mod foarte 
uman. El a avut posibilitatea să 
corespondeze cu familia sa. Ast
fel, revista „Newsweek" a pu
blicat în numărul său din 8 au
gust trei scrisori pe care F. Po
wers, eilat în detențiune, le-a

Sesiunea Comitetului regional 
pentru Europa al O. M. S.

COPENHAGA 16 (Agerprea). 
— La Cepeahan »-« deschis cea 
de-a X-a sesiune a Comitetului 
regiasal pentru Europa al Orga
nizației Mondiale a Sănătății. La 
«ediațâ participă delegați din 29 
de țâri membre ale Comitetului 
r*rionai european și delejrați ai 
unor asociații internaționale 
r e m rm amental e.

Ședința de deschidere a în
ceput la ora 10 dimineața, în 
prezența regelui Frederik al IX- 
lea al Danemarcei și a unor re
prezentanți ai guvernului danez. 
Corintul de deschidere a fo«t 
rostit de dr. Voinea ManacKQ, 
ministrul Sănătății si Prevederi
lor Sociale al R. P. Romîne. pre
ședintele celei de-a IX-a ieaiuni 
a Comitetului regioaial european 
03LS. După ce a salutat în nu. 
ne!e Comitetului pe cei prezenți, 
Voine* Marinescu a expus marile 
probleme care stau în fața oa
menilor de știință în domeniul 
orroCr.i sâsâtâții și anume lupta 
împotriva bolilor tran«mL«:bile a 
malariei și îubervulozei, intensi- 

setiunilor contra viroze-

lor, cancerului, reumatismtiluij 
bolilor cardio-vasculare etc.

Realizarea acestor obiectiva, a 
spus vorbitorul, nu va fi posi
bili decît dacă guvernele țărilor 
europene vor depuDe eforturi din 
ce în ce mai mari pentru ridi
carea nivelului de trai și de să
nătate al popoarelor lor. Drumul 
aresta. care prevestește a fi 
rodnic, este condiționat însă de 
felul în care vom ști să prețuim 
cel mai valoros bun al omenirii, 
pacea.

Apoi a fost alea ca președinte 
al Comitetului regional dr. 
Frandsen, șeful delegației daneze.

trimis soției sale. R. Powers, tn 
S.U.A. Revista a reprodus ' 
similele acestor scrisori.

In aceste scrisori Powers 
nea „Trăiesc mai bine decît 
fi putut aștepta. Primesc 
multă mîncare decît cot consu
ma și dorm mult. Citesc de a. 
semenea mult. Sînt tratat con > 
siderabil mai bine decît m-am 
așteptat... Cînd a trebuit să mă 
arunc cu parașuta din avion 
m-am zgîriat la genunchiul drept 
și sub un ochi am avut timp de 
două săptămîni o vînătaie. ° 
femeie'medic m_a vindecat șl da 
una și de cealaltă. Mi s-a per
mis să mă plimb la aer cînd nu 
plouă șî chiar m-am bronzat. As
tăzi (scrisoarea este datată 26 
mai) mi s-a spus că ipot să vă 
scriu o scrisoare ție și părinți, 
lor. A fost o veste bună",

în altă scrisoare din 28 k». 
nie, publicată ș< 
week" se spune : 
să mă plimb în 
ca și pînă acum 
și multe cărți**-

Printre altele, în această scri
soare, Powers spune : „Nu mat 
trebuie să spun că viața mea ar 
fi fost cu totul alta dacă aș pu
tea să o iau de la început".

In pofida acestor documente, 
observatori și corespondenți cu- 
noscuți prin faptul că dețin in. 

.formații Cn legătură ou pozițiile, 
și planurilel Pentagonului șl ale' 
departamentului de spionaj al lui' 
Allen Dulles s-eu apucat să răs_ 
pîndeescă intens cele mai absur
de versiuni despre apropiatU 
proces.

Acrobațiile evocați lor Pcntago. 
nulul șl ai agenției centrale d« 
investigații a lui Dulles au sco
pul de a abate atenția america
nilor de la gravitatea acuzațiilor 
pe care opinia publicg mondială 
le va arunca fără îndoială în 
fată provocatorilor american?. 
Strădanii zădarnico. Spionul va 
fi cu siguranță pedepsit. Dar 
condamnarea va fi pronunțată nu 
numai șl nu atît împotriva iui, 
cît împotriva sistemului care l-a 
trimis pe acest pilot spion în 
spațiul aerian el U.R.S.S,

fac.
spu- 
s-ar 
mai

ea de „News- 
..Mi se permite 
fiecare zi, Am 
multă ntfncare

Tp\ upă cîteva luni 
/ y de calm apa- 

rent, luptele 
între bande de tineri 
au reînceput la New 
York și în alte ora
șe** — transmite din 
Neto York agenția A- 
ssocialed Press. Po. 
trivit agenției, în par
cul Ozon și în 
tierul Brooklyn 
New York au 
loc trei ciocniri
bande rivale de tineri

car- 
din 

avut 
între

înarmați cu arme, cu
țite, securi și baston, 
ne. S-au tras focuri 
de armă ți o fată de 
12 ani a fost rănită. 
Agenția relatează ce 
poliția, care a arestot 
40 de tineri a găsit 
la locul ciocnirilor 14 
arme, cuțite și securi.

O altă bătaie la 
care au participat 300 
de tineri înarmați cu 
cuțite a acut loc du
minică intr-un cine, 
mato graf din Oakland

(Califemis) unde e~ 
ras prezentate mai 
multe filme de groa
ze printre cere : 
„T" stupind". rM.am 
cititorii cu un mon
stru" p ..Omul ees- 
mc*. Dugi cum 
transmite agenția A- 
nocizted Press, circu. 
lefts « trebuit să fie 
întreruptă timp de o 
ori. Mai multi tineri 
cu fost răniți, iar po
liția a operat ares
tări.

vtaw la -er-.eierea i.Fron- 
rflui tr.ereru’.ui" — o fe
derație a organizațiilor de 
tineret din Indonezia. După 
cum se știe, congresul de 
la Bandur.g al tineretului, 
convocat din inițiativa pre
ședintelui Sukamo, a însăr
cinat prezidiul cu elabo
rarea unei asemenea hotA- 
riri.

In hotărirea prezidiului 
se arată că sarcina Frontu
lui tineretului o constituie 
traducerea în viața a ma
nifestului politic al repu
blicii. Pe baza hotâririi. or
ganizația trebuie să ajute 
guvernul în rezolvarea sar
cinilor ce-i stau în față și, 
în special, în lupta pentru 
reunificarea Irianului de 
vest cu republica. Se con
stituie un comitet de con
ducere al frontului, alcă
tuit din 17 persoane.

Studenți 
din 70 de țâri 

la Congresul U. I. S.
A genți* Ceteka trzns-

-X mite că in legătură cu 
x pregătirea celui de-al 
6-lea congres a! Uniunii 

- Internaționale a Studenți
lor, care se va deschide in 
octombrie a.c. la Bagdad, 
președintele Uniunii Inter
naționale a Studenților, Jiri 
Pelikan. a declarat câ la 
congres vor participa re
prezentanți ai organizați
ilor studențești din 10 de 
țări. Pentru prima oara la 
congres vor fi reprezentați 
studenții din Porto Rico. 
Haiti. Jamaica, Malaya . și 
Etiopia.

Jiri Pelikan a comunicat 
apoi că Uniunea Interna
țională a Studenților pre
gătește o conferință inter
națională în problema de
mocratizării invățămîntului 
care va avea loc între 29 
septembrie și 9 octombrie 
la Praga. In R.S. Cehoslovacă, pe rîul Otava, se construiește 

pod. In fotografie : pilonul de pe malul drept al riului.

NEW YORK. — Noile republici 
a ir re--e Coasta de Fildeș, Da
homey. Niger șir Volta Supe- 
: z. solicitat admiterea Io*

-■ - e Organizației Na-
t.j-’kr Unite. Potrivit agenției 
France Presse. este posibil ca la 
începutul săptămînif viitoare Con. 
sili—1 de Securitate să se întru
nească pentru discutarea aces
tor cereri de admitere în O.N.U

MOSCOVA. — La 15 eugtisi 
A. I. Mikotan, prim vicepreșe
dinte vl Consiliului de Miniștri 
cl L.R.S.S., a primit la Kremlin 
un mare grup de reprezentanți 
ci cercurilor de afaceri din Ja
ponia care au sosit la Moscova 
cu prilejul deschiderii expoziției 
industriale japoneze la 16 august.

PEKIN. — întrevederile dintre 
reprezentanții oficiali ai Chinei 
și Indiei prevăzute de comuni
catul comut) din 25 aprilie 1960 
al premierilor Chinei și Indiei 
vor fi reluate la Delhi. Tn acest 
scop reprezentanții părții chine
ze au plecat cu avionul de la 
Pekin la Delhi.
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