
TRĂIASCĂ CONGRESUL AL III-LEA AL UAEMI
Proletari din toate țările, unițl-vă!

Desen de N. POPESCU

GATA ORICÎND
LA CHEMAREA

PARTIDULUI
deschide în Ca* 

cel de-al in-lea 
x Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor. Utemiștii, 
tineretul muncitor de pe în
treg cuprinsul patriei au în
tâmpinat acest mare eveni
ment din viața lor cu deose
bite realizări in muncă, în 
activitatea lor de fiecare zi, 
dăruindu-și entuziasmul și e- 
nergia lor tinerească îndepli
nirii hotăririlor Congresului 
a] III-lea al partidului.

Eveniment de seamă in via
ța tinerei noastre generații — 
cel de-al III-lea Congres al 
U.T.M. va face o analiză mul
tilaterală a activității desfă
șurate în perioada care a tre
cut de la cel de-al II-lea Con
gres al organizației noastre și 
va stabili sarcinile ce revin or- 
gan'zației U.T.M. pe baza ho
tăririlor adoptate de Congre
sul ai III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Congre
sul va alege totodată organe
le centrale ale U.T.M.

In anii care au trecut de 
Ia Congresul al II-lea al 
U.T.M. organizația noastră 
și-a întărit capacitatea de or
ganizare și mobilizare a tine
retului în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor încredința
te d? partid. Tineretul, sub 
conducerea partidului, mobî- 
l’zat de U T.M. participă cu 
înflăcărare împreună cu între
gul popor muncitor la con
strucția socialistă. la înfăp
tuirea planurilor de dezvoltare 
a economiei și culturii patriei 
noastre.

La chemarea partidului, ală
turi de comuniști și de mun
citorii mai vîrstnici. mii și 
mii de tineri din orașele și 
satele patriei au pornit cu în
suflețire spre locurile unde a- 
veau să se ridice printr-o mun
că pasionantă mari obiective in
dustriale ca hidrocentrala „V. I. 
Lenin" de la Bicaz, blumingul 
do la Hunedoara, Combinatul 
chimie de Ia Borzești etc... In 
fabrici și uzine tineretul, or- 
ganizîndu-și munca In brigăzi

A
stăzi se 
pitală <

de producție, a adus o însem
nată contribuție la realizarea 
planurilor de stat, făcînd tot
odată dovada unui puternic 
spirit creator în muncă. Apli- 
cînd diferite inițiative și lup
tând cu entuziasm sub lozinca 
„Cît mai multe economii pen
tru înflorirea patriei noastre 
socialiste", tineretul din in
dustrie — partea cea mai Îna
intată a tinerei noastre gene
rații — a realizat numai în 
cursul anului 1959 economii 
in valoare de peste 250.000.000 
lei.

Tineretul de la sate, mobi
lizat de U.T.M., urmind cu 
încredere nestrămutată poli
tica înțeleaptă a partidului 
s-a încadrat în marea lui ma
joritate în sectorul socialist 
al agriculturii aducînd un a- 
port însemnat la dezvoltarea 
și întărirea acestuia. Numai 
în anul 1959 au intrat în gos
podării agricole colective și 
întovărășiri agricole aproape 
380.000 tineri.

Sarcina încredințată organi- 
zației noastre de către tovară
șul Ghcorghe Gheorghiu-Dej 
la col de-al II-lea Congres al 
U.T.M. cu privire la dezvol
tarea muncii patriotice a 
neretuiui se îndeplinește 
succes. Brigăzile utemiste 
muncă patriotică cuprind 
riadul lor peste 1 milion 
tineri care, dovedind o înaltă 
conștiință patriotică contribuie 
cu munca lor entuziastă la 
r’d carea unor obiective indus
triale și social-culturale, la în
frumusețarea patriei noastre 
dragi.

Organ’zațiile U.T.M. din 
școli și facultăți au obținut și 
ele realizări în sprijinirea îm
bunătățirii procesului de în- 
vățămînt. în ridicarea nivelu
lui de învățătură al tineretu
lui studios, în întărirea legă
turii școlii cu practica, în e- 
ducarca politică și morală a 
studenților și elevilor.

S-au lărgit șî s-au îmbună
tățit continuu formele organi
zate ale U.T.M. de educare 
polit'co-idcologică a tinere
tului.

In focul luptei pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de

partid crește influența orga
nizației noastre In rindurile 
întregului tineret. Astăzi pes
te 1.W0 0M tineri, devotați 
trup și suflet cauzei partidului 
fac parte din rindurile orga
nizației noastre. Cei mai bani 
dintre membrii organizației 
noastre au dobindit înalta 
cinste — spre care năzuiește 
flecare utemist — de a fi pri
miți în rindurile candidaților 
și membrilor de partid.

Cel de-al III-lea Congres al 
U.T.M. găsește organizația 
noastră, întregul nostru tine
ret muncitor, in plin avînt de 
muncă șî luptă pentru înfăp
tuirea politicii partidului, po- 

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 3-a)
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Manifestări 
cultural-sportive

In întîmpinarea celui 
de al III-lea Congres al 
U.T.M., tineretul a partici
pat la numeroase manifes
tări cultural-sportive iniția
te de organizațiile U.T.M. 
în regiunea Constanța au 
fost organizate în ultima 
săptămînă 92 de conferințe, 
88 de „joi ale tineretului 
precum și reuniuni pentru 
popularizarea succeselor 
obținute de poporul nos
tru , sub conducerea par
tidului, în construirea so
cialismului. In 82 de orga
nizații ale U.T.M. din Ca
pitală s-au ținut în ultima 
săptămînă adunări asemă
nătoare la care au parti
cipat poște 6.000 de tineri.

In regiunile Suceava, 
Cluj, Bacău, Hunedoara 
etc. s-au organizat întîlniri 
ale tinerilor cu activiști de 
partid și de stat, cu direc
tori de întreprinderi și ca
dre de conducere care le-au 
vorbit tinerilor despre jus
tețea politicii partidului în 
construirea socialismului și 
despre contribuția tinere
tului la înfăptuirea istori
celor hotărîri ale celui 
de-al III-lea Congres al 
Partidului.

în întreaga țară continuă 
în aceste zile întrecerile 
din cadrul „Concursului 
cultural-sportiv al tineretu- 
lui“ la care participă sute 
de mii de tineri de la ora
șe și sate. Au loc întreceri 
ale formațiilor artistice de 
amatori, spectacole ale bri
găzilor artistice de agita
ție, ale ansamblurilor co
rale și muzicale, întreceri 
ale soliștilor vocali și in
strumentiști, meciuri de 
fotbal, volei, baschet, aler
gări, probe atletice.

(Agerpres)

TINEREȚEA
CU VISURI
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august, 
lună a 
este in- 
pentru 
popor

Luna 
această 
pîrgului, 
semnată 
întregul , . 
prin a XVI-a aniversare a Eli
berării patriei noastre. Dar ea 
mai este marcată pentru ti
nerii țării noastre prin atit 
de însemnatul eveniment al 
Congresului UI al U.T.M. care 
își începe astăzi lucrările.

Dacă ar fi cu putință, dar 
nu e, mi-ar place mult să 
stau de vorbă în aces
te zile sărbătorești cu fie
care din acești 1.900.000 de 
utemiști, adică unul din zece 
constructori ai vieții noi in 
țara mea. Aș încerca, fără să 
uit cite le-am învățat .mai de 
voie mai de nevoie în trecut, 
să mă molipsesc de tinerețea 
fiecăruia dintre cei care tră
iesc astăzi anii lor tineri și, 
făcînd cumpăna între cele 
două vremi, să mă strădui a-i 
fi de folos cu unele amintiri 
de atunci și cu limpezirea 
unora din visele comune de 
astăzi. Se vorbește în mate
rialele noastre și chiar în pa
sajele cele mai stricte, mai 
aparent legate de materie, 
foarte adesea despre vise și 
năzuințe! Dar, ce crîncenă 
bătălie a trebuit dusă pentru 
ca aceste cuvinte — năzuințe 
și vise, să treacă de pe tărî- 
mul viselor și al năzuințelor 
pe acela al realității imedia
te. Cite vise curmate de 
timpuriu, cite năzuințe abă
tute din drumul lor au înscris 
cei dinaintea voastră dragi 
utemiști pentru ca astăzi să 
putem să vorbim despre ele,

—■— visul fiecăruia
.. i » I și al tuturor,Marcel Breslașu năzuințe indivi-

_ duale care se
topesc în marea

năzuință colectivă, așa cum 
vorbim despre ele și în fie
care zi și in clipele cele mai 
sărbătorești ale vieții noa
stre ' Care este 
vis al omului din 
Să se realizeze, 
din adîncul său 
și latențe, clocotul .
îl simte în adincime, capabil 
să transforme lumea. Că a- 
semenea simțăminte existau 
dintotdeauna, confuze, deviate 
de la adevărata lor îndrumare, 
nu mai încape vorbă; dar to
tuși, dacă pentru generațiile 
mai în vîrstă deosebirile în
tre trecut și prezent sînt mai 
marcate, mai 
factor comun 
neretul de ieri 
existe o mai 
vie continuitate — 
entuziasmului.

Foarte din vreme 
nirea cu 
societății 
erau frînte 
aceia care continuau să se 
avînte chiar așa, cu aripile 
teșite, cei care nu-și abando-

cel dinții 
totdeauna? 
să scoată 
virtualități 

pe care

consistente, un 
face ca la ti- 
și cel de azi să 
puternică, mai 

aceea a

în cioc- 
aspră a 

visele
realitatea 
burgheze 

și puțini erau

i
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Succese ala tinerilor
oțelari hunedoreni

de tineret de laBrigăzile 
laminorul Bluming din cadrul 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara au dat marți cea de\-a 
20.000-a tonă de laminate 
peste sarcinile ce le reveneau 
de la începutul anului.

Paralel cu sporirea produc
ției de laminate tinerii de 
aici au economisit de la în
ceputul anului 2.100 tone de 
metal și au realizat economii 
prin reducerea 
cost în valoare 
3.000.000 de lei. 
țelărie Martin, ____ _
brigada de tineret condusă de 
prim topi torul Ispas Iulian, 
scurtând durata de elaborare 
a șarjelor au elaborat peste 
plan de la începutul anului 
și pînă la 16 august 4.450 tone 
de oțel, față de 4.000 tone cît 
se angajaseră să dea pînă la 
sfîrșitul anului:-*

prețului de 
de aproape 
La noua o- 
oțelarii din

toate pîitzde
III OLIlt

Conjrejului al III-lea al Uniunii Tineretului Muncitor, j

Sâ facem dar, aicea un popas, 
Ca șoimii tineri pe un pisc InaH. 
Drum lung tn urmă, iată, a rămas, 
Dar aripi bat, mai dornice de-asatt

Gt vei șopti - primăvăratec cring, 
Ca pe intilul „te Iubesc11 rostit, 
Poete, cintecul ce din adine 
Atit de simplu-n seară a țișnit j

Sâ ne oprim pe luminosul prag 
Spre care-n zbor Partidul ne-a purtat 
Deosupra-ne, biruitoru-i steag 
Rererse-|i aurora r.e ncetct

Gt linia sâ tragi pe dedesubt 
La calculul multiplu și savant
Tu, care primu-n neamul tâu te-al rupt 
Din vechiul neștiinței lui neant ;

Sâ ne oprim numai otita, cit 
Tu, tinere miner sâ socctesti 
Cărbunele cu sete doborit 
Din bolțile de neguri, părintești ;

Gt tu, prietene de la furnal, 
Vezuviului de fontă cep $ă-i dai 
Și pe intortochiate vaduri, val, 
Să lunece fluidul jerega: ;

Gt să-ți boltești profiluTnaHei frunți 
împodobita cu-al sudorii nimb 
Și peste-ai boabelor, de aur munți, 
Tu, combainer privirile sâ-ți plimbi ;

_ Sâ ne oprim aici, pe-naltul pratf 
Spre care-n zbor, Partid, tu ne-ai purtat ; 
Deasupra-ne, biru’rtoru-ti steag 
Revene și curara ne'ncetat

Sâ ascultăm, pârinte-al tâu îndemn, 
Să-I repetăm ca pe un jurămint 
Și să pornim la hotâritul semn 
Mereu cu toate pinzele in vînt

NICULAE STOIAN

(Continuare în pag. 3-a)

Două prietene, tinerele muncitoare Lelia Silvia șl Popa Sofia, 
fruntașe in munca la Uzinele Textile-Arad se ajutâ intre ele 

în fiecare zi.

Aceștia sînt membrii brigăzii de tineret fruntașe condusă de Bejan Aurel de la secția arcuri a 
Uzinelor „Gh. Dimitrov". Ei au întîmpinat Congresul al III-lea al U.T.M. muncind cu deosebită 

însuflețire și entuziasm.

Sosirea unor delegații
care vor participa la lucrările

celui de al
Miercuri au continuat să so

sească în Capitală delegații ale 
organizațiilor de tineret de 
peste hotare invitate să parti
cipe la cel de al III-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Din R. P. Albania a sosit 
delegatul Uniunii Tineretului 
Muncii, Dhimiter Brisku, se
cretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Muncii din R. P. Al
bania.

Din R.
delegația 
Comunist
de Danka Gheorghieva Ivano
va, secretar al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovist.

Din R. D. Germană a sosit 
delegația Tineretului Liber

P. Bulgaria a sosit 
Uniunii Tineretului 
Dimitrovist condusă

HWea Congres al U.T.M.
German condusă de Heinz 
Weidemann, secretar al Tine
retului Liber German.

Din R. P. Ungară a sosit de
legația Uniunii Tineretului Co
munist condusă de Balogh Ist
van, secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară.

Au sosit de asemenea repre
zentantul Federației Mondia
le a Tineretului Democrat, 
Suar Suroso, prim-vicepreșe- 
dinte al F.M.T.D., precum și 
delegatul Tineretului Socialist 
din Cuba, Adolfo Rivero, 
membru al Biroului Comitetu
lui executiv al Tineretului So
cialist din Cuba, delegatul Fe
derației Tineretului Democrat 
din Irak, Asa’D Al-Shabibi,

membru al Comitetului execu
tiv al Federației Tineretului 
Democrat din Irak, delegatul 
Federației Tineretului Comu
nist Italian, Amilcare Vita, 
membru al secretariatului Fe
derației Tineretului Comunist 
Italian și delegatul Ligii Tine
retului Democrat din Japonia, 
Shunichi Nishizawa, membru 
al C.C. al Ligii Tineretului 
Democrat din Japonia.

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de secretari și 
membri ai Biroului C C. al 
U.T.M., de activiști ai Comite
tului Central și al Comitetului 
orășenesc U.T.M. București.

(Agerpres) .
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IM 01 VISURI
ÎNDRĂZNEȚE

A
flîndu-te ta poarta vieții, 
încrezător și romantic, 
scrutezi in vreme, prin șe

sul anilor ©are ți se aștern 
dinainte viitorul spre care te în
drepți. Miliardele și miliardele 
de oameni, care au alcătuit 
și-au adus pînă la noi lumea, 
au trăit și ei o asemenea cli
pă. Numai că revoltător de 
puțini oameni au străbătut 
urcușul ce-i despărțea de îm
plinirea năzuințelor. Un zid 
al opreliștilor sociale, al ne
dreptății, al exploatării, al u- 
nei societăți împărțite in avuți 
și asupriți i-a ieșit întotdeau
na tînărului visător in cale și a- 
ripile de azur i s-au frint. De aci 
încolo el și-a petrecut viața cu 
privirile deznădăjduite ațintite 
îri zarea visurilor tinereții sare 
și agățat mereu de o speranță. 
Exploatații, flăminzii, umiliți i se 
nășteau fâră dreptul ce a visa, 
așa cum se nâștecu fără dreptul 
de a trăi omenește, de a se 
bucure de rodul muncii lor isto
vitoare.

Descătușîndu-ne viața și for
țele, urcindu-ne pe schelele 
construirii socialismului, parti
dul ne-a învățat să visăm, pen
tru că înaintea tuturor împlini
rilor există visul, pentru că vi- 
sul înflăcărează și dă aripî 
mersului către țelul prepus.

Socialismul este tărimvl împli
nirii visurilor.

Ești tinăr și Iți spui : vreau să 
fiu constructor, vreau să înalț 
din fantezia și cu miinile mele 
fabrici și uzine moderne, cate 
șî palate neînchipuit de fru
moase.

Avem nevoie de asemenea 
constructori ! ne spune partidul.

Iți spui : vreau să fiu un teh
nician iscusit, vreau să născo
cesc și să făuresc cu miinile 
mele mecanisme ingenioase, 
mașini minune care să ușureze 
munca și să îmbogățească viața 
oamenilor.

Socialismul este țara progre
sului tehnic, Devenițl tehnicieni 
iscusiți I ne spune partidul.

îți spui : vreau ' să fiu artist, 
să plăsmuiesc frumuseți neîn
chipuite pentru oameni !

CONSTRUCTORI
* ENTUZIAȘTI 
PI ȘANTIERELE

SOCIALISTE
E

ra o noapte fermecătoare, 
de basm, în care totul 
lua praparții hiperbolice. 

Luminat de reflectoare, în alb, 
uriașul baraj <fe la Bicăz părea 
un i*nonu-mfent fără sfîrșit, despi- 
cînd întunericul In doua. Dea
supra atîrnau nori grei. Se aș
tepta să plouă. Dincolo de co
nurile de lumină ale reflectoa
relor erâ e beznă adîncă, dea
să. Eta ă liniște desăvîrșită. Nu- 
mci benele acre transportau 
betonul «coteau din eînd în când 
sunete monotone, ca un drd de 
coeari pornit la un drum lung.

Sus pe bana], la o sută de 
metri înălțime, Ffetre Bdu șl-fi 
ștete fruntea de iudocr» și » a 
așezat pe parapetul barajului 
să se odihnească o eîlpă. Ges
tul * atît de firesc și obișnuit - 
avea in el o măreție seulptura- 
lă. Un tîrtăf potrivit de statură, 
vînjdii cu mîînile șl hainele pă
tate alb de beton, se odihnea 
o clipă și, de-ocOlb, de la o 
sută de metri înălțime a privit în 
sus șl în jos pe Bistrița. Era un 
întuneric cdînc, Tînărul a văzut 
însă mult dincolo de întunericul 
vrerheln*rc și o zis simplu, mărtu
risind un gînd care-i venise in 
clipa aceea :
- Curînd o să dăm lumină.
Fața lui era nițel obosită, a- 

su-dată, mina lui puternică se 
sprijinea stăpînă pe parapetul 
barajului. Cuvintele pe care le 
spusese, încet, tu intonație fi* 
rească, răspunzînd parcă întu
nericului core înconjura barajul, 
:âpătau o rezonanță uimitoare : 
„O să dăm îumihă*. Glasul ii 
era sigur și stapîn, mina lui pu
ternică, fruntea lui asudată în
cadrau minunat cuvîntul și-i dă
deau precizie și siguranță. Și 
eră în el totul - o adîncă mîn- 
drie, 6 nespusă mulțumire per
sonală. lată, la capătul unei 
munci pasionante, înfruntind 
spele, nbroiul, vîntul și frigul, 
putea să spună cu sufle
tul plin de mîndrie, de bucu
rie și fericire că „va fi 
lumina'*. Palmele și mintea lui 
Făuriseră ăohțînutul și frumuse
țea, atît de profunde și limpezi, 
ale acestor cuvinte, care altfel, 
singure, n-ar putea impresiona. 
Totul izvora din el, din sufletul, 
din viața lui, pentru că bidgra 
fia lui Belu era însăși istariă a- 
cestei construcții, a barajului. 
Nimic altceva din viața Iul nu 
era deosebit în afară de anii a- 
reștto. Adolescent, mersese la o

Socialismul este tara frumo
sului I C e.e^iț’ art ști și creați 
frumosul ! ne spvne partidul.

Tinerii din generația noastră 
și-au inserts in kfeofertto kr 
nâzuința de a deveni oameni 
înaintați de care ere nevoie 
socialismul. La o a.ncheta a 
ziaruîuî nostru au sosit d n 
toate colțurile țării răspunsuri 
înflăcărate și sincere.

„Gnd oamenii în mijloc»! că
rora trăiești, luptă pe~tru o cc-- 
ză more, cum este coriști© -ea 
socialismului, nu se poete sâ nu 
tinzi sâ fii la fel ca ce mai 
buni dintre e . să ai o r-eță fru
moaso, avinteti*, dedoră o fată, 
bobinatoare la Crafe*o.

„Cum sâ nu fii entuziest o'"d 
în feta nocst»â se coatureerâ 
atît de dor »r^cg:nea kmsnccsA 
c unui viitor minime:?*, -ăsoun
ds sî^pîu cjjstonrf Aex. Buzgj- 
riîâ.

Pentru visători; -oștri tmcuf 
ore trcnsoarențe si p*oprietâȘi 
de cristal fermeeet.

,Jmi pun uneori imoginar m Jnc 
streașină la frunte și încep sâ 
scrutez cu ochii nunți vlitoruL 
Mă duc cu jindul «xo*o de 
îndeplinirea ptar.uritor ce or *5 
ani sockriiști de luptă — t'oscte 
de partid — și simt cum încăl
zește aproape soarele co~--’*$- 
muluiu, ne scrie feflocâret teh
nicianul L eon tin Pu.'ccru.

Gtă siguranță în mârefta 
viitorului socialist ol țârii, cu cit 
de optimist și înălțător romc'>- 
tism pășește spre vwtonri acesta 
tînăra nocstrâ gene nație !

Visind să devenim constructori 
pricepuțî, chimiști ai unor vaste 
laboratoare, stăpîni și c rijori ci 
naturii, tehnicieni iscusiți, cărtu
rari luminați, artiști tirtuoși, nu-l 
o reverie himerică, așa cum 
se intîmpla odinioară cu năzuin
țele visătorilor tinerelor genera
ții de asupriți, ci un răspuns la 
marile cerințe ale prezentului și 
viitorului luptei noastre pentru 
socialism, este ceea ce ne cere 
socialismul, este ceea ce ne în
deamnă și ne Sprijină să deve
nim, partidul.

școală, o cbsohrite și venite pe 
șantier. Asta, era tootâ biograf© 
lui. Avea un frate. Nu sfeoâncj 
la înfățișate, dar biografii*# Ie 
erau identice. Făcuseră oceecs 
școală, stătuseră în ceeecs 
bănea, făc-seră serata in c- 
ceeași unitate, și jere. e- - 
doi la baraj.

Prin întreaga fer • ' sre-fe ei 
erau legați <fe oaest baraj. 
Munca, aici, pe sc^t»-u» ccesta. 
devenise o chest -"re penonfeâ, 
a vieții lor. Nkrk pe .-rec Osto 
n-ar fi putut «â-i c ’tecscă -e 
afet e* nu «afate W-t-
drie și onoare *rai *<re pe'rtnj 
ei decrt să :uerer» ec 
că oicî se -qk» o -ore cc- 
strucț:e c socx s~. ai, m “Ho. 
tufe unu d n -XJ- • ore*-rfe-’ 
ale partidului - re: *r •© 
printr-o perfectă cs—cre P-ntre 
interesele Vieții iăr »' fee con
strucției soctalitte. ale porta
lul Iși identificaseră ricte ev 
cea a bcrajuhr. Nk cectâ u 
nimeni n-ar fi putut să te sat $- 
facă o oserne-rea butire și fe
ricire - de a munc pe~n; fe
rirea unui lucru ori* de fees’to* 
societății, omului, de a tace o 
faptă de o asemenea frwMnețe. 
de a munci cu ot'ta dâru -e de 
sine, cu o otita rmpRrf’se de fe
ricire și bucurie.

Pentru întreaga -OOstfe gfte- 
rățfe, munco pe marele șanEer 
al socialismului e o gâs 'e c fe
ricirii persane e și ge_?'c e De 
te t Simplu. Pentru Cc îr t-ec-t 
rodul munci: - adkâ ceea ce 
concretiza efortul — e-c c 
tău, îți devenea strâ n Se
pe cînd începea să fej-ts* 
sau poate chiar mai dmaieee. 
Lumea era o robie, izvor ol ne
cazurilor, al sărăciei, ol neferi
cirii. Erau fericiți ce cete 
munceau, cei ca-? tfe z. d “ 
munca altora. Atonei efed 
munco, cînd rodu1 e: a dere«-1 
izvorul bucuriei tutumr. c~d ec 
a devenit liberă, oc'-e-' c- 
descoperit în eu fericirea.

Intr-o asemenea epocă “ este 
dat să trăiască generație7 noas
tre, cînd partidul, dese — jnc - 
toare au făurit mater afeeste ș» 
spiritualicește noul fel de . efe 
noua concepție despre m.’jncâ. 
cînd oamenii au ințefes profund 
conștienți că fericirea lor ș’ c 
tuturor se află în dâruirec tete 
lă muncii constructve.

Pe toate șantierele socialis
mului — de la Agnita Botorca și 
pînă astăzi, la Bkaz — tineretu 
patriei noastre a fost prezec.t sub 

steage* partid ului, cu entuzlas- 
rruL cu înfiâcăraroa, cu cântecul 
și voioșia lui sănătoasa. O uzi
nă. o cale ferată, o hidrocen- 
Vclc o nouă fabrică - mari o* 
tofectfee sock :ste — totui a fost 
cc u*> ideai, ca o împlinire a 
une' dorințe aprinse, a unei da. 
tor -oice. Cc’e ti nor edevărot, 
feointe* și-or putea făuri un 
’dea , fericirea deocum sau de 
Mitor ii cicrc oecstui luminos și 
atotcuprinzător o-oces de înain
tare prin munco spre fericirea 
întregului eooor ?

Pet*e Belu, tioârul de la Bi 
CCZ. e s:~gur. dar chipul
Iif. g- = _r Ie. idoalurite lai sint 
ole ~ 2’. sute -* de mii de to
varăși ai îui de vîrstâ și idea
luri. kfe mraoi un caz cere ar 
oâ-ec ooote «es t din comun. 
Un lee M. Ncal-e, tractorist la 
GAS- Unfebn i s-c întimplat 
o nenaeoehe. O grenadă răma
să îi pomir* de pe urma ulti- 
tetofei fez.o -c ciuntit amân
două s-«n3e- tor M Nice’ae ar 
fi putu-, fuesfe. teâî liniștit coa
să. deocteee stabil îi as:gura o 
pemfe. B era i-să îndrăgostit 
de fe de teoctorist de
msz-c© m: ce JCfetc- ci pomin-

CUTEZĂTORI
SPRE CETATEA ȘTIINȚEI

SI CULTURII
Ar e0t rare : JjQ Steto*

«u s-c p’-'e-’Ojct e cc-e-â 
speech -jncrtc~-

efevi. A5e » os ocritr- toteo 
sâ-șf *tegâtectaâ feeffe >»- 
P'e-.-ă. Co-ncxjee^ec jartela 
le-a pus te d :jț>ortje pihâ F 
cernec’S și hMfe s-gefefe’.

A.— pornit fa ir-"* *■ fceoâ
«•rii om -trat rwvârjț: fe fe» 
câce*eo oceec. An taut tac.t 
pe scaune. Era lîni^k 
stătea j oc’eccti peste cârti ș’ 
co<ete. Afară co^h-jc sfi se 
ridice din beton și oțel o mere 
co-ist-jcțe. Timpul cere trecea 
odeta cu îrtocraerec Afetor 
cărții, odată cu scrisul că re se 
=Ke--ec pe hârtie, odată cu be
tonul ce curgea în cofraje mer
gea liniștit și Sigur Spre Socic- 

sm. Cei rdrttaȘi io oeasul ăce'c 
oe schelele construcției, ec șl 
ce: cere cu coborit de pe schele 
©a sâ îrtre în încăperea aceasta 
p* sc se lumineze Jâ torța vfe 
a invâțâtarn construiau intens, 
pât meș, socialismul.

S'rtem generația celor care 
■flucta. oe-rtru că In betonul, 
menit să dureze milenii, al con- 
struetfeî socialist» trebuie să 
tumom în egală măsură splen
dorile. profunzimea și strălucirea 
trffhiril, clarviziunea, temeinicia 
și sipetul cu minuni ol științei.

Genercț»ei noastre îi e incre- 
d fttctc rfe către prezent ’minu
nata sarcină de o desăvirși în 
riitor rcua societate căreia cu 
ertfă si trudă î-au pus teme- 

îie părinții șî frații noștri mai 
meri, generația neinfrintâ de 
muncitori și țărani, conduși de 
kce-cctvi nostru partid în lupta 
pent re ferierec poporului, în
cepută In anii negri ai stăpî- 
n rii capitaliste. Avem nea
semuita mîndrie, marea certitu
dine că acest minufiat tiitor ne 
□oortine, câ vom fi constructori 
al comunismului in patria noa
stră dragă, lată din ce înalte 
obligații sociale și patriotice de. 
curge pesiunea, setea nepotoli
tă a tinerei noastre generații 
pentru învățătură, pentru cu
noaștere. Este înțelegerea pro 
fundă a adevărului leninist că 
oamenii unei asemenea societăți 
nu pot fi decît stâpinii pricepuțî 

tului șl n-a vrut să stea acasă. 
El a vrut să fie mai departe util 
societății, nu numai trupul, dar 
și sufletul i-ar fi fost schilodit 
dacă n-ar fi fost printre tovară
șii săi zi de zi, dacă n-ar fi 
muncit cu ei laolaltă pe dm- 
oiile întinse ale Bărăganului. 
Utemistul Ion M. Nicclae a auzit 
despre eroul sovietic Meresiev, 
care, fă-ră picioare, a ajuns to
tuși să conducă avionul.

Și iotă că Nicoîce, cu o per
severență uriașă, a reușit, ajutat 
de toți tovarășii săi dtn brigadă, 
cu nespus de multă căldură și 
dragoste tovărășească, să revi
nă iarăși in mijlocul lor, să con
ducă iarăși tractorul și să are 
eu el Bărăganul patriei scle. 
Despre el, toți cei core-l cunosc, 
pot spune că este un om fericit.

Pe stema organizației nocstre, 
a celor un milion nouă sute de 
mii de tineri care poartă carne
tul roșu de utemist, se află sem
nele distinctive ale uzinei și o- 
gorului — mărturisire a idec’uîui 
generației noastre tinere, care 
și-a găsit fericirea in munca dă
ruită împlinirii socialismului, a 
Victoriei luminoase spre care ne 
conduce partidul.

ci tehnicii înaintate, ai st -tel 
și culturii.

Așa i-c născut ocost «wș in- 
hâcârtjt sp-e șt-tâ și tururâ. 
Omul uzxneî, sc-teruM. a! troc, 
toruhri se. de a-—tafe
s-c ccecct ca deew-
pne Șei gtefe da tețefeT i. ri. cs 

rfesc deocrsâ. Nu < •- 
sar. oes^r. Lo 18 se. 23 de 
bfti ( ounoc ic© os cu tomlfe, 
Cu seti» p* coc», Oupâ oct ore 
3e Ixr. să dev’ fee* «cu stu- 
3dnt Adesea renunț *° ptoceri 
și ffistroețu. sub» cecsuri de 
-ooote dev»n -dbe*. Dor e In 
ocest superb «fort mc rea forță 
și certitudine c vutoruiui, c mă
ritor opere e» m w înfăptui 
pe aceste meteeguri, do con
structori eu © înaltă price
pere, e împlinirea unei che
mări și a unei sordni de coste 
încredmțota de partid. E ec o 
împlinire a Visului generațiilor 
înaintașe, care ou trăit văduviți 
de lumina cârții spr© cor© nu 
puteau cutera.

Generația noastră dnără »-a 
dăruit cu pasiune ocestei che
mări înalte a viitorului. Marșul 
ei către știință și cultură înain
tează irezistibil.

La Sebiș, vine de dteva ori 
pe an, din creierul munților, din 
satul Avram lancu, un flăcău 
mărunt de statura, Ion Nujdea, 
co să-și dea examenele la școa
la medie. Face drumul acesta 
pe jos sau pe coi mărunți de 
munte, cite două sau trei zile. 
Poartă cu el o tolbă cu cărți și 
caiete. Vine, iși trece exomene- 
le și pornește din nou spre sa
tul lui din virful munților.

Nujdea e ca un simbol pentru 
tînăra noastră generație, care a 
pornit cu entuziasm să cuce
rească comorile științei și cul
turii noi.

La București, vine de fiecare 
dată să-și dec examenele la 
facultatea de agronomie tînărul 
colectivist din Ceacu, brigadierul 
Pbvel Ștefan. Vine, Iși dă exa
menele, profesorii se conving că 
studentul lor a acumulat știința 
agricolă Ce 1-0 fost dată s-o în

vețe, apoi studentul se întoarce 
la colectiviștii lui, la brigada lui, 
la problemele zilnice ale muncii 
pentru recolte mari.

El, țăranul Pavel Ștefan, care 
a moștenit de la părinții lui, ță
rani umiliți și neștiutori ai Bă
răganului, doar meșteșugul mî- 
nuirii sapei, va stăpîni în sfîrșit 
știința care de veacuri i-a fost 
ascunsă. El va ști să folosească 
noua lui putere. O va semăna 
in pămînt odată cu griul și le- 
g-jmele și vor crește din pămîn- 
tu! acela recolte nemaivăzute 
prin acele locuri.

De la Hunedoara a pornit 
spre învățătură tînărul maistru 
Aurel Toderîci. A lucrat pînă a- 
cum ca maistru, cunoscînd un 
număr limitat de noțiuni despre 
specialitatea lui, și se va întoar
ce, D’-obcbil, inginer chimist.

E un proces profund și gene
ral ce se petrece cu tînăra noa
stră generație. Aurel Toderici nu 
este in fond decît unul din vii
tor': 80.000 de ingineri care 
vor lucra în economia națională 
la sfîrșitui șesenalului.

Curind, in școli și facultăți va 
începe din nou zumzetul minu
te zr de recreație și liniștea gin. 
ditoare a orelor de curșuri. Din 
an în an, mai mulți elevi și stu* 
denți populează lumea frumoa
să a învățăceilor și tot mai mul. 
te lumini se aprind, aprinse de 
la marea torță a cunoașterii.

învățăm ceea ce ne este utH, 
ceea ce ne ajută să construim 
-c ușor, mai competent socia
lismul.

Studenții dau examen in fața 
muncitorilor. Zilele trecute un 
g-jp de studențî timișoreni, 
c-cc practică, au susținut la 
a- - e și Ic mecanică un cO- 
focriu în fața urtei comisii for- 
—din muncitori șl ingineri 
: * uzina. Temele colocviului - 
o'oo-emee practice ale muncii 
io uzrnă.

’-râtâtura primita in facultate 
*-»o_ e să răspundă marilor pro. 
bferse o»e muncii și vieții prac- 

tk» I Aceasta este sigura ra
țiune a Hvâfetur».

Pe r-osc de stusTre a bnere 
nocstre generat îrtot-
oecuna descfesc cc-rea cu li
tere ne^-rtfecre o xwxism-to- 
ninismuhjU c oez ag e partidu
lui. Tinere:-' nor:-© wRrnnd cu 
persevereze curs©* e rrvâță- 
mintuluî politic se fe-t'fefe in c 
cunoaște și occ fa r-eță

OAMENI
CU MINTEA LUMINATĂ 
SI CU SUFLET FRUMOS

Z
iarele vorbesc Ic rubrici 
care ou devenit perma
nente, despre situația mo. 

rolă îngrijo'ătoare a V’-eretJui 
occidental. In gongurile foro 
lumină de metropolelor lumii 
capitaliste, nu-răru! bandelor 
formate din băieți și fete crește 
vertiginos. In New York puștani 
descreierați fură automobile cu 
o dexteritate ce pungași de bu 
zunare, în Ccnoda consumul de 
stupefiante în nodul minorilor a 
ajuns în discuția guvernului, pe 
Coasta de Azur sint atacați și 
schingiuiți in plină zi oameni 
nevinoveți, iar „beotnik“-ii sue 
dezi dau foc pădurilor, provoacă 
scandaluri monstruoase în săi 
de spectacole, avi nd deviza :
„Trăiește in mod periculos și 
mori cit mai de tinăr". Cada
vrul capitalismului aflat in pu
trefacție a infectat adine viața 
a nenumărați tineri, cărora nu 
e în stare să le dea altceva 
decît comicsuri, pistoale, stupe 
fiante, filme cu gangsteri și 
sinistra deviză: „Trăiește in mod 
periculos și mori cit mai de 
tînăr“.

Alege la întâmplare orice ora? 
din țara noastră, mere sau mic, 
și urmărește o singură îi, Otte 

ideile nemuritoare ale ideologiei 
marxiste. învățăm ideologia par. 
tidului zi de zi. Ne ușurează 
s-o înțelegem, să-i pătrundem 
sensurile profunde, participarea 
la viața culturală, la manifes
tările artistice, literatura noa
stră, străbătute de ideologia 
partidului.

Pentru orice ne am pregăt 
în viață, oricare ar fi domeniu, 
muncii noastre așezăm la teme 
lia culturii și pregătirii noastre 
această măreață învățătură, 
singura care ne face să înțele
gem profund și realist lumea, 
care ne dă tăria și înțelepciu
nea luptei pentru socialism, 
cc e ne înalță în piscuriie dem
nității și frumuseții omenești.

Și iată-l pășind în viață pe 
cel ce și-a însușit știința, cultu
ra, ideologia partidului.

E inginer agronom la Plopu. 
II cheamă Munteanu Nicolae. 
Cînd a venit din facultate, agro
tehnica era la Plopu în fașă. 
Oamenii veniseră în gospodăria 
colectivă din veacurile lor de 
întuneric, cu rudimentarul lor 
meșteșug de a zgîria pâmintul. 
Inginerul agronom a venit cu 
știința. El o dus o muncă de 
apostol a! științei, ani de zile, 
și a răsădit in riața, in munca, 
în mințile oamenilor știința a- 
gricolă. Astfel câ supunerea in 
fața naturii s-a schimbat în 
luptă cu natura (colectiviștii 
s-au înarmat cu un laborator 
înzestrat cu sute de instrumente 
ciudate), rar rodid muncii oame
nilor, recoltele, au evoluat pe 
măsura acestor fapte. La grid 
1955: 900-1.000 kg. Ic hectar. 
1960: 2.500 kg. la hectar. Iar 
griul, porumbul, laptele, carnea 
înseamnă traiul oamenilor. în 
sat au apărut sute de ăase noi 
în locul cocioabelor de ieri.

Există o corelație științifică 
între toate acestea, lata meta
morfoza ascendentă a Slovelor 
din carte, iată mobilul marșului 
tinerei generații spre știință și 
cultură. Tineretul a înțeles adine 
îndemnul partidului, chemarea 

către cetatea științei, cerința so- 
cetât© soctohste cere cere un 
cr rxrintat stâpin ol tehnicii și 
ealtariL Astffel, faptul că la U- 
zinele J. C Frimu" dm Sinaia 
W a «ută diata» tinerii munci
tori ;"va*â in școli și facultăți 
rw e do©' un simplu exemplu 
viu, ei un simbol ole cărui «em- 
- Scoții se râsfring puternic fi- 
stfpra vHorulfe.

core, preocupările tineretului. 
După crete de lucru, tînărul 
mux tor de oz< nu-și pune în
trebări pentru o găsi soluții Im 
potriva plictiselii. Școlile, serale 
sau fora frecvență, îl primesc 
binetocotoare cu perțife și căr
țile !a-g deschise. El poete să-și 
ra iubita de miră și să meargă 
la o reuniune tovărășească la 
Casa de cultură a tineretului 
unde se distrează frumos și plă
cut Tot aci el poate să-și o- 
dincească dragostea, pasiunea 
pentru pictură, muzică și poezie 
la cercurile de amatori. Dacă-i 
pîoce dansul șî cintecul se în
trece in concursuri cu alte echi
pe de băieți și fete. Dccă-i pla
te sportul, stadionul e al lui 
Nici o deviza nu-i îndeamnă Ic 
noi pe tineri spre pericole ab
surde și moarte timpurie, ci spre 
o viață demnă, frumoasă, no 
bUă.

O nespus de părintească gri
fe poartă partidul nostru fotă 
de tînăra generație. Tinere
tului nu i-au fost asigurate 
astăzi numai condiții de neîn
chipuit în trecut pentru a munci 
șî învăța, pentru a-și înfăptui 
visurile și năzuințele cele mai 

îndrăznețe. O nemăsurată grijă 
manifestă partidul, : societatea 
noastră socialistă pentru forma
rea spirituală a tînărului patriei 
socialiste, pentru creștere© lui 
sănătoasă și robustă din punct 
de vedere moral. Ei e crescut ca 
un om cu o fierbinte dragoste 
pentru patrie, cu o atitudine 
înaintată și demnă, curajos și 
cinstit, optimist și adine încre
zător în viitorul luminos al po
porului său.

Tinerii patriei noastre au în
vățat de !a cei mai minurtați, 
mai integri și mei demni oameni 
— comuniștii — sâ fie curajoși, 
îndrăzneți.

Ei visează să fie eroi, oameni 
minunați și stimați - și nimic 
nu e mai firesc pentru un tinăr 
decît să se afirme prin fapte 
înălțătoare, sublime. Tînărul de 
azi al patriei știe câ poate fi 
erou și solvind un cuptor de la 
distrugere și muncind cu migala 
și stăruință la locul ce i s-a în
credințat, îndep!inindu-și și de- 
pășindu-și sarcinile, cjutîndu-șl 
tovarășii de muncă, știe că c?l 
mai mare titlu ce i s-ar putea 
da unui om în zilele noastre este 
acela de „Erou al Muncii So
cialiste44, erou al muncii înalte, 
făcută cu o mare răspundere, în 
folosul oamenilor societății so
cialiste - și ©iți dintre ei nu 
șl-au prepus asta ca ideal al 
vieții tor ?

Tinerii patriei noastre au învă
țat de la comuniști să fie har
nici, cinstiți, respectuoși și cuviin. 
cioși, solidari și îndatoritori cu 
tovarășul lor. Care societate în 
afară de cea socialistă i-a mai 
învățat pe oamenii simpli, pe 
făuritorii bunurilor materiale și 
spirituale să fie generoși Și so
lidari între ei, să se unească 
pentru a dobindi o viață mai 
bună? Religia îndemna fățar
nică la Iubirea aproapelui, dar 
societatea împărțită pe elate 
care a gfenerat-o ca o otrava 
pentru mulțime, a dezlănțuit ne
numărate măceluri monstruoase. 
In jungla lumii capitaliste viața, 
realitatea, Ideologia societății îl 
îndeamnă pe tînăr să parvină, 
sâ ajungă „ceva" in viață dînd 
disperat din coate, câlcînd peste

FII CREDINCIOȘI 
AI PATRIEI SOCIALISTE

P
âmintul pe care sînt 
răspindite satele noastre, 
care au renăscut din mi- 

seria șl înapoierea trecutului, 
setei» ca re-și schimbă înfățișa- 
rec imbrâdndu-se în hainele 
luminii și civilizației socialiste, 
pâmintul din core se ridică si
luetele albe ale orașelor noa
stre înfloritoare, cărora harnicul 
nostru popor le dă o viață nouă, 
aștemînd peste cocioabele tre
cutului bulevarde somptuoase ; 

pâmintul din care cresc hol
dele noastre fâră haturi, împo
vărate de rodul hărniciei unite ; 

pămintui străjuit de crestele 
fermecătorilor noștri munți, de- 
veniți acum ai întregului popor 
și oare ne desfată cu splendo
rile și ne dăruiesc imensele lor 
bogății ;

pâmintul pe care eroica noa
stră clasă muncitoare îl împo
dobește cu uzine moderne în 
oare mundm și producem me
reu mai multe bunuri pentru 
fericirea celor mulți, pământul 
peste care urzim țesătura mări
tor magistrale electrice ;

pămîntul ale câruî bogății 
Imense și ale cărui frumuseți 
neasemuite sînt acum averea 
întregului popor ;

pâmintul pe car« adie pașii 
Iubitei și peste care zboară vi
sele noastre cutezătoare ;

locul In care noi am în
vățat de la comuniști să ne slu
jim cu credință poporul, sâ 
luptăm pentru izbinda socialis
mului, să iubwn adevărul, sâ fim 
cinstiți, generoși, perseverenți, 
neinfrica ți •

aceasta este patria noastră 
SOcta listă.

Iubim fierbinte această patrie.
Iubire© de patrie a existat 

din vechi timpuri. Numai că 
burghezia, moșierii, îndemnau 
tineretul cu fraze goale și false 
spre un „patriotism" care le 
cerea sâ opere Interesele de
selor sus puse. Tineretul era 
îndemnat spre naționalism și 
șovinism și spre apărarea unei 
odrmulri corupte și trădătoare, 
care umilea și asuprea poporul.

Dragostea noastră de patrie 
are un conținut și un sens mă
reț. Comuniștii ne-au învățat — 
prin exemplul vieții și luptei lor 
— că esența adevăratului pa
triotism este lupta pentru feri
cirea poporului, pentru izbindi- 
rec socialismului.

Dacă stînd sus pe parapetul 
barajului de la Bicaz ne um
plem inima de bucuria luminii 
ce va izbucni de aici, e pentru 
că ne iubim patria și o vrem 
scăldată în cit mai multă lumi
nă și pentru că vrem să-i sporim 
pulsația vieții ei clocotitoare cu 
forța titanică a milioanelor de 
kilowați.

Dacă stînd în băncile școlii 
cu sufletul deschis către carte și 
□vem un singur gînd, acela de 
a nu lăsa să ne scape nimic 
din comoara științei, artei și cul
turii, e pentru că ne iubim fier
binte patria socialistă șî dorim 
să devenim oameni înaintați, 
constructori pricepuțî ai fericirii 
ei, creatorii bogățiilor, semeției 
și frumuseții ei viitoare. Visele 
noastre nu sînt decît frînturi din 
idealurile de fericire ale între
gului popor, dornic întotdeauna 

alții, fără milă și scrupul^ cu un 
egoism feroce.

La noi, s-a născut în ari\'i a- 
ceștia, ca o înaltă atitudine ^eti
că a însăși societății socialiste 
în ansamblu, ca o reacție con
știentă a maselor de oameni al 
mur. preocupați de mersul tot 
mai îmbunătățit spre binele șh 
fericirea generală, spiritul de in
tr-ajutorare. Tînărul miner Chin- 
cea Vasîle, fruntaș în producție 
la mina Baia Sprie, muncitor 
iscusit, a aflat că vecinul lui 
Oltean Teodor își îndeplinește 
cu greu norma. După termina
rea șutului, Chincea a mers 
două săptăimîni la rînd ta locul 
de muncă al lui Oitean, care 
lucra în schimbul de după amia
ză, și a muncit cu el pînă sea
ra, împărtășindu-i din experiența 
lui, învățîndu-l cum să mun
cească mai bine. Chincea Va- 
sile este foarte pasionat după 
vînătoare și fotbal, îi plac fil
mele și teatrul, dar două săptă
mâni el a renunțat la toate as
tea pentru ca să-și ajute un to
varăș de muncă. Deseori, un 
colectiv întreg pornește ta în
trajutorarea unui om, rămas în 
urrtlâ cu priceperea, cu cunoș
tințele. Tot Chincea Vasile a a- 
jutat un tînăr din brigada lui 
să scape de beție, învățîndu-l 
să-șl petreacă cu folos timpul : 
sâ învețe, să meargă la filme, 
la teatru, să între în echipa de 
dansuri.

Toate acestea sânt în esență 
gesturi de înalt umanitarism, 
dar oamenii le fae nu cu osten
tația premeditată a unei bine
faceri de ochii lumii, ci cu sim
plitate, cu adîncă dragoste față 
de om.

Tinerii patriei noastre au în
vățat de ta comuniști morala 
cea mai îndltâ, morala proleta
riatului. Asta înseamnă ca nimic 
dîn viața ta Să nu jignească 
numele de om, asta înseamnă 
sâ fii generos, să-ți închini în
treaga viață spre binele celor 
ce muncesc. Niciodată în alte 
vremuri, în alte lumi decît cea 
socialistă, n-a existat o aseme
nea grijă pentru sufletul omului 
de 18 ani, pentru curățenia și 
fru’musețea lui înălțătoare.

de prietenie sincera cu cele
lalte popoare, solidar cu toți 
cei ce luptă pentru libertate, 
pentru un viitor fericit

Să Iubim patria înseamnă să 
luptăm cu dăruire și inflocăra re 
tinerească pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru tradu. 
cerea in fapte a grandioaselor 
planuri prevăzute de partid.

Viitorul începe de azi, de 
acum, începe odată cu primii 
pași spre înfăptuirea șesena- 
luluî.

Pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noastră, 
partidul a prevăzut să se pro
ducă de 2,3 ori mai mult oțel. 
Vo-m munci cu abnegație ca să 
ne aducem contribuția noastră 
ta obținerea oțelului ațesta. Vom 
fi constructori harnici pe mari
le șantiere ale gigantului side
rurgic de ta Galați. Vom fi pre- 
zenți și aici, așa cum am fost 
mereu prezenți la Bicaz, ta Nă
vodari, ta Onești, la Hunedoara 
și oriunde ne-a chemat partidul. 
Vom fi prezenți pretutindeni, cu 
tinerețea, vigoarea și etanul 
nostru, acolo unde se vor ridica 
cele 300.000 de apartamente 
pehtnu oamenii muncii, acolo 
unde se vor ridica mările uzine 
și combinate industriale, acolo 
unde se vor extrage cele 12,2 
milioane tone de țiței. Vom fi 
ca și pînă acum prezenți pe o- 
goanele socialiste ale țârii, aco- 
to de unde va trebui sâ ©rească 
în 1965 cu 70-80 ta sută pro
ducția agricolă.

Ne vom apleca cu mai multă 
stăruință asupra pâmîntului și 
asupra științei agricole și vom 
face ca patria sâ obțină aceas
ta recoltă. Vom deveni oameni 
înaintați ai agriculturii socialis
te, ne vom înarma cu știința a- 
gricola cu ajutorul căreia vom 
infringe șî vom supune natura.

Vom fi cei 80.000 de ingineri 
ce vor lucra în economia națio
nală la sfîrșitui șesenalului, 
specialiști ce se vor răspîndi 
în clocotul uzinelor, fabrici
lor și șantierelor și vor face 
să biruie tot mai mult în munca 
și viața noastră cunoașterea 
profundă a tehnicii, competența 
științifică.

Vom fi prezenți pretutindeni 
acolo unde poporul patriei noa
stre își unește eforturile sale 
creatoare pentru înfăptuirea a- 
cestui vast program al desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

Vom veghea pentru ca mun
ca noastră, cuceririle noastre, 
bogățiile și frumusețile patriei 
să fie apărate de viclenia duș
manului.

Așa ne iubim noi patria !
După ce plânurile mărețe ale 

partidului se vor fi împlinit, cu 
mult mai bogată și mai fericită 
va fi viața noastră, mult mai 
strălucitor va fi chipul patriei. 
Mîndrindu-ne că am turnat în 
toate aceste frumuseți și bogă
ții cucerite, clocotul tinereții 
noastre, vom privi ca și acum, 
cu recunoștință și dragoste 
partidul care ne-a crescut pe 
noi tînăra generație și ne c 
adus ta deplina strălucire c 
puterii și frumuseții noastre.

ION BAIEȘI’
MIHAI CARAN-

0 ♦



în cinstea Congresului
al III-lea al U.T.M.
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Pe tinerii Albu Andrei și Bodnar lui’u de la întreprinderea „Teh* 
nofrig” din Cluj ii preocupă nea ontenit îmbunătățirea calității 
muncii lor. Cei doi utemiști se ajută mereu în muncă, tovă- 
lv.,V roșește.
' * Foto i S. STEINER j

Fapte de laudă
loua cu găleata ; bolta 
era luminată de pu
ternice d^cărcări e- 

le c trice. In lumina fulgere
lor, in întreaga Vale a Ze- 
meșului se vedea ca ziua. 
Electricienii erau neliniștiți. 
Datorită descărcărilor pu
ternice unele din motoarele 
schelei au fost oprite. Si
tuația aceasta nu putea 
dan, ea însemna stagnarea 
producției la multe sonde. 
Fiecare mtnsit era prețios. 
Și au pornit la muncă în 
aceeași noapte. Timp de 
două zile și două nopți e- 
lectricienii din brigada 
de tineret condusă de Tu
nase Filip n-au știut ce e 
odihna. Ei n-au precupețit 
nici un efort pînă cînd son
dele întrerupte din cauza 
descărcărilor electrice au 
început să producă din 
nou.

Și iată încă un fapt: fur
tuna care se stârnise rup
sese și una din conductele

Prin muncă patriotică
• Tineretul din regiunea Timi

șoara a obținut în ultima săp
tămână rezultate deosebite în ac
țiunea de colectare a fierului 
vechi. Peste 380 de tone de me
tale vechi feroase și neferoase au 
fost strînse de tinerii și pionierii 
din această regiune. Rezultate 
bune au în această privință și 
tinerii din alte regiuni ale țării. 
Spre exemplu, în regiunea Ora
dea a-au colectat peste 102.000 
kg, în regiunea Pitești 93.000 kg, 
în regiunea Suceava 32.000 kg 
ete.
• Membrii brigăzilor utemiste 

de muncă patriotica de la sate, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea organiza, 
țiilor de partid, contribuie la 
grăbirea lucrărilor agricole și 11 
acțiunile de îmbunătățiri fun
ciare, constituind un imbold pen
tru toți țăranii muncitori. în 
sprijinul lor vin și briguile de

Cu prilejul celei de a 
16-a aniversări a eli
berării patriei de sub 
jugul fascist se orga
nizează de la 19—25 

august
la cinematograful

„REPUBLICA* 
SAPTAMINA FILMULUI 

ROMINESC 
cu următoarele filme:

19 august 
„PAGINI DE VITEJIE*

completare 
„Cetăți ale industriei 

socialiste*
20 august 

„ALO ?... ATI GREȘIT
NUMĂRUL !* 

completare 
„Album de artă populară*

21 august 
„SECRETUL CIFRULUI*

completare 
„Scurtă istorie*

22 august 
„FURTUNA*
completare 

„Homo sapiens"
23 august 

(.VALURILE DUNĂRII*
completare 
„7 Arte*

24 august
„alarma In munți*

completare 
„Petrolache, făt frumos'

23 august 
„TELEGRAME* 

completare 
„Omagiul* 

de țiței din schela nr.l Ze- 
meȘ. Și aici nici o clipă 
nu putea fi pierdută. Izo
larea conductei trebuia 
făcută în mare grabă. Con
dițiile de lucru erau din
tre cele mai dificile. 
Conducta trecea prin văr 
găuni prăpăstioase și era 
complet acoperită de apă. 
în unele locuri apa ajungea 
pini la brîu. Tinerii din 
brigada de sondori a lui 
Ion Bogdan n-au stat însă 
pe gindurî. Au sărit la 
treabă. După o luptă în
cordata eu apa, ei au reu
șit să izoleze conducta, 
salvînd astfel peste 15 va
goane de țiței.

Aceste două fapte vor
besc despre înaltul spirit 
patriotic, socialist al tineri
lor despre înalta lor con
știință de utemiști.

V. ENĂȘOAIE

munca patriotica ale tinerilor 
muncitori, elevi și studenți de la 
orașe. în regiunea Stalin, de 
pildă, peste 14.600 de tineri grt. 
păți în 457 brigăzi de muncă 
patriotică au lucrat la repararea 
drumurilor, la redarea de %oi te
renuri agriculturii, recoltarea 
griului, însilozarea nutrețurilor, 
au curățat și întreținut 122 ha 
de pășuni, au recoltat griul de 
pe 63 ha și au însilozat 190 tone. 
Tinerii și pionierii din regiunea 
Craiova au realizat peste 400.000 
kg de boabe din spicele de grin 
adunate de pe miriști și au în- 
«lozat 2.697 tone de nutreț în 
gospodăriile agricole de atat și 
6.344 tone în G.A.C.

(Agerpres)

(Urmare Un pag. I-a) Ț 

litica fericirii și bunăstării 
poporului.

Succesele obținute de tJniu- 
nea Tineretului Muncitor in 
întărirea rîndurilor sale, in 
mobilizarea tinerei generații 
la lupta întregului popor pen. 
tru înflorirea patriei, sînt ro
dul conducerii înțelepte de 
către partid a U.T.M., rodul 
grijii cu care Comitetul Cen
trai al partidului, Biroul său 
politic, întregul partid se ocu
pă de creșterea și educarea 
tinerei generații. Conducerea 
de către partid este principiul 
fundamental care stă la baza 
activității U.T.M. - ajutorul 
și rezerva Tartidului Munci
toresc Romîn.

Mai strîns uniți ca oricind 
în jurul partidului, al Comite
tului său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, utemiștii și purtă
torii cravatelor roșii, întreaga 
noastră tinără generație își 
îndreaptă gindurile pline de 
fierbinte recunoștință spre 
partidul nostru iubit. Partidul 
a dat tineretului tot ce face 
tinerețea mai frumoasă, mai 
luminoasă, mai plină de avîn- 
turi, i-a deschis perspectivele 
cele mai largi de muncă crea
toare și de viață clocotitoare. 
Generația noastră își poate 
permite cu adevărat cele mai 
îndrăznețe visuri cu siguranța 
că le va înfăptui. In politica 
înțeleaptă a partidului comu
niștilor, în conducerea de că
tre partid noi vedem chezășia 
împlinirii năzuințelor noastre 
spre un viitor minunat, comu
nist. Conducîndu-ne, partidul 
ne dă țeluri înalte, ne ferește

PETROȘANI. » Brigă
zile de tineret de la 
exploatările carbonifere 
din Valea Jiului au ex
tras pînă acum 3.500 
tone de cărbune cocs If I- 
cabîl peste angajamentul 
luat

In perioada ce »-a 
scurs de la începutul 
anului tinerii din Valea 
Jiului au realizat eco
nomii m valoare de 
3.686.000 lei.

PITEȘTI. - Acord î nd o 
mare atenție reducerii 
con sum uni lor specifice de 
materiale brigăzile de 
producție ale tineretului 
dim regiunea Pitești au 
realizat de la începutul 
anului și pînă acum eco
nomii în valoare de circa 
3.200.000 lei. Valoarea 
muncii patriotice efec
tuate de tinerii din acea
stă regiune se ridică la 
suma de 5.255.000 lei.

BUCUREȘTI. - Tinerii 
din regiunea București au 
organizat o săptămîrrâ re
cord lâ muncă patriotică. 
In cadrul acestei sâptă- 
rnîni peste 16.000 de ti“- 
neri din regiune au efec
tuat aproape 70.000 de 
ore de muncă patriotică 
pe șantierele de îmbună
tățiri funciare, la înfru
musețarea comunelor șl 
satelor etc. In aceeași pe
rioadă au fost colectate 
326 tone de fier vechi 
oare vor fi trimise cu tre
nul tineretului către Cam* 
binatJI siderurgic de la 

Hunedoara.
(Agerpres)

în piața Palatului R.P.ILi G. VINTILÂ I

(Din Expoziția de fotografii artistic* „Patria noastră în plin avînt").

Gata oricind la chemarea partidului
de dibuiri, ne Înarmează eu 
experiența revoluționară, ne 
arată adevăratul drum în via
ță. Trăim ani minunați, ani 
de mărețe realizări. A trăi și 
a munci pe măsura cerințelor 
acestor ani — iată ce ne înva
ță pe noi partidul.

în dezbaterile celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. s-a 
reflectat incă odată, cu pu
tere, grija și dragostea parti
dului pentru tinăra generație, 
încrederea în forțele creatoare 
ale tineretului nostru. „Tine
retul nostru — a arătat tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej in raportul prezentat la 
Congres — are în fața sa un 
cîmp vast de activitate pentru 
afirmarea nestăvilită a ener
giei și entuziasmului său crea
tor, pentru înfăptuirea celor 
mai îndrăznețe năzuințe în
chinate fericirii poporului și 
înfloririi patriei”.

Cu adevărat minunate sînt 
perspectivele limpezi pe care 
partidul le-a deschis în fața 
poporului, a tineretului patriei 
noastre. Prin hotărîrile adop
tate, prin Directivele cu pri
vire la planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 
1960—1965 și la schița planului 
economic de perspectivă pe 15 
ani, cel de-al III-lea Congres 
al partidului a dat întregului 
nostru popor un măreț și în- 
Suflețitor program de muncă 
și de luptă pentru dezvolta
rea continuă a economiei na
ționale, pentru creșterea bună
stării oamenilor muncii. Anii 
ce vin vor fi anii unei impe
tuoase dezvoltări a economiei 
naționalei anii unui progres

Cartea un prieten drag al copiilor de la grădinița G.A.S. Giarmata, regiunea Timișoara.

Manifestări cultural-arfistice 
consacrate zilei de 25 August

Oamenii muncii din în. 
treaga țară iau parte în număr 
tot mai mare la manifestările 
cultural-artistice consacrate 
zilei de 23 August

în fața a numeroși ceferiști 
la Clubul Atelierelor C.F.R. 
„Grivița Roșie" din Capitală 
a avut loc un simpozion inti
tulat „23 August oglindit în 
literatura noastră", iar la 
Clubul studenților Universi
tății „Dr. C. I. Parhon" s-a 
ținut un recitai de versuri cu 
tema „Frumoasă ești patria 
mea" iâ care și-au dat con
cursul studenți ai Institutului 
de teatru „I. L. Caragiale".

Numeroși oameni ai muncii 
vizitează în aceste zile expo
ziția artiștilor plastici ama.

tehnic fără precedent, anii 
unul nou avînt al culturii și 
științei în țara noastră. Minu
natul tablou al dezvoltării 
țării noastre în următorii ani 
pe care ni-1 înfățișează parti
dul, însuflețește și cheamă ti
neretul ca alături de întregul 
popor să lupte pentru îndepli
nirea planului de șase ani.

în 1965 industria noastră va 
produce de 2,1 ori mai mult 
decit în 1959. Va intra 
parțial în funcțiune gigan- 
lul Combinat siderurgic de 
la Galați. Va funcționa pri
ma întreprindere speciali
zată în automatizare. Pe 
ogoare vor lucra 100.000 trac
toare. Producția agricolă va 
crește cu 70—80 la sută. La 
capătul lui 1975 industria 
noastră urmează să producă 
de 26 de ori mai mult decît 
in 1938, iar agricultura noas
tră de 3 ori mai mult decit 
astăzi !

Un larg cîmp de activitate 
se deschide în fața tinerilor în 
domeniul folosirii și dezvoltăm 
rii tehnicii noi. Tineretul — 
deosebit de receptiv Ia tot ce 
e nou, pasionat pentru tehni
ca înaintată poate și trebuie 
să-și aducă un mare aport la 
progresul tehnic, la aplicarea 
tehnicii noi cu maximum de 
eficacitate.

Marele Combinat siderur
gic de la Galați, Fabrica de 
cocs metalurgic din Valea Jiu
lui, combinatele chimice de Ia 
Craiova și Tg. Mureș, nume
roasele obiective industriale și 

tori, organizată de Comitetul 
Orășenesc U.T.M. și Casa 
creației populare a Capitalei. 
Expoziția cuprinde peste 100 
de lucrări de pictură, grafică 
și desen executate de tineri 
artiști plastici amatori de pe 
lingă Casele de cultură ale 
tineretului din Capitală, în- 
fățișînd aspecte din viața 
nouă a patriei noastre.

în regiunea Constanța, cele 
aproape 1.000 de formații ar
tistice de amatori de pe lîngă 
cluburi, casele de cultură, că
minele culturale din regiune 
prezintă în fața muncitorilor 
din întreprinderi, a mecani. 
zatorilor șl colectiviștilor pro- 

social-culturale de pe întreg 
cuprinsul patriei, iată un cîmp 
vast pe care tineretul își va 
putea valorifica din plin pa
tosul său constructiv.

Perspective minunate de ac
tivitate creatoare se deschid și 
în fața tineretului muncitor 
de la sate în lupta pentru în
cheierea colectivizării, pentru 
consolidarea puternică econo
mico organizatorică a unități
lor socialiste din agricultură, 
pentru creșterea considerabilă 
a producției agricole I Dezvol
tarea sectorului zootehnic, a- 
plicarea și propagarea largă a 
metodelor agrotehnice înain
tate, sporirea productivității 
muncii în agricultură, sînt do 
menii care oferă tineretului 
muncitor de la sate vaste po
sibilități de afirmare a pa
siunii lor pentru nou, a capa
cității lor creatoare.

Uniunea Tineretului Mun 
citor, toți utemiștii, întregul 
nostru tineret consideră pro
gramul măreț trasat de cel 
de-al III-lea Congres al parti
dului drept propriul lor pro
gram de luptă și muncă.

Recunoscători partidului 
nostru pentru perspectivele 
de muncă creatoare, de viață 
bogată ce li se deschid, tinerii 
din țara noastră își găsesc cea 
mai deplină fericire în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid, pentru 
înflorirea patriei, pentru bună
starea poporului. Tineretul 
nostru va fi prezent pe ma
rile șantiere ale anilor ce vin, 
va munci cu pasiune și spirit

, grame artistice închinate săr
bătoririi celei de-a 16.a ani
versări a eliberării patriei. 
Programul Clubului Direcției 
regionale a navigației civile 
Constanța cuprinde printre 
altele conferințe avînd ca 
temă „23 August — ziua eli
berării poporului nostru de 
sub jugul fascist", o seară li
terară de poezie pe tema „Poe
ții noștri cîntâ partidul", re
cenzii de cărți etc. Casa re
gională a creației populare 
din orașul Constanța organi
zează o expoziție de artă plas. 
tică cu tema „Viața nouă în 
Dobrogea".

(Agerpres)

de Inițiativă pentru creșterea 
producției industriale și agri
cole, va fi in primele rînuuri 
ale luptei pentru însușirea 
științei și tehnicii înaintate, 
va lupta cu abnegație oriunde 
îl va chema partidul.

Cel de-al III-lea Congres al 
U.T.M. va dezbate cu profun
zime căile și mijloacele de 
îmbunătățire continuă a mun
cii organizației noastre. Mobi
lizarea maselor largi ale tine
retului la munca și lupta în
tregului popor pentru înde
plinirea pianului de șase ani, 
ridicarea nivelului muncii or
ganizațiilor U.T.M. în riadul 
studenților și elevilor, îmbu
nătățirea continuă a muncii 
politico-ideologice, cultural-ar- 
tistice și sportive duse de 
U.T.M. în rindurile tineretu
lui, întărirea continuă a mun
cii organizatorice a U.T.M. — 
iată principalele probleme ce 
vor fi dezbătute de Congresul 
al III-lea al U.T.M.

Congresul al III-lea al Uniu
nii Tineretului Muncitor va 
duce la sporirea necontenită a 
capacității U.T.M., de mobili
zare a maselor tineretului 
muncitor, la întărirea muncii 
de educare comunistă în rin
durile tineretului astfel îneît 
fiecare tinăr să fie un partici
pant și mai activ, priceput și 
plin de inițiativă, la înfăptui
rea sarcinilor trasate de par
tid.

întreaga activitate â tinere
tului nostru este, alături de 
munca întregului popor, o ac
tivitate creatoare, pașnică, de 
construire a societății socia
liste.

Organizația noastră aduce o

Guvernul Republicii 
a recunoscut noua

Cu prilejul proclamării in
dependenței noii Republici 
Congo, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Chivu Stoica, a adresat o te
legramă de felicitare lui Ful-

Tinerețea 

cu visuri împlinite

(Urmare din pag. l-a)

nau visele, care nu-și trădau 
năzuințele și care au luptat 
în gloriosul și entuzias
tul U.T.C. Tradițiile lui sînt 
întreținute în voi ca un 
veritabil foc sacru de către 
partid și de către U.T.M. 
Totuși pe măsură ce timpul 
trece, pe măsură ce alți ti
neri intră în rindurile Uniu
nii tineretului revoluționar, 
U.T.C.-ul ar putea apărea mai 
tare în aureola lui de legendă, 
ceea ce a constituit lupta lui 
de zi cu zi, sacrificiul său 
de clipă cu clipă ar putea fi 
acoperit de colbul de aur al 
depărtării. Ca exemplul să 
iradieze mai mult din filele 
istoriei și ale calendarului, 
păstrați moștenirea U.T.C.-ului 
nostru ca pe un tezaur inalie
nabil.

Cei care au astăzi 20 de ani 
se ridicaseră de abia copăcel 
și poate că numai în ochii lor 
înspăimîntați de ținti au mai 
trecut ultimele viziuni cutre
murătoare ale războiului. 
N-aș vrea să fiu greșit înțe
les. Fac această voluntară, 
deliberată paralelă intre pre
zența în conștiința tineretu
lui de azi a continuității pe 
alte planuri a luptei tinerilor 
dinainte de 23 August, cu 
conștiința răspunderii în fața 
celei dinții probleme a vre
murilor de azi, aceea a pătii 
și a războiului. Pentru că 
pacea este condiția primor
dială și precumpănitoare pen
tru ca orice alt vis și orice 
altă năzuință sa poată fi în
făptuită. Dorul de învățătură, 
dorul de autodesăvîrșire, do
rul de înjghebare a unei feri
ciri personale, dorul de a slu
ji micul colectiv în care ac
tivezi și uriașul colectiv care 
este patria, și pe deasupra 
lor conștiința răspunderii 
față de destinele proprii și 
ale tuturor pun în adevărata 
lumină lupta pentru pace a 
poporului și a popoarelor, în 
așa fel îneît să nu poată fi 
nici o clipă confundată cu 
vreun semn de slăbiciune ci, 
dimpotrivă, ca o treaptă care 
dacă ar lipsi din scară ar 
face cu neputință urcarea 
pînă în cele mai înalte sfere 
ale dorințelor noastre.

Pacea nu este și nu poate 
fi un scop în sine. Ea este o 
condiție primordială pentru a 
permite înfăptuirea metodică, 
planificată, a construcției 
noastre, a desăvîrșirii socia
lismului, — etapă esențială pe 
drumul către comunism.

M-am oprit atît de îndelung 
asupra acestor lucruri în 
credința că ele constituie 
unul din aspectele cele mai 
însemnate, mai de fond ale 
educației tineretului nostru 
comunist.

Atașamentul la cauza păcii 
reprezintă temelia Tîvnei în 
munca de împlinire a planu
rilor mai îndelungate, a vi
ziunii în perspectivă, așa cum 
partidul ne învață în perma
nență sa privim în viitor.

Ai reflectat îndeajuns tine
re prieten asupra fiecărui 
cuvînt din acest înălțător 

mesaj care este Raportul la 
Congresul al IÎI-lea al par
tidului? Ai lăsat să freamăte 
și sa cînte în tine acest veri
tabil poem care vorbește des
pre vastul cîmp ce se deschi
de în fața ta și a celor de 
o seamă cu tine ? Ai lăsat sa 

i treacă prin fața ochilor min-

lmportantft contribuție Ia lupta 
tineretului din întreaga lume 
pentru pace, împotriva urze
lilor războinice ale cercurilor 
agresive imperialiste. Cel 
de-al III-lea Congres al U.T.M. 
va afirma încă odată hotărî- 
rea tineretului nostru de a 
lupta împreună cu întregul po- 
por, alături de toate forțele 
iubitoare de pace, pentru de
mascarea și zădărnicirea unel
tirilor agresive ale cercurilor 
imperialiste, hotărirea fermă 
de a milita pe mai departe ac
tiv pentru întărirea unității 
internaționale a tineretului în 
lupta pentru pace și progres.

Tineretul nostru salută cu 
căldură prezența la Congres a 
delegațiilor organizațiilor de 
tineret de peste hotare. Ne 
bucurăm din toată inima de 
prezența solilor gloriosului 
Comsomol ale cărui tradiții de 
luptă și devotament pentru 
partid și patria sa, marea 
Uniune Sovietică, constituie 
exemple vii de urmat în mun
ca de educație a tineretului 
nostru în spiritul devotamen
tului pentru cauza socialismu
lui și păcii in lume.

Salutind cu bucurie deschi
derea celui de-al III-lea Con
gres al U.T.M., tineretul nos
tru își afirmă hotărirea de a 
nu precupeți nici un efort, de 
a-și pune toată energia, tot 
elanul tinereții în slujba în
făptuirii politicii partidului, 
conducătorul încercat al po
porului, părintele iubit al ti
nerei generații.

Spor la lucru și deplin suc
ces celui de-al III-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Muncitor 1

Populare Romîne 
Republică Congo 

bert Voulou, președintele șl 
primul ministru al acestei țărL 

In telegramă se arată că gu
vernul R. P. Romîne recunoaș
te noua Republică Congo c» 
stat independent.

ții imensele, inepuizabilele 
posibilități ce ți se deschid 
înainte „pentru afirmarea 
nestăvilită a energiei și en
tuziasmului creator" al tine
retului, pentru „înfăptuirea 
celor mai îndrăznețe năzuin
țe închinate fericirii poporu
lui și înfloririi patriei" 7 Cum 
vei adăuga slova ta la tăi-, 
măcirea în viață a acestei 
chemări, în fiecare puvînt, in 
fiecare rînd, în fiecare strofă 
a acestui tint minunat ? Iată, 
tind vorbim despre nestăvi
lita energie și entuziasmul 
creator simțim oare în întrea
ga lor adîncime ce înseamnă 
aceste cuvinte nestăvilite ? 
Intr-adevăr mai există vreo 
stavilă pentru înfăptuirea în
drăznețelor tale năzuințe ? 
Mai te împiedică ceva sau ci
neva să înveți, să crești, să 
însemni cu prezența ta, cu 
acțiunea ta mersul nostru 
înainte? Mai există discrimi
nări cum erau in trecut pen
tru ca numai un pumn de 
oameni, și parcă într-adins 
aleși pe dos, puteau să-și per
mită luxul năzuințelor și a- 
veau la îndemână mijloacele 
de a le traduce în fapte ?

Nu I Pentru tine sînt astăzi 
și școlile, pentru tine edu
cația pe care cu dragoste pă
rintească ți-o face partidul, 
pentru tine, dâcă mi-e îngă
duit să adaug, cartea pe 
care o scriu, și înainte de 
toate pentru tine, pentru voi 
toți pilda celor mai vîrstnici 
care știu că ea va fi fructifi
cată. Voi veți trăi și desă- 
vîrșirea socialismului și Veți 
păși în comunism. Este aceas
ta o cinste care, în loc să vă 
copleșească, trebuie să vă a- 
nime in permanență, să vă 
dea simțămîntul unic în isto
ria lumii de a aparține unei 
generații întru toate fericită; 
și în același timp, să Vă dea 
grava, profunda răspundere 
față de faptul de a aparține 
acetatei generații, de a nu tirși 
pașii, de a nu vă abate din 
drură, de a face totul pentru 
a fi vrednic de locul ce-l aveți 
tn rindurile ei strînse.

Acum depinde numai de 
tine să folosești din plin toa
te aceste posibilități, să răs
plătești dragostea cu care ești 
înconjurat, prin dragostea 
față de cauza noastră ; propria 
ta educație, propria ta creș
tere, se însumează în nivelul 
general al tineretului nostru, 
căruia îi revin atît de în
semnate sarcini în frontul 
general al construirii socia
lismului.

Tineretul a înscris pagini 
de glorie în anii de asalt ai 
construcției noastre. Agnita- 
Botorca, Bumbești-Livezeni, 
Bicazul... Enumerarea nu se 
poate opri aici. Noi și noi 
tărîmuri de activitate se des
chid în planul de 6 ani, in 
care tinerii vor mai fi încă 
tineri, și in cel de perspec
tivă, în care ei vor fi 
oameni în toată firea și care 
într-o frumoasă toamnă, în 
august '75 se vor bucura in 
urma atîtor strădanii.

A devenit un fenomen de 
masă urmarea școlilor serale 
sau prin corespondență, lungi 
perioade de concediu pentru 
a urma școlile tehnice supe
rioare, crește sub ochii noș
tri noua intelectualitate, apar 
premisele comunismului prin 
ștergerea treptată a diferen
ței între munca manuală și 
cea intelectuală, între oraș și 
sat. In bună măsură in mâi
nile voastre stă destinul aces
tei transformări. Partidul n-a 
precupețit ți nu precupețește 
nimic pentru ca mîna asta, a 
voastră, să fie puternică, 
fermă, ca ceea ce întreprin
dem să poată fi dus la capăt. 
Puteți face, tineri, utemiști ca 
prezentul nostru bogat să ro
dească și mai mult, pentru că 
visul cel mai îndrăzneț prin
de rădăcini temeinice astăzi 
și fructele lui vor străluci 
mîine pe crengile încărcate 
ale înfăptuirilor. Astăzi visul 
nu mai e minciună, înșelăto
rie și autoînșelătorie, nici 
năzuința zbatere stearpă. El 
este și devine tot mai mult 
relitatea noastră de azi și de 
mîine.

I 4



P. Romînă 
în Franța

De peste hotare
Ședința Comisiei O. N. U. pentru dezarmare

PARIS
dentul Agerpres transmite: 
Timp de aproape o lună, 
între 20 iulie și 15 august, 
grupul folcloric al An
samblului Tineretului din 
Republica Populară Romî- 
nă a efectuat un turneu 
prin diferite localități ale 
provinciei franceze Bre- 
t?gne, dind spectacole de 
cîntece și dansuri popu
lare și participînd Ja festi
valurile folclorice tradițio
nal din această provincie. 
Artiștii romîni au partici
pat astfel ]a Festivalul dc 
dansuri folclorice din 
Cornouailles și la cel de-al 
treilea Festival internațio
nal folcloric din Confolens. 
Ei au prezentat de aseme
nea spectacole care s-au 
bucurat de un deosebit 
succes la Saint-Malo. I,o- 
rient, Quimper, Dinan, 
Gourin și în alte locali
tăți din Bretagne. La toate 
aceste spectacole au parti
cipat mii de persoane din 
localitățile respective și 
din localități mai îndepăr
tate. Pretutindeni, după 
cum subliniază ziarele lo
cale, membrii grupului 
folcloric romîn s-au bucu
rat de o primire cordială 
din partea publicului și a 
autorităților locale.

Criticii de artă ai ziare
lor locale franceze au sub
liniat calitatea deosebită a 
spectacolelor prezentate de 
grupul folcloric al Ansam
blului tineretului din R.P. 
Romînă.

Vorbind de „Spectacole
le magnifice" prezentate 
de grupul folcloric romîn, 
ziarul „Quest-France" reți
ne „strălucirea" și „clanul 
de neîntrecut" al dansato
rilor și cîntăreților rnmîni, 
precum și simpatia deose
bită cu care au fost în. 
conjurați de publicul fran
cez. „Ambasadori ai artei 
populare a Romîniei—scrie 
ziarul — membrii grupului 
folcloric joacă și rolul u- 
nor pelerini ai păcii, prin 
contactele strînse pe care 
le stabilesc cu tineretul din 
țările vizitate. Ei au depli
nă îndreptățire atît la pri
mul titlu — prin calitatea 
d?os*bitâ artistică, a spec
tacolelor pe care le prezin
ți. cît și la cel de-al doilea, 
prin s:mpatia și cordialita
tea p: care o trezesc ia

srisrBe publicului—” 
Z'.aral .La France*, care 

apare in departamentul 
Charente, subliniază de a- 
semenea „strălucirea deo
sebită" a spectacGtelor pre
zentate de grupul folcloric 
romîn.

17. — Corespon-

Puterile occidentale se opun 
realizării unor măsuri concrete 

în problema dezarmării

Indonezia a rupt 
relațiile diplomatice 

cu Olanda
DJAKARTA 17 (Agerpres). 

— Președintele Sukarno a a- 
nunțat la 17 august în cursul 
unui mare miting ținut la 
Djakarta, că Indonezia a ho- 
tărît să rupă relațiile diplo
matice cu Olanda. Președin
tele a arătat că Indonezia este 
nevoită în prezent să adopte 
alte metode decît tratativele, 
pentru a rezolva problema 
Irianului de vest, teritoriu in
donezian care se mai află sub 
dominația colonială a Olan
dei, întrucît toate eforturile 
de pînă acum ale Indoneziei 
în legătură cu această pro
blemă nu au dat rezultate.

Președintele a subliniat 
■ noua etapă va constitui 
confruntare între poporul 
donezian și colonialismul 
landez.

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 16 au
gust, la insistența Statelor 
Unite și a partenerilor lor din 
blocurile militare s-a întrunit 
Comisia O.N.U. pentru dezar
mare.

Guvernul S.U.A. insistînd 
pentru convocarea Comisiei 
urmărește să inducă în eroa
re opinia publică mondială și 
să ascundă lipsa de dorință a 
puterilor occidentale de a re
zolva această problemă inter
națională dintre cele mai im
portante.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Statelor Unite, 
Cabot Lodge, care a rostit un 
amplu discurs.

Situîndu-se pe un punct de 
vedere extrem de pesimist, 
convenabil adversarilor slăbi
rii încordării internaționale, 
Lodge a declarat că „tratati
vele de la Geneva nu au avut 
succes și nu vor avea succes 
nici aici, în Comisia O.N.U. 
pentru dezarmare, nici în A- 
dunarea Generală care va avea 
ioc luna viitoare44.

Astfel, el a confirmat încă 
o dată că puterile occidenta
le, și în primul rînd Statele 
Unite, nu intenționează să se 
ccupe în mod serios de rezol
varea problemei de importan
ță vitală a dezarmării.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
V. V. Kuznețov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Exter
ne. Astăzi, a spus el, reprezen
tantul Statelor Unite a expus 
într-o versiune proprie istori
cul tratativelor pentru dezar
mare. Acest istoric este într-a- 
devăr destul de instructiv. El 
dovedește în mod vădit că 
cercurile guvernante din S.U.A. 
s-au străduit întotdeauna să-și 
folosească puterea militară 
pentru a sta de vorbă cu alte 
țări .,de pe poziții de forță** și 
pentru a-și institui controlul 
asupra lumii întregi. Totodată, 
această poziție urmărește să 
nu admită traducerea în viață 
a vreunor măsuri concrete de 
dezarmare.

Guvernul sovietic, a spus în 
continuare V. V. Kuznețov 
nu-și precupețește forțele în 
lupta pentru dezarmarea ge
nerală și totală, luptă neobo
sit pentru ca această proble
mă să devină obiectul unor 
tratative concrete între state, 
să fie în centrul atenției Or
ganizației Națiunilor Unite. U- 
niunea Sovietică este gata să 
semneze chiar acum un acord 
cu privire la interzicerea folo
sirii și fabricării armelor nu
cleare, precum și la distruge
rea tuturor stocurilor de ase
menea arme.

Delegatul sovietic a subli
niat că Statele Unite și aliații 
lor din blocurile militare duc 
o politică diametral opusă. Ei 
și-au ales drept politică cursa 
înarmărilor și depun toate e- 
forturile pentru a împiedica 
realizarea unor măsuri con
crete în domeniul dezarmării.

Făcînd o analiză amănunți
tă a istoricului problemei de
zarmării, și îndeosebi a tra
tativelor care au avut loc la 
Geneva în Comitetul celor zece 
state, Kuznețov a spus : In- 
trucit discutarea problemei 
dezarmării în cele mai dife
rite organe ale O.N.U. au scos 
Ia iveală contradicții profun
de între participanții la trata
tive, este imperios necesar ca 
organul suprem al Organiza
ției Națiunilor Unite, și anu
me Adunarea Generală, să se 
ocupe de această problemă in 
ansamblul ei. Totodată, gu
vernul sovietic consideră ne
cesar ca la discutarea proble
mei dezarmării — această pro
blemă arzătoare a contempo
raneității — să ia parte oa
menii de stat cei mai autori
zați : șefi de state sau șefi de 
guverne. Pornind de la acea
sta, a declarat reprezentantul 
U.R.S.S., considerăm că în 
condițiile actuale, lucrul cel 
mai bun pe care l-ar putea 
face Comisia O.N.U. pentru

dezarmare ar fi să reafirme 
ideea dezarmării generale și 
totale adoptată de cea de-a 14-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., și să recunoască im
portanța examinării acestei 
probleme sub toate aspectele 
in cadrul celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale cu 
participarea șefilor de state 
sau șefilor de guverne.

Reprezentanții Canadei și I- 
taliei au sprijinit poziția Sta
telor Unite.

In încheierea ședinței au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Indoneziei și Cubei. Reprezen
tantul Indoneziei a declarat 
că Comitetul celor zece nu a 
îndreptățit speranțele popoa
relor întregii lumi, deoarece 
după’ lucrările îndelungate de 
la Geneva, el nu a înregistrat 
nici un fel de succes in rezol
varea problemei esențiale a 
contemporaneității, și anume 
problema dezarmării generale 
și totale. Delegatul Indoneziei 
a propus ca discutarea proble
mei dezarmării sâ fie transfe
rată sesiunii Adunării Gene
rale, deoarece acesta este un 
organ mai autorizat și la lu
crările lui pot lua parte și ță
rile Africii și Asiei care și-au 
dobîndit recent independența 
dar care in prezent nu sînt 
membre ale Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare.

Reprezentantul Republicii 
Cuba, M. Bisbe, a subliniat câ 
Statelor Unite le revine răs
punderea nu numai pentru 
torpilarea tratativelor de la 
Geneva, ci și pentru intensi
ficarea încordării internațio
nale în ansamblu. M. Eisbe a 
declarat că guvernul Cubei 
este pentru dezarmare totală 
și, in primul rînd, pentru dez
armare nucleară. Dar, a spus 
el, delegația Cubei se pronun
ță împotriva discutării acestei 
probleme in fond în cadrul 
Comisiei O.N.U. pen tiu dezar
mare și propune ca ea să fie 
examinată în cadrul celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Ge
nerale.

La 17 august a avut loc o 
nouă ședință a Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare.

Reprezentant ui Republicii 
Populare Romine, Silviu Bru- 
can, care a rostit o amplă cu- 
vîntare, a demascat fățărnicia 
puterilor occidentale. „Aici, la 
New York, a declarat ei, adre- 
sîndu-se delegatului american, 
susțineți câ undeț: spre dezar
mare, iar la Wash_n^:cr. dise^- 
tap proOiemu spertm axeap- 
ilor militare”. Ene ansckin: 
clar, a declarat in continuare 
Silviu Brucan, că puterile oc
cidentale au folosit tra:at.veie 
de la Geneva pentru a inșela 
popoarele, pentru a camufla 
noile acțiuni întreprinse de 
Statele Unite și de parteneră 
lor în vederea intensificării 
cursei înarmărilor. In urma 
celor auzite în această comi
sie a devenit limpede câ di
vergențele în problema dezar
mării generale și totale sînt 
atît de serioase îneît numai 
discutarea lor sincer construc
tivă și multilaterală la nive
lul cel mai Înalt și în forul 
competent, adică de către A- 
dunarea Generală, poate scoate 
problema dezarmării din im
pas.

Delegatul Indiei a prezentat 
un proiect de rezoluție comun 
a șase state, potrivit căruia 
Comisia O.N.U. pentru dezar
mare recomandă celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Gene
rale să examineze in modul 
cel mai serios problema dezar
mării și să continue eforturile 
in vederea soluționării con
structive a problemei dezar
mării generale și totale sub un 
control internațional eficient 

Luind cuvîntul în încheierea 
ședinței de dimineață, repre
zentantul Iugoslaviei, care este 
unul din coautorii acestui pro
iect a sprijinit propunerea cu 
privire la examinarea acestei 
importante probleme în cadrul * 
apropiatei sesiuni a Adunării 
Generale.

pocii d'n Japonio, la Tokio au fost expuse 
cinci e co-fecțloncte c ~ • -e de pâr trimise de femei din 
31 d2 țâri ele lumii drept sknbol al solidarității femeilor de pre- 

tutinder.i ;- _pta pentru pace.

Situația din Congo

p«

LEOPOLDVILLE 17 (Ager, 
preș). — După cum tmraute 
din Leopoldville co responder tul 
agenției France PrtM- 
raia autoritățile i an 
să-<i reia activitatea îi 
blica Congo — luind
la o conferință de presă orrrai- 
zată după o «edință a eabîneto. 
lui.\ P. Limumba. primo! ni. 
nistru al Republicii Congo, a 
anunțat că în țară a fon decre
ta! regim militar pe termen de 
<ase luni incepîad cu dau ce 
16 august.

P. Lumumba a arătat, de »e-

menea.
15 rile 
rervele 
care sînt blocate în prezent, gu
vernul congoler ..va fi nevoit sâ 
examineze problema confiscării 
proprietății belgiene în Congo*.

Nu sîntem împotriva restabi- 
liră ia viitor a relațiilor diplo
matice cu Belgia, a declarat 
Lrmumba. cu condiția ca toate 
trapele belgiene să părăsească 
teritoriul nostru <i actualul gu
vern belgian, a cărei agresiune 
impoLriva Conroului nu poate 
fi uitată rurind, sâ fie înlocuit 
ca ca altul.

La Moscova

A început procesul
spionului american Powers

că dacă 
nu vor 

de aur

în termen 
fi eliberate 
aîe republicii,

de 
re-

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
La 17 august ora 10 diminea
ța în sala Coloanelor a Casei 
Sindicatelor a început ședința 
Colegiului Militar al Tribuna
lului Suprem al U.R.S.S. care 
judecă procesul lui Francis 
Gary Powers, cetățean al 
S.U.A.

în sala Coloanelor sînt pes
te 1.500 de persoane : repre
zentanți ai opiniei publice so
vietice, muncitori și funcțio
nari din întreprinderile și in
stituțiile din Moscova. Presa 
străină este reprezentată de 
peste 140 de corespondenți.

La invitația unor organiza
ții obștești sovietice la pro
cesul lui Powers asistă un 
mare grup de fruntași ai vieții 
publice și juriști străini, mem
bri ai parlamentelor dintr-o 
serie de țări, participant la 
Congresul internațional al o- 
rientaliștilor care a avut loc 
la Moscova, turiști. în sală s* 
află Koni Zilliacus, cunoscut 
fruntaș al vieții publice, mem
bru al parlamentului, englez. 
S. Acciaria, secretar general 
al Asociației juriștilor demo
crat din India, cunoscuți avo- 
cați — Mary Kaufman 
(S.U.A.), Ilias Illu, deputat în 
parlamentul Greciei, Christian 
Hagens (Danemarca), Maurice 
Cornille (Belgia), Daniel Me
yer, fruntaș al vieții publice 
din Franța, socialist de stingă, 
președintele „Ligii drepturilor 
omului11, Korsaș Arku, preșe
dintele Tribunalului Suprem 
al Ghanei și alte persoane.

în sală se află membri ai 
corpului diplomatic.

într-una din loji se află ru
dele și prietenii lui Powers — 
tatăl lui, Oliver Powers, mama

Powers: „Oa, recunosc că sînt vinovat14

— Ida, soția Barbara, mama 
soției Monthly Brown. împre
ună cu ei au sosit la proces 
Solomon Cury — prieten al 
familiei, avocații lor Cari Ma- 
cafee, Frank Rogers și Alexan
der Parker.

Procesul lui Powers este ju
decat de completul desemnat 
la 12 februarie 1957 de către 
Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Președintele comple
tului este generalul-locotenent 
de justiție Viktor Borisogleb- 
ski, președintele Colegiului 
militar al Tribunalului Su
prem al U.R.S.S.

Din completul de judecată 
fac parte asesorii populari : 
general-maior de artilerie 
Dmitri Vorobiov și general- 
maior de aviație Zaharov.

Acuzatorul public este Ro
man Rudenko, procurorii! ge
neral al U.R.S.S., consilier ju
ridic de stat.

Acuzatul este apărat de Mi
hail Griniev, membru al 
Colegiului Orășenesc al avoca- 
ților din Moscova.

Răspunzînd la întrebările 
președintelui, Powers a spus 
ci nu recuză completul de ju
decată, pe procuror și experți. 
El a spus de asemenea că vrea 
ca avocatul Griniev să îl ape
re la proces.

Secretarul completului a 
dat citire actului de acuzare.

Powers este învinuit că, 
fiind recrutat în anul 1956 de 
Direcția centrală de spionaj, 
a S.U.A., a desfășurat o inten
să activitate de spionaj împo
triva Uniunii Sovietice. Crima 
comisă de Powers se încadrea
ză în art. 2 al legii „cu pri
vire la răspunderea penală 
pentru crime împotriva statu-' 
lui“.

Declarațiile secretarului general 
al O. N. U. sînt

Ilecu razoluf
în contradicfie 
O. N. U.

de Sa

ei Chom- 
•a guver- 

Deîega- 
i: cu bo-

cur;

ca

na umor asa 
o» rt terprs

Ca

Un grup 
de medici sovietici 

a sosit in Congo

iiîf:

Programul noului guvern 
al Laosului

ATENTIANE 17 (Agerpres). 
— După cum mansmi^ d n 
Vientiane cireș pen den ni a- 
gențtei France Presse, la 16 
august prințul Suvanna Fum- 
ma a expus In Adunarea Na
țională a Laosului programul 
guvernului său.

In domeniul politicii interne, 
noul guvern intenționează ,^ă 
stabilească pacea în țară cu 
ajutorul politic:; de pacificare 
națională și să facă să înce
teze luptele interne, sâ ducă

o politici 
neralâ ș; 
corupției, __ _____ __
condițiile de viață ale minori
tăților naționale*.

Guvernul declară că în do
meniul politici externe „va 
duce o politică de neutrali
tate in conformitate cu aspi
rațiile poporului, va respecta 
angajamentele luate, inclusiv 
acordurile de la Geneva, va 
primi orice ajutor din afară 
fără condiții militare sau po
litice. va duce o politică de 
relații de bună vecinătate și 
colaborare internațională".

In încheiere Suvanna Fum- 
ma a declarat: .Scopul prin
cipal n constituie pacea în 
interiorul țârii. Aceasta este 
o condiție absolută a îndepli
nirii tuturor țelurilor noa
stre*.

de ge-
de luptă Împotriva 

să Îmbunătățească

au

Tinerctul italian se opune reînvie
rii fascismului. Fotografia reprezintă 
una din numeroasele demonstrații la 
care a luat parte tineretul muncitor 

și studios din Genova împotriva 
fascismului.

LIBREVILLE. — După cum 
anunță corespondentul agenției 
France Presse, la 17 august ora 
zero, la Libreville a avut loc 
proclamarea solemnă a indepen
denței Republicii Gabon, Acest 
act a fost precedat de un schimb 
de documente intre reprezentan
tul special al guvernului fran
cez, Malraux, și primul ministru 
al Republicii Gabon, M’Ba.

MOSCOVA. — La 16 august 
și-a încheiat lucrările la Mos
cova cel de-a! 5-lea Congres in
ternațional de orientalistică. S-a 
luat hotărîrea ca următorul con
gres să aibă loc în India.

La lucrările congresului 
luat parte peste 2.000 de oameni 
de știință printre care 1.000 de 
delegați din străinătate — re. 
prezentanțr din peste 60 de țări.

După ce s-a citit actul de 
acuzare președintele comple
tului de judecată a întrebat: 

Acuzat Powers ! „Recunoaș
teți că sînteți vinovat ?• “ 
wers a răspuns : „ ~ 
nosc că sînt

Completul 
cut o pauză 
după care a _ _
rea acuzatului Powers.

El a răspuns la întrebările 
puse de Roman Rudenko, 
procurorul general al Uniunii 
Sovietice.

Powers a arătat că a primit 
misiunea de a efectua un zbor 
deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice în dimineața zilei de 
1 mai de Ia colonelul Shelton, 

sale, 
Adana 
bor :-a 
orașul

Po- 
,Da, recu- 

vinovaț", 
de judecată a fa
de 20 de minute 
început interoga-

idantul subunității 
tae in orașul 
al MisLusea de 1 
o«nred-n^-_â ia

Fv* tii a arătat că 
la Peșevar cu un avion ce 
transport împreună cu colone
lul Shelton și că personalul 
care a deservit avionul de 
transport pe aerodromul pe 
care a făcut o escală era en
glez. Se pare, a spus el, că a 
fost Bahrein.

Acuzatul a arătat că a zbu
ra: în direcția Uniunii Sovie
tice.

Powers a declarat că altitu
dinea maximă a zborului pe 
care l-a făcut la 1 mai a fost 
ce 68.000 de picioare, iar colo
nelul Shelton fi spusese că 
zborul la această altitudine în 
Uniunea Sovietică nu este pe
riculos ș; el nu va putea fi a- 
tms cu mijloace antiaeriene.

Procurorul a Întrebat ce o- 
biecuve 1 t-au indica: lui Po- 
we*5 in cadrul zborului din 
1 mai.

Powers a răspuns că el tre
buia să efectueze acer: zbor la 
altitudinea indicată si pe tti- 
nerarlul indicat dedanșlnd și 
Intrerupînd aparatura.

Punctul terminus al zboru
lui său era aerodromul Bodoe 
din Norvegia,

Powers a arătat că înainte 
de zbor cineva a însemnat pe 
harta sa unele aerodromuri și 
obiective care nu-i sînt cunos
cute.

Powers a confirma: menți
unea făcută In actul de acu
zare cu privire la aerodromu
rile de rezervă din Finlanda 
și Suedia care îi fuseseră indi
cate la decolare.

I se spusese de asemenea, 
că la Bodoe avionul lui va fi 
întîmpinat de reprezentanți ai 
subunității „10-10“.

Powers a arătat că avionul 
său a pătruns pe teritoriul 
Uniunii Sovietice pe o adînci- 
me de aproximativ 1.200-1.300 
mile.

Powers a afirmat că pe 
bordul avionului său se afla o 
instalație specială pentru a 
bruia stațiile de radiolocație. 
El a declarat că în partea de 
la coada avionului „U-2“ se 
afla o instalație care denatu
ra semnalele de radiolocație 
îndreptate spre avionul său 
atît de către avioanele de vî
nătoare cit și de instalațiile 
de radiolocație pe sol.

El a declarat de asemenea 
că în punctele însemnate pe 
hartă declanșa aparatajul 
efectua observații vizuale.

După cum afirmă, el, a 
cut pe hartă trei însemnări și 
anume a însemnat un aero
drom căruia l-a stabilit coor
donatele, depozite de combus
tibil și o mare aglomerare de 
clădiri.

Fiind întrebat de procuror 
în ce scop a făcut el aceste 
însemnări, Powers a spus că 
i s-a ordonat să însemneze tot 
ce nu era indicat pe hartă.

Powers a recunoscut că în
tregul utilaj al avionului cîo-

a venit

Și

fă-
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vedește scopurile de spionaj 
ale zborului.

Răspunzînd la o întrebare 
a procurorului general, Po
wers a spus că prin apăsarea 
pe o pîrghie putea fi lansată 
și o bombă atomică dacă ea 
s-ar fi aflat la bordul avio-

nului. El a afirmat însă că la 
bordul avionului „U-2“ nu se 
aflau dispozitive pentru trans
portarea bombelor. în con-? 
tinuare acuzatului i s-au pus 
întrebări în legătură cu îm
prejurările în care a fost do- 
borît avionul.

Powers a spus că avionul 
cădea vertiginos în jos după 
ce în spatele avionului a avut 
loc o explozie. La o înălțime 
de 30.000 de picioare Powers a 
încercat să părăsească avio
nul. A reușit să facă acest 
lucru abia la o distanță de 
14.000 de picioare de pămînt.

Fiind întrebat ce instruc
taj i s-a dat pentru cazul 
unei aterizări forțate pe te
ritoriul Uniunii Sovietice, Po
wers a spus că în acest caz 
el trebuia să distrugă avionul 
apăsînd pe o anumită pîrghie 
și în măsura posibilului să 
evite să fie prins iar apoi fo
losind 
caz de 
la cea 
tieră.

In continuare Powers a 
arătat că banii italieni, fran
cezi și ceilalți bani găsiți 
asupra lui — monedele de aur 
precum și valuta sovietică — 
erau o parte din echipamen
tul lui pentru caz de avarie 
și trebuia să-i folosească 
pentru a evita urmărirea.

Cei prfezenți în sală au pri
mit cu rîsete ironice afirma
ția naivă a lui Powers că pis
tolul cu dispozitiv de amor
tizare a zgomotului și cele 205 
de cartușe pentru acest piști 
i-ar fi fost necesare penâ 
vînătoare. 1

Răspunzînd în continua! 
la întrebările procurorul’ 
general, Powers a spus cl 
acul cu otravă i-a fost dat d< 
colonelul Shelton pentru a se 
sinucide dacă, după cum a 
spus el, ar fi fost torturat. 
Fiind întrebat de procurorul 
general Rudenko dacă a fost 
torturat, Powers a răspuns ; 
Nu, nu am fost torturat.

El a declarat că autorită
țile sovietice s-au purtat bine 
față de eL

echipamentul pentru 
avarie să ajungă pînă 
mai apropiată fron-

Zborul deasupra U.R.S.S. a fost înfăptuit 
în baza contractului încheiat *

cu Direcția centrală de spionaj a S.U.ft
Procurorul general a pus a- 

poi întrebări in legătură cu 
începuturile activității de spio
naj a lui Powers.

Powers a declarat că zborul 
de Ia 1 mai a fost înfăptuit in 
baza coctractului încheiat cu 
D.rccț^ centrală de spionaj și 
a povesti; in amănunt despre 
condițiile in care a semnat a- 
cest contract. El a arătat că a 
acceptat să-1 semneze pentru 
a primi un salariu superior 
soldei de locotenent major.

Acuzatul a recunoscut că 
înainte de a semna contractul 
i s-a arătat că principala lui 
sarcină este să zboare de-a 
lungul frontierelor Uniunii So
vietice pentru a culege orice 
fel de date prin radio și ra
dar. I s-a spus de asemenea 
că pot să intervină și alte mir 
siuni.

Powers a arătat că pentru 
divulgarea caracterului aces
tui contract, deosebit de se
cret, legile S.U.A. prevăd o 
pedeapsă de zece ani închisoa
re sau o amendă de 10.000 de 
dolari sau și una și cealaltă.

Răspunzînd la întrebarea 
procurorului general, cine erau 
ofițerii superiori care vizitau 
subunitatea „10-10“ din care fă
cea parte, Powers a arătat că 
auzise că la începutul lunii a- 
prilie a venit la bază genera
lul White. Powers i-a văzut 
avionul. Powers a arătat de 
asemenea că baza a fost vizi-? 
tată de generalul Evers, co
mandantul forțelor aeriene mi
litare ale S.U.A. în Europa, 
de congresmeni și chiar de 
cardinalul Spellman.

La cea de-a doua ședință a 
colegiului militar, care a în
ceput la ora 16 (ora Moscovei) 
R. Rudenko, procurorul gene
ral al Uniunii Sovietice l-a în
trebat pe acuzat care aero
drom din Finlanda a fost ci
tat de colonelul Shelton ca ae-. 
rodrom de rezervă. Powers a 
răspuns că este vorba de aero
dromul Sodankyla.

Apoi, acuzatul este întrebat 
ce misiuni de spionaj a înde
plinit în cadrul subunității 
„10-10“ înainte de zborul de la 
1 mai. Powers arată că el a 
efectuat cîteva zboruri de-a 
lungul frontierelor sudice ale 
Uniunii Sovietice, în special, 
de-a lungul frontierelor 
U.R.S.S. cu Turcia, Iranul și 
Afganistanul și deasupra Mă
rii Negre.

întrebat de procurorul ge
neral care anume obiective 
interesau comandamentul lui 
Powers, acuzatul a arătat că, 
după cît i s-a părut, în 1956 
comandamentul era interesat 
în special de regiunea Mării 
Negre. Ulterior s-ar părea că 
centrul intereselor comanda
mentului s-a deplasat spre est. 
După cum a spus Powers, i 
s-a declarat că va reuși poate 
să vadă cum se lansează ra
chete.

Acuzatul Powers a fost ne
voit să recunoască că a efec
tuat fotografieri din avion, că a 
înregistrat semnale emise de 
stații de radiolocație și că prin 
urmare, zborurile sale aveau 
un caracter de spionaj.

La întrebarea lui Roman 
Rudenko de la care anume ae
rodromuri s-au efectuat aceste 
zboruri. Powers a citat aero
dromurile de la Adana și In- 
girlik. Ei a spus că și alți pi- 
loți — numărul lor era de 
șapte in subunitatea „10-10“ — 
efectuau astfel de zboruri.

Powers a spus că in caz de 
„avarie*4 putea folosi orice ae
rodrom din Turcia, Iran și 
Pakistan. La întrebarea lui 
Roman Rudenko de care anu
me aerodromuri era vorba, 
Powers a răspuns că erau ae
rodromuri. diferite și, in spe
cial, aerodromurile din Tehe
ran, . Meșhed și Peșevar.. în 
cele din urmă Powers a fost 
nevoit să recunoască că el ar 
fi putut folosi aceste aerodrom 
muri in scopuri de spionaj, 
așa cum el a folosit aerodro
mul de la Peșevar.

Powers a mărturisit că a 
fost la Bodoe în august 1958, 
aducînd acolo un avion „U-2“ 
din Adana (Turcia) și că pe 
atunci a fost întîmpinat la Bo- 
doe de persoane care lucrau 
în subunitatea „10-10“.

După ce s-au încheiat între
bările puse de procurorul ge
neral al Uniunii Sovietice, Mi
hail Griniev, apărătorul lui 
Powers i-a pus acestuia între
bări referitoare la familie, a- 
vere, starea sănătății, studii.

Powers a arătat printre al
tele că tatăl său este cizmar, 
iar mama gospodină, că tatăl 
său a lucrat mulți ani în mine 
carbonifere, pînă ce o avarie 
i-a subminat sănătatea și era 
cît pe aci să-și piardă viața.

La întrebarea lui Mihail Gri- 
niev. Powers a declarat că nu 
a luat parte la viața politică 
și nu a fost membru al vreu
nui partid politic. în sală s-a 
produs animație generală cînd 
Powers a spus că nici nu a 
participat măcar vreodată la 
alegeri.

Apoi apărătorul a trecut la 
lămurirea împrejurărilor în 
care Powers a intrat în servi
ciul Agenției centrale de in
vestigații. Răspunzînd la a- 
ceastă întrebare, Powers a 
spus că el personal nu a ma
nifestat inițiativă în această 
chestiune.

Cînd avocatul Griniev l-a 
întrebat pe Powers ce i-a dat 
din punct de vedere material 
activitatea la Agenția centra
lă de investigații, acuzatul a 
răspuns că el și-a putut achita 
toate datoriile și a avut posi
bilitatea de a trăi destul de 
bine.

Apărătorul 1 a întrebat pe 
Powers cum a fost, tratat cînd 
a fost arestat și ulterior. Răs
punsul lui Powers a stîrnit o 
mare animație în sală. EI a 
spus : „Mult mai bine decît 
mă așteptam“.

Powers a repetat că astăzi, 
după ce a aflat că din cauza 
zborului său a fost zădărnici
tă conferința la nivel înalt și 
s-a accentuat încordarea în 
lume, el regretă sincer că a 
contribuit la aceasta 
anumită măsură.

Ședința tribunalului 
suspendată pînă la 18 august 
ora 10 dimineața.

într-o

a fost
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