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In timpul vacanței studenții clujeni participa cu însufleți'e la acțiunile patriotice, lata în foto
grafie un grup a’e studenți clujeni alcâtuiți într-o brigadă utemistă de muncă patriotică în- 
dreptîndu-se spre unul din obiectivele de muncă de pe șantierul Complexului studențesc care se 

construiește în oraș. Foto: A. ViERU

Cît mai multi 
tineri muncitori 

candidați la studenție
In inima Orașului Stalin, 

pulsează, de 12 ani, o in
tensă viață universitară. 

Orașul, devenit în anii regi
mului democrat-popular un 
puternic centru industrial, o- 
feră largi posibilități ca 
această viață universitară să 
devină tot mai intensă. Indus
tria orașului și cea din împre
jurimi cere imperios, în fie
care an, sute și sute de cadre 
cu o înaltă pregătire. Tînărul 
institut politehnic a dat pină 
acum industriei 5000 de cadre 
inginerești.

Institutul nostru însumează 
numeroase specialități. In ca
drul Facultății de mecanică, de 
pildă, sînt cuprinse specialită
țile automobile și tractoare, 
tehnologia construcției de ma
șini și prelucrarea la cald a 
metalelor ; Facultatea de silvi
cultură cuprinde specialitățile 
silvicultură, exploatări și tran
sporturi forestiere ; cea de-a 
treia facultate — de indus
trializare a lemnului — pre
gătește viitorii ingineri în do
meniul industriei lemnului.

Săli de cursuri numeroase, 
foarte bine amenajate, stau la 
dispoziția studenților. Labora
toarele institutului sînt din ce 
în ce mai bine înzestrate, cele 
mai multe sînt complect mo
dernizate cu aparatură la ni
velul tehnicii actuale, unele

Gh. Nițescu 
candidat în științe tehnice, 
rector al Institutului poli
tehnic din Orașul Stalin

din ele, cum ar fi cele dc ma- 
șini-unelte, motoare, tehnolo
gia metalelor, turnătorie, ma
șini pentru industria lemnului 
etc. fiind cele mai moderne 
din țară. Institutul nostru 
are cămine și cantine care pot 
cuprinde, în condiții foarte 
bune, studenți care au ne
voie, în perioada școlarizării, 
de cazare sau să ia masa 
la cantină. O bibliotecă cen
trală, biblioteci pe facultăți, 
săli de lectură la cămine, o 
casă de cultură studențească 
— iată încă cîteva din condi
țiile pe care le oferă institutul 
studenților săi pentru 3 se 
putea pregăti multilateral.

O atmosferă de muncă sîr- 
guincioasă domnește în insti
tut, în rîndul studenților. Ea 
își trage seva din legăturile 
trainice ale institutului cu 
viața uzinelor, a oamenilor 
muncii din fabrici. Mediul 
muncitoresc, contactul aproape 
zilnic cu muncitorii au o in
fluență puternică asupra edu
cației viitorului inginer.

Faptul că ne aflăm atît de 
aproape de uzine și mari în-

treprinderi de cea mai înaltă 
tehnicitate, creează posibilita
tea ca studenții să fie perma
nent în miezul producției, cu
noștințele lor să ' crească. 
Studenții noștri știu să pre- 
țuiască școala muncii, învață 
aplicînd și văzînd cum prind 
viață cunoștințele lor. Și în
vățătura lor devine mai trai
nică. Cele șase săptămîni de 
practică anuală li s-au părut 
insuficiente și ei înșiși, cu a- 
jutorul organizației U.T.M. și 
asociației studențești, sub con
ducerea organizației de partid 
au hotârît să permanentizeze 
legăturile cu producția de-a 
lungul anilor de studenție. Așa 
s-a născut inițiativa „O zi pe 
săptămină în producție", care 
a cuprins astăzi întreg insti
tutul.

în aceste zile în institut se 
fac pregătiri pentru concursul 
care va aduce pe băncile fa
cultăților noii studenți. Anul 
acesta, numărul lor va fi de 
cîteva ori mai mare față de 
anii trecuți. E și firesc. Eco
nomia noastră națională în 
plin avint cere mereu mai 
multe cadre de ingineri.

Hotăririle celui de-al III-Iea 
Congres al 
de pildă, 
tuoasă a

. dustria constructoare de ma
șini. Aceasta înseamnă că in- 

' .dus.ria constructoare de ma
șini are nevoie de un număr 
foarte mare de ingineri meca
nici bine pregătiți, care să a- 

ț sigure creșterea producției și 
.productivității în întreprin- 
’deri și introducerea tehnicii 
celei mai moderne. Dezvolta
rea transporturilor și a altor 
ramuri ale economiei națio- 

*nale, necesită de asemenea 
un mare număr de ingineri 
mecanici. în acest sens, spe
cialitățile facultății de meca- 

tnică au cea mai mare impor
tanță. Celor care se formează 
Jîn aceste specialități li se des- 
' chide în față un vast teren 

de activitate creatoare.

P..VI.R. 
dezvoltarea 
producției

prevăd, 
impe- 

în in-

Dezvoltarea mare pe care o va

(Continuare în pag. 3-a)

"Tînâra Ioana Cotarcea se numărb’ printre fruntașele în muncă 
de la întreprinderea Industria linei-Timișoara.

Pregătiri în vederea deschiderii 
noului an școlar

în regiunea Bucu
rești se fac intense 
pregătiri în vederea 
deschiderii noului an 
școlar.

La Roșiorii de Ve
de, Olteni și Zimni- 
cea au fost construite 
localuri noi pentru 
școlile medii, iar pî- 
nă la sfîrșltul anului 
vor fi date în folo
sință și noile con. 
strucții de școli din

Lehliu, Brănești și 
Alexandria. Prin con
tribuția voluntară a 
cetățenilor au fost ri. 
dicate în regiune în
că 66 de școli ele
mentare cu aproape 
200 săli de clasă ; 
alte 15 școli cu 100 
săli de clasă urmea. 
ză a fi date în folo
sință pînă la sfîrșitul 
acestui an.

Aceste construcții 
asigură condițiile ma<

teriale pentru gene
ralizarea învățămîn- 
tului de șapte ani în 
întreaga regiune. Su
me importante au 
fost alocate în acest 
an pentru procurarea 
mobilierului școlar și 
pentru asigurarea tu
turor condițiilor pen
tru buna desfășurare 
a lucrărilor practice 
ale elevilor.

* (Agerprcs)
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Vești 
din campania 

agricolă de vară

Citiți
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Sâ extindem 

inițiativa patriotică 
a tinerilor 

din Vladimirl I

Excursie
Tradiționala ex

cursie cu caracter 
științific a fost aș
teptată în anul a- 
cesta cu un deo
sebit interes de 
studenții anului 
IV mecanică de la 
Institutul politeh
nic din Iași.

în decursul u- 
nei săptămîni cit 
a durat excursia, 
am avut ocazia 
să vizităm o serie

științifici studențească
de uzine mari, 
care ne-au impre
sionat prin înalta 
lor tehnicitate cit 
și prin abnegația 
cu care muncito
rii, tehnicienii șl 
inginerii din aces
te întreprinderi 
luptă pentru în
deplinirea ' și de
pășirea planului.

în excursia noa
stră am avut o-

cazia să vizităm 
fabrici noi cum ar 
fi fabrica de anti
biotice din Iași, 
precum și o serie 
de noi secții 
la diferite 
cum ar fi :
troputere"
va, „C- M. Reșița“ 
etc.

de 
uzine 

„Elec- 
Craio-

L POPESCU
student

Brigadierii muncii patriotice 
lucrula

Sub conducerea organiza
țiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. de pe cuprinsul raio
nului Pașcani, mobilizează 
tinerii din cele 86 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
la realizarea unor economii 
însemnate. Pe primul seme
stru al acestui an tineretul 
din raionul nostru a prestat 
856.270 ore muncă patriotică, 
Tealizînd economii in valoare 
de 1.713.550 iei. Aceste eco
nomii provin din colectarea 
a 461,7 tone fier vechi, îm
pădurirea a 42 ha teren, 
strîngerea a 700 kg. semințe, 
întreținerea suprafeței de 50 
ha. arboret, plantarea unui 
număr de 15.700 pomi fruc
tiferi pe marginea șoselelor

Noi purtători ai
Din inițiativa Co

mitetului U.T.M. al 
Întreprinderii 
mase plastice 
București un 
măr tot mai
de tineri muncitori, 
ingineri și tehni
cieni au fost antre
nați în vederea 
participării lor la

de 
din 
mi

mare

șî în livezi, transportarea șl 
încorporarea în sol a 85.000 
tone gunoi de grajd, curăți
rea unei suprafețe de 1.500 
ha pășune. De asemenea 
o parte însemnată din aceste 
economii s-au obținut 
Jucrările 
și irigări 
tineretul
Un însemnat aport l-au adus 
brigăzile de muncă patriotică 
în sectorul construcții, con
tribuind la construirea a 8 
săli de clasă pe lingă școlile 
existente, 4 cămine culturale 
etc.

din 
de hid roa meii orari 
efectuate de către 
din raionul nostru.

COSTICA IPATE 
activist al Comitetului 
raional U.T.M. Pașcani

insignei „Prieten al cărții"
concursul „Iubiți 
cartea".

Nu de mult co
misia de examina
re a întreprinderii 
a înminat insigna 
de „Prieten al căr
ții" unui număr de 
peste 40 de tineri.

Printre cei care 
au devenit purtă-

tori ai 
numără 
Mitruș 
Manea Anton, 
nescu
Dan Georgeta, Ple- 
șu Mioara, Botez 
Aurelia și alții.

insignei se 
și tinerii 
Ecaterina, 

lo- 
Gheorghe,

IORGA NICOLAE 
lăcătuș

în numeroase raioane din re
giunile unde perioada de coa
cere a cerealelor este tirzie treie- 
rișul este terminat în acest an 
mai devreme ca anul trecut. De 
asemenea se intensifică și cele
lalte lucrări din campania agri
colă de vară.

• Treîerișul s-a terminat a. 
nul acesta în raionul Roman, 
regiunea Bacău, cu cinci zile 
mai devreme față de vara tre
cută. Producțiile sînt bune. Ast
fel G.A.C. din comunele Băleni, 
Gîdinți, Doljești și altele au re
coltat în medie între 2000 și 
2100 kg gria la hectar.

• S-a încheiat treîerișul și în 
raionul Cărei, regiunea Baia 
Mare. Cele mai mari producții 
au fost obținute de G.A.S. Cărei, 
care a recoltat în medie 2750 kg 
grîu la hectar. Recolte bogate 
s-au obținut totodată și de că
tre G.A.C. din Berveni, Lucăceni, 
Domănești și Foeni. Producțiile 
mari au permis G.A.S. Cărei ca 
în acest an să livreze statului cu 
600 tone mai mult grîu decît în 
anul 1959, iar unităților agricole 
cooperatiste să valorifice pe ba
ză de contract cu 1500 tone mai 
multe cereale.

• în raionul Salonta, regiu
nea Oradea, treîerișul a fost ter
minat cu trei zile mai devreme 
decît prevedea angajamentul luat 
de către oamenii muncii de pe 
ogoare. De asemenea, în raioa
nele Săcueni, Criș și Oradea a- 
ceastă lucrare se apropie de sfîr- 
șit. Pâralel cu treierișul s-au in
tensificat mult în ultimele zile 
arăturile adînci de vară. Aju
tate de mecanizatorii din S.M.T., 
unitățile agricole cooperatiste au 
efectuat această lucrare pe a- 
proape întreaga suprafață plani
ficată. în raioanele Oradea și 
Aleșd s a arat toată suprafața 
stabilită.

(Agerprcs)
----- —

Cercul de croitorie al Casei de cultura din orașul Baia Mare, 
cunoaște o rodnică activitate.

Foto : V. ALEXANDRU .

Ntart olimpie

Formația de mandoline a Palatului pionierilor din Capitală pregătind un nou program.^

De la ambiție la conștiință
Niculae simțea și-acum, în 

pat, cum îi arde fața și i se în
vălmășesc gîridurile. Se gîndea 
la cele spuse de toți cîți l-au 
criticat. îi era necaz de un lu
cru : cum de o întorceau ei așa, 
incit îl scoteau vinovat, cînd el 
se gîndise pur și simplu să hră
nească mai bine caii ? îi bă
gase pe furiș în lucerna colec
tivei, să mănînce bine, să fie 
grași. Și ce, caii nu erau tot ai 
colectivei ? Da, dar tu mai mult 
ai stricat. Ai călcat o dispoziție. 
Aici în colectivă lucrurile merg 
organizat, cu chibzuință — îi 
explicaseră aproape toți.

își vîrî mina sub pernă și 
închise ochii. întunericul adine 
—• cu ochii deschiși, parcă fe
restrele erau alți ochi care-l pri
veau mustrător — îi făcea bine. 
Parcă se ascundea de cineva, 
dar putea în același timp să 
vadă el tot ce se întîmplă. lată, 
vede acum cele petrecute cu ci
te va ore înainte : în sala de șe
dințe a gospodăriei s-au adu. 
nat tinerii. El stătea pe o ban
că, îmbufnat că pentru el anu
me veniseră toți. Cițiva, fete și 
băieți, îi aruncară priviri în
cruntate. Se făcea că nu-i vede. 
Unul, mai tăios, îi spusese :

— Ce te îmbufnezi acum ? 
Crezi că ai făcut cumva vreo 
mare ispravă ?

Tăcuse, A tăcut chiar după

ce l-au luat in tarbacă toți. In- 
timplarea asta cu caii și lucerna 
nu era prima. Tinerii au. scor
monit mai îndărăt. Și aveau ce 
să găsească, intr-adevăr. Niculae 
fusese crescut cam, la voia în- 
tîmplării, fără tată, în dorul le- 
lii. Cînd vreunul îi spunea că 
trebuie să meargă la prașilă, 
tocmai atunci el nu voia, îi răs
pundea supărat : ,,Da? ce mă. 
îmi poruncești tu ce să fac ? 
Iaca nu merg. Muncesc cînd 
vreau !**, Și nu se ducea. Băie
ții și fetele îl lăsau în pace, dar 
de la un timp n-au putut să 
mai rabde. Gheorghe Dumitru, 
Apostol Vasile și alții au vorbit 
cu el, au luat cuvîntul în adu
nările U.T.M. La una din aceste 
adunări, o fată subțirică, cu 
glas ascuțit dar cu ochii prie
tenoși, spusese : „Noi. utemiștii, 
vrem să-l ajutăm. Să-l facem 
să înțeleagă cum trebuie să se 
poarte și să lucreze aici în co
lectivă. N-am vrea să se supere. 
O facem ca să-i fie tot lui bine". 
Niculae a stat, a ascultat încrun
tat •— cine știe la ce se gîndea? 
— și... a făcut tot cum a vrut. 
Adică și-a făcut „ambiția** cu 
ei. Băieților le era ciudă 
că-l vedeau așa, mai ales 
pentru că era un băiat învățat 
cu munca, zdravăn și, la urma 
urmei, el nu era de loc leneș. 
Nu șe putea spune că atunci

cînd dădea el cu sapa tl între
ceau mulți. Nu. Tinerii au în
țeles însă că vina lui este alta: 
era certat cu disciplina de mun
că. lucru de căpetenie în gos
podăria colectivă. într-o zi, ca
sierul se trezi cu Niculae în bi
rou : „Să-mi dai griul ce mi 
se cuvine pentru ce-am muncit** 
— îi spuse el casierului. Acesta 
s-a mirat auzindu-l și i-a expli
cat că în gospodărie răsplata 
muncii se face și ea cu o anu
me rinduială, la timpul potrivit.

După „isprava** asta, maicăsa, 
femeie de treabă, muncitoare, 
i-a spus și ea, așa mai blind, 
fără să-l întărite, că nu face 
bine ce face. Dar degeaba. A- 
lunci a mers la președinte, la 
Stan Nicolae, și i-a spus 
și lui : „Tovarășe președinte, 
eu n-am ce-i face. Așa a cres
cut el — ca și frate-său Gheor
ghe — în doru lelii, fără că- 
pătîi. Mai ia-l și dumneata la 
rost, că eu degeaba i-am zis. 
Cu mine nu se înțelege. Să-l 
mai ajute și tinerii*. Și aceștia 
îl ajutau, așa cum se price- 
peau, în adunările U.T.M., la o 
discuție prieteneasca. Așa s-a fă
cut că, atunci cînd utemiștii 
împreună cu ceilalți colectiviști

au început campania de mun
că patriotică pentru săparea 
canalului de desecare, Niculae a 
simțit ca un junghi în inimă 
cînd tinerii întorcîndu-se într-o 
duminică seara, obosiți, dar ve
seli nevoie mare, de la săpa
tul canalului, i-au zis:

— Hai, mă, și tu cu noi. 
Mergem la horă. Hai, că ai 
„muncit** destul, meriți să faci 
un joc cu o fată !

Le-a răspuns cu o uitătură 
cruntă. In urma lor plesnise 
aerul cu palma, furios. „Adică 
ce credeți voi, că eu nu sînt 
în stare sa muncesc?’1 Și, într-a- 
devăr, a muncit. Avusese, cu- 
rind după aceea, cele mai mul
te ore de muncă voluntară : 
110. Devenise brigadier fruntaș 
și-i plăcuse să se știe privit de ' 
toți ca un om cu mîndrie, să j 
le arate că dacă vrea poate fi 
mai bun dpcit multi. Dar bă
ieții au înțeles și de data asta 
„ambiția** lui Niculae. Au con- ; 
vocat din nou o adunare gene- I 
rală la care au vorbit Radu Ion, ■ 
Micloș Constantin, Gheorghe Z. 
Ivan și mulți alții. I-au expli
cat că dacă nu vrei să faci ceva, 
asta e~ desigur, ușor. „Da? te-ai 
gindit de ce faci asta ? Aici, în

C. Sl.xNESCU
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S-a dat murt așteptatul
start olimpic. Sub tra
diționalele semne ale celor 

cinci cercur:, oie torței și jură
mântului olimpic — cărora 1960 
le adaugă o localizare aflată la 
hotarul dinire legendă și istorie:, 
lupoaica alăptîndu-i pe Romulus 
și Remus — acest al XVlI-lea 
start olimpic reunește peste 7500 
de sportivi din 87 dg țări.

Alte nenumărate elemente tra
diționale — așa cum se desprin
de din avalanșa de știri și re
portaje transmise pină acum din 
satul olimpic — se adaugă la 
„peisajul" Olimpiadei: reintilni- 
rile prietenești ' cimlre sportivi 
(unii — „veterani" : participant: 
la Melbourne și Helsinki), auto, 
graf ele. schimburile de insigne. 
Sînt tot atîtea expresii ale nă
zuințelor de cunoaștere, ale sen
timentelor de prietenie ce-i ani
mă pe sportivii cinstiți de Pe 
toate meridianele. Iar toate a.

arareori îm-cestea laolaltă, nu 
brăcind aspecte din. 
tre cele mai emoțio
nante, dau măsura 
aspirațiilor pașnica 
ale tineretului lu
mii. Ceea ce consti
tuie terenul fertil 
de continuă propă. 
șire a ..........
olimpic, 
al unor .. ..

‘întreceri, e menit să fie prezent 
'acolo unde flutură drapelele cu 
. cinci cercuri. Datorită forței de
* atracție a acestui spirit, inscrip- 
’ țiile fasciste ce profanau stadio. 
' nul olimpic din Roma au trebuit,
cu tot scrîșnetul din măsele al 
autorilor, să dispară cu puține 
zile înaintea sosirii torței olim
pice. Torța olimpică — și în asta 
constă semnificația majoră a în- 
trecerilor — e menită să lumi
neze drumul prieteniei.

® Prietenie, pace — iată mesajul 
^participării noastre la olimpiadă, 
^alături de sportivii celorlalte țăr\ 
"ale socialismului, alături de ceij
* laiți sportivi ai lumii..,

1 șadar, s-a dat startul tn- 
’ ZA trecerilor care reunesc cel 

mai mare număr de 
sportivi din istoria jocurilor 04 
hmpice. O probă de o clasică 
frumusețe, 200 d£ metri plat, a» 
dună la startul (de fapt startu
rile) ei 76 de concurenți. Iar di
namica ștafetă 4x100, capabilă să 
ridice în picioare un întreg sta.,

v

Tabela 
de marcaj

spiritului
Tocmai acest

leale și deschise

dlon, învingătorul puțind fl i. 
dentificat abia pe peliculă (din
tre citeva piepturi despărțite de 
un centimentru-doi), cunoaște 23 
de echipe înscrise. Cind 23 de 
echipe se simt capabile să con-. 
cureze pe culoarele dceleeașl pro. 
be; cînd 76 de alergători (se
lecționați din sute și miț rămași 
acasă din pricina unei „zecimi" 
in minus) emit pretenții la una 
dintre cele trei medalii — asta 
înseamnă că noile recorduri piu. 
iese în atmosferă...

Cred că nici o altă Olimpiadă 
n-a fost precedată de o atit de 
substanțială ploaie de recorduri, 
Am început să le transcriu aici 
pe hirti£, dar m.am oprit, din 
teama de omisiuni... Toate sini 
excepționale, citeva' trec de gra
nițele unor dfr^ ,,rotunde‘t, so
cotite pînă astăzi Umile ome- 
nești. Zeci de alleți de prima 
mină au făcut mii de încercări 
de-a lungui, anilor pentru a 
doborî ultimul mare record al 
lui Owens, la lungime — cel mal 

_______ rezistent record din 
istoria atletismului^ 
Și iată că de cu- 
rind, in ajunul O- 
1 imp iadei 1960, a ie
șit la pensie și a- 
ceastă performanță, 
avind la 
eț 34 de
Tot I960

activul 
ani de 
a în.s p iri t, 'sup rem a fie.

registrat și 10 secunde pe sută, 
după ce 10,1 a fost împărțit 
„frățește" de mai mulți. Cit pri
vește excelenței# performanțe de 
pînă mai ieri (10.2, 10,3) ele ?n~ 
cep sâ capete un caracter isto- 
rico-documentar...

In această zonă a recordurilor 
de aur, loli a noastră ocupă un 

, loc oarecum aparte — nu numai 
fiindcă e posesoarea uneia din
tre cele mai mati performanțe 
absolute din Istoria atletismului, 
Ci și fiindcă a întâmpinat con
tinuu, în vremea din urmă, difi. 
cultatea de. a sări... de 
gură, I olanda contra

una sin- 
lolanda l

•----- :

s-yreu se va cîștlga o meda- 
| -j- lie anul acesta! Fiecare 

probă reunește — cum ară. 
fam mai înainte — un număr in- 
semnat de concurenți de forța 
sensibil egale. E firesc să fii si
gur de victoria atletelor sovie
tice și nu t g-eu să întrevezi ln 
indieni pe cîștigătorii turneului 
de hochei pe iarbă; dar cit de 
dificile sînt alte zeci de prorțos. 
ticuri! Se va putea vorbi th a- 
ceste condiții de surprize ? 295
de boxeri se pregătesc să urce 
pe ring...

Iată de ce, fintnd seama de 
nivelul atît 
lor ce s-au 
olimpic va 
mal greu 
reprezenta _ __ ______
patriei. Condițiilor optime de 
pregătire ce li s.au asigurat, 
dragostei șl nădejdilor cu care 
li înconjoară milioanele de iu* 
bitorl ai sportului din țara noa. 
stră, olimpicii vor trebui să le 
răspundă prin cele mal bune re. 
zultate obținute de ei vreodată. 
In egală măsură obligă șl mul. 
jele medalii cucerite de la Mei» 
bourne.

Așteptăm. Așteptăm cu tnfrh 
gurare veștile din Roma.

Glodurile, inimii^ noastre sînt 
Itngă voi, la marile Uitrecerl o 
limpice.

de ridicai al jocuri, 
deschis, lotul nostru 
avea dM trecut cel 
examen pentru a 
cu cinste culorile

VICTOR VINTU ■*

Tinere eleve din tabăra de 
pe Ungă G.A.S, Vîlle-Satu 

More la culesul perelor,

r Fota j A. VIERU



Să extindem inițiativa patriotică 
a tinerilor din Vladimiri!

EVOCIND
ISTORIA UZINEI
Abia ascunzîndu-și nerăbda

rea, cei zece băieți se învîr- 
teau de colo pină coio prin fața 
sălii care se umplea de lume. 
Erau îmbrăcați îngrijit, cămă
șile apretate, mijlocul încins 
de un cordon nou, in orice 
caz ținuta simplă avea o undă 
de eleganță. îmbujorată puțin, 
fața Ie arăta vîrsta - Dinu 
Petre de la turnătorie—17 ani. 
Călin Vasile de la sectorul 
prelucrător „bătrîn44 de 23 ani, 
ceilalți între aceste două ex
treme. Din obișnuință, desi
gur, și pentru uz curent, acum 
se numeau „Drumeți veseli". 
Insă întrecerea dintre ei. or
ganizată dc comitetul U.T.M. 
deși avea formele exterioare 
ale cunoscutului concurs — 
juriu, examinator, punctaj, 
premii — era procesul firesc 
al cunoașterii uzinei lor, deci 
băieții urmau să stăpînească 
tematica, ca pasărea văzduhul 
pe care il străbate.

Cînd a început să se 
desfășoare concursul. emo
ția, fără să se risipească 
dc fapt, a trecut pe alt 
plan, colorind evocarea pro- 
priu-zisă. Căci răspunzind 
primei întrebări Tudor Ristea 
evocă un colț al Bucureștilor 
de pe la 1876, cu pămîntul a- 
cesta proptit in coasta Dîmbo
viței, unde belgianul Lemai
tre, după înșelătorii destule, a- 
caparează terenul și pune să 
se ridice o spălătorie mecani
că, asociată, hibrid, cu un a- 
telier de produs grătare. Cu
vintele utemistului pictează 
parcă : vedem scunda încăpe
re înecată in aburi groși, prin 
care siluetele muncitoarelor 
istovite și bolnave trec aseme
nea unor umbre. Izvorul au
rului de mai tirziu acolo a 
fost. Cinci tineri de la 
turnătoria Uzinelor „Timpuri 
Noi", și cinci tineri de la sec
torul prelucrător își amintesc 
cu Indignare într-o după-ar 
miază de august 1960, de soar
ta spălătoreselor dc pe cheiul 
gîrlei cu șase decenii in urmă, 
cînd patronul s-a hotărit să 
extindă sectorul metalurgic, 
desființînd restul. Muncitoare
le au fost aruncate în stradă.

— Cum au reacționat mun
citorii de la turnătorie și din 
hala mare cu prilejul conce
dierii tovarășelor lor ? Vasile 
Călin e bucuros că poate răs
punde la această întrebare, 
înaintașii săi pe aceste locuri 
de muncă au dat, atunci, o lec
ție de solidaritate muncitorea
scă, forțîndu-1, prin grevă, pe 
patron să plătească preavize 
celor concediați, să încheie 
contracte de muncă, să limite
ze ziua de lucru la 10 ore...

Grevă In 1920, grevă în 
1923, grevă în 1930... Din ce în 
ce mai ample, mai organizate, 
mai bine conduse. Făurirea 
Partidului Comunist din Ro- 
mînia a dat și luptei muncito
rilor de la Lemaître o călăuză 
încercată, un conducător nebi
ruit. Infruntînd amenințarea 
temniței, teroarea, comuniștii 
călesc pe malul Dîmboviței un 
detașament combativ și puter
nic al clasei muncitoare.

Sub conducerea comuniști
lor ia ființă și la Lemaitre or
ganizația U.T.C. Pagina eroică 
înscrisă în istoria uzinei de u- 
tecistul Petre Ionescu în gre
va din februarie 1930, este e- 
vocată de Gheorghe Marin. De 
cîte ori, venind la lucru în u- 
zina socialistă „Timpuri Noi* 
nu a citit uțemistul Gheorghe 
Marin placa de marmură, a- 
ducătoare aminte a sîngelui 
vărsat cu 30 de ani în urmă ?

— Utecistul Petre Ionescu, 
Intr-un moment cînd era in 
plină acțiune pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid în apărarea drepturilor 
muncitorilor, este înconjurat 
la poarta uzinei de spăr
gători de grevă și trădă
tori, dintre care unul, îi 
înfige, tâlhărește, cuțitul în 
spate — și aici vocea lui Ghe
orghe Marin, altfel stăpinită, 
tremură ușor. Trupul neînsu
flețit este întâi ascuns, guver-

Utemiștii de la Uzinele „Unirea’ 
din Cluj, cinstind memoria erou
lui utecist Aurel Suciu, au ridi
cat prin muncă patriotica un 
monument pe care i-au înălțat 

în parcul uzinei.
Foto : S. NICULESCU 

nul temîndu-se de furia mun
citorilor Capitalei, cărora un 
manifest tipărit de comuniști 
le strigase tot adevărul despre 
acest asasinat. Dar pînă la ur
mă, răspunde aliei întrebări 
Dumitru Cîrstea, inmorminta- 
rea lui Petre Ionescu se trans
formă într-o demonstrație po
litică dc masă, împotriva ex
ploatării și asupririi. Steagul 
cel roșu a însoțit trupul ute- 
cistului Petre Ionescu pe ulti
mul drum, desfâșurindu-și fal
durile insîngerate.

Sala ascultă in adincă tă
cere : răspunsul, foarte buu, 
nu e urmat de aplauze. Doar 
florile roșii de pe masa juriu
lui au sclipire neobișnuită, ca 
o amintire, iar capul cărunt 
al lui Tărângoi, veteran al u- 
zinei, se înclină încet.

Ciți ani o fi avut Stelian 
Durouanțu, acest băiat înfipt, 
cu ochi vii, muncilor la tur
natorie, in anii despre care 
povestește acum ? Doi ani, u- 
nul sau poate nici unul. Și lo
tuși, iată ce răspuns limpede 
dă el la întrebare^ cu privire 
la formele folosite de munci
torii de la Lemaitre, conduși 
de partid, pentru sabotarea 
războiului antisovietic. Nu e o 
informație oarecare, buchisită, 
tocită și reprodusă — nu, ute- 
mistul a înțeles profund că pa- 
trioții care fabricau obuze cu 
capse defecte, dezorganizau lu
crul, turnau zahăr in benzina 
tancurilor reparate și provocau 
incendii, ii asigurau lai liber
tatea, îi deschideau, lui și ge
nerației lui, porțile vieții ade
vărate.

întrebărilor care urmează și 
care ii aduc din ce in ce mai 
aproape de azi, de vremea in 
care și ei, tineri muncitori la 
„Timpuri Noi** făuresc istoria 
uzinei, le răspund cu o bună 
voie cuceritoare. Lupta munci
torilor Uzinei „Timpuri Noi* 
se răsfringe astăzi in noile mo
toare, în aplicarea noilor meto
de de muncă („știi numele frun. 
tașilor ?“ „Desigur, iată...’’), 
in extinderea mișcării de ino
vatori („ne mindrim cu cuta
re, cutare, cutare44 — mulțu
mesc, foarte bine, 20 de punc
te). Se răsfringe această luptă 
a comuniștilor in promoțiile 
liceului muncitoresc, ca și in 
numărul muncitorilor care 
după ce au urmat studii supe
rioare s au întors in vrină ea 
ingineri.

Cei zece răspund. Știu bine. 
Cum ar fi altfel ? Doar au 
văzut și ei, cu ochii lor, trans
formările petrecute. Doar și ei 
muncesc, și ei învață. Toți. 
De la Tudor Joi țoi u care a in
trat acum in clasa a VUI-a 
pină la Tudor Ristea care ter
mină anul I seral la politeh
nică. Roadele luptei partidului 
ei le cunosc prin propria via
ță. Și cind coboară de pe sce
nă, in brațe cu flori și daruri, 
fotografiat!, întâmpinați cu 
căldură de tovarăși, ei au un 
aer de uimire care vrea să 
spună : de ce ? Pentru că 
ne-am dat osteneala elementa
ră să aflăm cum, prin cine am 
ajuns la lumină, fericire, so
cialism, să fim răsplătiți ? 
Oare lumina, fericirea, socia
lismul, nu ne răsplăteau de- 
ajuns ?

BătrinU muncitori surid, 
câștigătorii oferă florile priete
nelor și in întreaga curte a 
uzinei se aude, izbucnind ge
neros, muzica : e joi după-a- 
miaza, tineretul a Început dan
sul.

ȘTEFAN IUREȘ

.¥.am ti uit niciodată o seeri 
trăită cu ani in urni.. Erau 
laolaltă, fn cămăruța modettă ce 
adăpostea biroul președintelui 
sfatului popular din Corni-Bo- 
tofani — peste 30 de oameni, 
majoritatea tineri. Urmăreau is- 
tr-o lungi fi atentă încordare 
colectivă, contururile uriașului 
trup de fostă moșie boierească, 
prăvălit parce stmboite, in foile 
șterse, afumate de vreme, ele 
unei vechi hărți cadastrale. 
Cineva rosti întocmai spusele 
..Marelui Dicționar geografic al 
Romimei" din 1899 (unde scria, 
negru pe alb, eâ din cele 8.188 
ha. ale comunei Corni, 6.484 
ha. aparțineau unui singur boier 
și numai 1.704 ha. celor 2.702 
locuitori — amintea fi despre 
tiața culturală, sanitari a co». 
munei din acea vreme in două, 
trei cuvinte) ...„17 circiumi, un 
învățător, salariat de stat fi un 
maestru de împletituri de paie 
plătit de județ... nici o institu
ția sanitari....**

Cercetam îndelung chipurile 
oamenilor. în privirile fiecăruia 
glisuia o adincă lumina: puterea 
populari adusese încâ de pe 
atunci în comuna lor 5 fcoli ele
mentare cu 25 de cadre didacti
ce fi 529 școlari, un dispensar, o 
casă de naștere, un staționar de 
copii și un punct farmaceutic în
cadrate cu personal calificat, o 
cooperativă cu 2.419 membri, cu 

1 5 magazine de desfacere, cu măr.

d»
Arheologul, cercetind cu migală fiecare centimetru pătrat din su

prafețele coloanei scoase de sub învelișul gros al argilei și uitării, 
nu face aceasta pentru piatra in sine. Prin intermediul ei, el se stră
duiește sâ reconstituie ceva din viața necunoscutului care, cu sute 
sau cu mii de ani în urmă, a cioplit aceasta piatră. Toate eforturile 
omului sint destinate omului ; făcînd apel la memorie, ca la un 
măreț depozit al trecutului, umanitatea face un serviciu viitoruiui, 
serveș'e lecții și experiențe generațiilor viitoare.

Cu atît mai mult, o inițiativă ca aceea a utemiștilor de la Vladi 
miri, de mult cunoscută și extinsă in toată țara, are mai mult decit 
semnificația ur.ui simplu act de pietate a celor tineri față de relic
vele istoriei noastre. Esențial in Gceastă inițiativă este conținutul 
puternic educativ și instructiv pentru masele de tineri. A îngriji cu 
devotament, de pildă, casa în care s-a născut sau a trăit o figură 
reprezentativă pentru lupta de eliberare, dusă de popor de-a lungul 
vremurilor, presupune in lumina acestei inițiative a te strădui să 
cunoști mu te lucruri : epoca in care a trăit luptătorul, rolul 
acestuia ca exponent al maselor muncitoare, urmările mișcării in 
fruntea căreia s-a situat, moștenirea spirituală lăsată vremurilor noi 
care au împlinit năzuințele vechilor luptători... Se poate spune că 
astăzi acei tineri care au fost antrenați de organizațiile U.T.M. in 
ap’iccrea inițiativei de la Vladimiri nu numai că știu, cunosc mai 
prefund istoria patriei, der sint mai conștienți de datoriile ce 
revin unor tineri constructori ai vremii noi, socialiste.

Acum, din sinul maselor de tineri mobilizați de U.T.M. răsar 
noi forme de activitate educativă, capabile să imbogâțeascâ ini
țiativa, s o lege și mai mult de viața care pulsează in jurul nostru, 
să contribuie in acest fel la educația comunistă a tinerei generații.

lotă-i pe tinerii muncitori de la o mare uzină din CapKaio : au 
răscolit documente îngălbenite, au stat îndelung de vorbă cu munci
torii virstnici, au adunat cu hărnicie date despre trecutul de luptă 
al muncitorilor din uzina lor și acum - fața in fața - două echipe 
își dispută, prietenește, dar cu pasiunea de a birui, locul de ciștigâtor.

Fără a se *âsa intru nimic mai prejos, tinerii din diferite comune 
aduc aportul lor la îmbogățirea inițiativei de la Vladimiri. 
Care era punctul de plecare in oceastâ inițiativă ? îngri

jirea și păstrarea monumentelor trecutului de luptă. Dar în co
muna lor, ca și în sute și mii de alte comune, a aplica această 
inițiativă înseamnă a consemna într-o adevărată cronică a satului, 
tot ce este memorabil in viața lui, de la amintirile bătrînilor partici
pant la răscoalele țărănești pînă la felul în care s-a ajuns la ziua 
inaugurării căminului cultural, și de la împărțirea pămînturilor mo
șierești pînă la întoarcerea inginerului agronom la casa părinților 
săi, țărani colectiviști... Cronica satului romînesc contemporan, 
scrisă cu hărnicie de utemiștii satului, dacă nu va avea ton și formă 
de vechi letopiseț, va păstra în schimb oglinda marilor transformări 
pe care socialismul, și numai el, le aduce omului care trudește pe 
ogoare, in sfîrșit stăpîn al roadelor sale. Tineri făurari ai vieții noi, 
fiți și cronicarii acestei vieți în satul vostru I

„Ce monument să îngrijești și să păstrezi cu grijă în satul nostru I 
se întreabă unii. N-avem așa ceva". Oare intr-adevăr nu au ? S-au 
gindit bine ? Un monument de o nepieritoare frumusețe le stă la în- 
demină, acolo, lingă ei, așteptîndu-i. Folclorul ! Un cîntec bâtrînesc, 
o doină străveche nu sint oare monumente vrednice să fie păstrate ?

La aceste întrebări au răspuns tinerii din comuna Goicea Mică, 
raionul Segarcea, crganizînd o ștafetă folclorică. A transmite, din
tru n sat într-oitul, dintr-o regiune înir-alta, frumusețile tezaurului 
folcloric vechi și nou, prin ștarete, este o idee deosebit de valoroasă. 
Inchipuiți-vă harta folclorică a țării agitată în toate direcțiile de să
gețile indicînd extinderea cintecelor, jocurilor, poeziilor, strigături
lor, departe, din ce în ce mai departe de locurile lor de baștină, 
perpetuind valori strălucite, adîncind izvoarele vii, fermecate...

lată ce căi noi și largi se deschid în fața tinerilor din întreaga 
țară. Și aite mijloace stau la îndemîna organizațiilor U.T.M. în apli- 
ca rea mai creatoare, mai inventivă, mai aproape de tineri, a iniția
tivei de la Vladimiri. Militînd pentru cunoașterea evenimentelor 
principale din viața colectivelor, (lupta antifascistă, reforma agrară, 
naționalizarea etc.) evocind chipul luptătorilor la locul în care au 
muncit ei cindva, acolo unde se păstrează ceva din amintirea lor, 
vom descifra graiul trecutului, pentru ca să înțelegem ff Ji bine 
chemarea anilor ce vin. Nimic din tot ce a fost frumos, eroic, măreț 
și demn, să nu se irosească.

La Muzeul de istore c pcxejRâ. M aochese iode I acrișori Doricvs.

La „Coltul U. T C.(t
Oj 11 ani în urmă, de la 

strungul lui Fi Ii men Sirbu au 
pleca: la București, în dez- 

. ghețul unui martie, o ștafetă 
! spo» â. un grup de tmen, cu 
I mai puține calitău aiiet.ee. 
I dar foarte entuziaști f ho- 
I țăriți primului COO-
i greș al U.T.M. mesajul și ade- 
i zi unea de luptă a tinerilor 

coosJmțeni. In anii care au 
urmat ce: mai buni tineri au

I primit aid carnetele ro$ii de 
| membru al Uniunii Tmeretu- 
j lui Muncitor. Și tot tradiție a 
1 devenit obiceiul ca noii absol- 
• venți ai școlilor profesionale; 
j tinerii nou veniți in șantier, 

intrind in rindurile clasei 
i muncitoare, să se intilnească 
! aid cu comuniști, muncitori 
I virstnici. cu cei care l-au cu- 
; noscut pe eroul utecist FUi- 
. mon Sirbu. O astfel de intil- 
| nire a avut loc și acum citva 
I timp.

—Era după orele de pro
gram. Sala se umpluse fi 
mulți tineri, nemaigăsindu-și 

I ioc pe scaune, au rămas In pi

Cronica satului
fnri industriale in valoare de 
2j672.06O lei, intr-un singur an.

.N-am ti uit niciodată sea.

oamenii aceia majoritatea ti
neri care plămădeau d.n confrun
tări de vechi documente, din 
spusele celor mai virstnici, din 
legende, ori cintece din folclor 
— din nevoia de a csssutețte fi 
a nu uit^ trecutul spre • înțele
ge mei bine prezentul — noua fi 
adevărata ^Istorie1* a acelei eo- 
mu/ie botoșifiene

In tot mai multe localități — 
Țibucani- Tg. Neamț, Mușetești- 
Argef, Boia-Fălticeni etc. — vi
olatorul este îndemnat astăzi să 
răsfoiască, eu firească emoție, 
filele unor caiete caligrafiate cu 
grijă pe a căror copertă sin: în
scrise cuvintele : „Cronica sa
tului**, Cite fermecătoare nopți 
de sfătuiri cu uncheșii satu
lui. cîtă stăruitoare cercetare a 
arhivelor de tot soiul, cîtă mun
că de informare din om în om, 
sau din lucrări scrise, cîte cli
pe de activitate intensă nu sin
tetizează de fapt, multe din a- 
ceste modeste caiete unde-și află 
consemnare — istoria de ieri fi 
de azi a localităților respective.

An de an, „Cronica satului" 
devine prezentă, tot mai fami
liară, tot mai necesară în viața 
satului nostru.

Cu cit graiul faptelor este 
mai concret cu atît valoarea in
structivă a cronicii sporește in 

cioare. Erau peste 300 de ti
neri.

Vcrbitcrii povestesc cj dtâ 
ardoare s-a pregătit Fihmon 
Slrb- pentru a fi un bun 
lupCătcr. un caracter integru, 
o roențg ae nrinfrint.

Trad-Ua de a se întflni la 
colțurile ere.toc U.T.C. cu co
muniști. eu munaton virst
nici. ca cri care l-au cunoscut 
pe Friimoc Sirbu. este și ea 
un priiej de educare a tinerei 
generați: de muncitori ai șan
tierului.

— Ca și In trecut, spunea în 
cuvîntul său tânărul electri
cian Nieolae XTlsan, cea mai 
mare încercare a vieții unui 
tânăr este îndeplinirea sarcinii 
de par*. <± Pentru Fîlimon Sir
bu, lupta pentru zdrobirea fas- 
dsmuiui a fost sarcină dată de 
partid ri cu zîmbetul pe buze 
și-a dat viața luptând pentru 
îndeplinirea ei. Nouă ne-a în
credințat azi partidul sarcina 
de a învăța, de a ne însuși 
cultura și tehnica nouă, de a 
îndeplini prevederile planului, 
economisind metalul, energia, 

răsunet educativ. Tnlr-adevir, ce 
altceva ar fi putut înfățișa mai 
limpede, mai real fi în același 
timp mai zguduitor situația grea 
a țărănimii din amintita comu
nă, Corni, (locul copilăriei ma
relui pictor O. Băncili) în 
preajma sin geroaselor reprimări 
de mase din 1907 decit aceste 
spicuiri din „Cronica" comunei: 
..Ncvaia de pimînt devine din 
ce in mai mare pentru su
tele de țărani sărăciți. nevoiți 
să.și vindă și bruma de pămînt 
pe care o mai aveau pentru a 
face față trebuințelor de trai 
din ce în ce mai anevoioase. 
Mărirea arendei de la 8 lei la 
80 pentru fiecare falcie de pă- 
mînt. (in contul păminlului a- 
rendat, țăranul trebuia să lu
creze pe moșia boierească de la 
arat și pînă la căratul în coșar, 
între 54—75 zile pentru o sin
gură falcie de pămînt), lipsa 
de animale de muncă și inven
tar agricol, accentuată prin re
ducerea izlazurilor și lărgirea 
semănăturilor boierești, au adus 
an de an țărănimea la sapă de 
lemn... Statistica agricolă trimi
să în anul 1906 Ministerului A- 
griculturii, mărturisește că de 
pe micile proprietăți țărănești 
se obțineau 8 hl. porumb la 
ha etc

Pentru alcătuirea unor cronici 
de o cit mai înaltă putere edu
cativa, alcătuitorii ei, printre 
care e bine să se numere în pri
mul rînd tinerii intelectuali ai 

reelizlnd produse mai ieftine 
K mai frumoase.

— Ca absolvent al școlii pro- 
f«ocale, spunea in cuvîntul 
său Memet Nejmet, de curir.d 
mi-am început munca in sec
ția in care a muncit Fillmon 
Sirbu Eu nu am văzut hale
le. ateiiereie acelea mizere, a- 
▼em Insă aid o mărturie con
cretă. Ctă deoseb.re intre 
strungul rudimentar la care a 
lucrat eroul utecist și strungul 
modem, construi: in țara 
noastră, la care lucrez eu a- 
cura. Noi știm insă că toate a- 
cestea ie datorăm luptei co
muniștilor.

Vor trece zile, vor trece ani, 
și buchetele de flori din jurul 
strungului la care a lucrat 
eroul utecist Filimon Sirbu se 
vor schimba. Alte și alte pro
moții de tineri se vor întâlni 
aid pentru a învăța să cor.ti- 
nuie tradițiile de luptă ale 
U.T.C.-ului. pentru a porni și 
mai hotăriți la desăvârșirea 
construcției socialiste.

ION ȘERBU

aattdui .trebuie să dispună de un 
vast material documentar — viu, 
concret fi semnificativ. El consti
tuie un prețios fond de rezervă 
la care activistul cultural poate 
apela cu succes fie pentru edi
ficarea mai temeinică a editoru
lui asupra unor fapte fi eveni
mente, fie pentru organizarea 
unor variate fi interesante ma
nifestări eultural-artistice cu con
ținut inspirat din viața de ieri 
fi mai ales de astăzi a satului.

Trebuie părăsita tendința 
unor alcătuitori ai cronicilor 
de a înfățișa, cu precă
dere, numai evenimentele din 
trecut în dauna oglindirii rea
lității contemporane. Trebuie 
prezentată — pe temeiuri știin
țifice ziua de mîine in satul res
pectiv. Or, aceste temeiuri sint 
din belșug prezente in planurile 
concrete întocmite de organele 
puterii locale pentru dezvolta
rea multilaterală a fiecărei loca
lități in viitorii ani — pe baza 
cunoașterii condițiilor material- 
economice reale, științific de
terminate. Popularizarea largă 
și concretă a acestor linii de 
perspectivă în dezvoltarea uite, 
rioară a satului reprezintă unul 
din principalele obiective ale 
muncii celor ce alcătuiesc „cro
nica satului". Ea este menită să 
contribuie, și pe această cale, la 
educarea patriotică a tineretului.

LIV1U CERNAIANU 

Pionieri oi Școlii de 7 ani 
din Telega-Cîmpina îngri
jind mormintele eroilor 
clasei muncitoare din ci

mitirul „Trei pruni".
Foto : V. ALEXANDRU

Ștafeta culegătorilor
de folclor

Pe meleagurile raionului 
Segarcea, la Goicea Mică, am 
întâlnit nu de mult, o manifes
tare plină de tile. Era după un 
cumplit zăbuc — cum spun lo
cuitorii de pe-aici zilelor cu 
soare arzător. Bogatul rod al 
pămînturilor descătușate de 
ttrînsoarea hatului, răsplăteau 
munca harnicilor colectiviști, 
zorindu-i la stringerea lui cît 
mai grabnică.

Dar nici „zăbucul", nici zo
rul n-au putut opri dorința ti
nerilor și chiar a multor virst
nici in acea seară să intre in 
aola xpst.zx!sd • căminului 
aUnml Erau vreo donă-rret 
sate.

Ua fîl’n. o eonferință, un 
speetocoi, o seară de poezie au 
devenit la cămin ți în timpul 
verii manifestări culturale o- 
bițnuite, la care cu toții par
ticipă cu tot sufletul. Așa că 
și acum, cind comitetul comu
nal U. T. M. a organizat „o 
seară de folclor" au venit în 
număr mare, cu dorință ți 
curiozitate sporită.

— în incrustâri săpate cu 
briceagul pe coada lingurei de 
lemn, in perdelele înflorate și 
scoarțele cu care ne împodo
biri odaia, in cintecele și poe
ziile populare, din care vom 
asculta citera și în această 
seară, citim ca într-o carte ex
periența de- viață a poporului, 
setea sa de frumos, dorința de 
a-și împărtăși dorul și gîndu- 
rile, dragostea și bucuria.

Seara începuse. Profesorul 
de limba romînă al școlii din 
sat vorbea despre frumusețea 
folclorului, despre importanța 
cunoașterii acestui nesecat te
zaur despre care V. I. Lenin 
spunea că poate alcătui „o ad

Utemiștii din comune Telege îngrijesc cu mult drag Muzeul 
Doftana. In orele libere sădesc fiori, curăță pomii, iarba etc. 
Mulți dintre ei au primit aici. în fața muzeului, insigna de bri. 
gadier al munci; patriotice. In fotografie, secretarul comitetului 
comunal U.T.M. — Gheorghe Postolache — înmînînd insigna 

d® brigadier unui grup de tineri.

mirabilă cercetare a năzuințe
lor și așteptărilor poporului", 

în marile balade, în cîntece 
de vitejie, poporul nostru des
crie cu neasemuită măiestrie 
lupta împotriva asupritorilor. 
In basme, legende, zicători, 
doine, cîntece se citesc senti
mentele și aspirațiile poporu
lui. Și oricît de grele au fost 
încercările prin care trecea, el 
nu și-a pierdut optimismul, 
încrederea într-un viitor lumi
nos. Viitorul la care năzuia s-a 
împlinit. Cu sporită pasiune 
pentru frumos, cu inima plină 
de dragoste și recunoștință 
pentru Partidul călăuzitor pe 
drumul u«et vieți fericite, rap
sodul popular ctnlâ astăzi 
mața lut nouă, belșugul mun
cit, dragostea înflorită.

Pe chipurile ascultătorilor se 
citește atenție, dorință de a 
afla cit mai mult. Răspunzind 
parcă așteptărilor lor, viorile 
au prins a zice. Abia atunci 
spectatorii și-au dat seama că 
au in mijlocul lor și oaspeți. 
Utemiștii invitaseră soliști și 
recitatori din comuna înveci
nată, Bîrca. Și gazde primi
toare, tinerii le-au dat întâie
tate. Aristica Boboloc, cunos
cută de la multe festivaluri 
ale tinerilor, a început cu cîn- 
tecul „Leliță Mărie", din par
tea locului. Ultimul acord și 
versurile : „Și ies în drum să-l 
aștept / Cu drag să îl string 
la piept", trebuia să-i aducă 
aplauzele, lată însă că vocea 
șugubeață a unei fete din sală 
le opri:

— La noi se termină cu: 
„Ostenit și plin de apă / Cum 
a venit de la sapă" ! Să nu vă 
fie cu supărare.

Parcă putea fi vorba de su- 

parare ? Dintru început chiar, 
tinerii voiau să învețe unii de 
la alții. Seara le plăcea și a- 
plauzele răsplăteau cu dărni
cie pe talentații interpreți, lo
calnici și invitați. Prezentând 
programul, tânăra poetă Șina 
Dănciulescu, activistă a comi
tetului regional U. T. M., le 
ținea de fapt tinerilor o lecție 
despre folclor, arătind cum se 
îmbogățește el, zi de zi, cum, 
făurindu-și o viață nouă, oa
menii simt nevoia să o cinte 
in vers și melodie.

— Rapsozii nu mai rămîn 
astăzi anonimi. Prin grija 
partidului ei au toate condi
țiile sd-și desfacă aripile cit 
mai larg in razul întregii țâri. 
Noi, tinerii putem sprijini 
creația folclorică descoperind 
cintecele, versurile noi, cu- 
noscindu-i pe autorii lor. Ci- 
tindu-vă poezia următoare vă 
dăm și o problemă: să-i ghi
ciți autorul.

Și tinerii au ascultat cu a- 
tenție poezia „Vorbește un co- 
lectivistM : „Cînd munceam pe 
la boier, / Aveam o casă de 
lemn, / învelită cu coceni. / 
Munceam la boier într-una, / 
Din cinci părți luam doar 
una. / Pentru-o cofă de făină / 
Lucrai la chiabur o lună, / 
Pentru o sită de mălai / Trei 
zile întregi munceai. / Dar 
acuma am de toate. / Nu duc 
dorul la nimic i Fruntea mîn- 
dru mi-o ridic. / De cînd ha
tul a pierit / Este satul fericit".

— Nea Barbu Selea — ziseră 
tinerii în cor, rugîndu-l să se 
urce pe scenă.

Colectivistul Selea Barbu, ■ 
cunoscut pentru darul său de , 
a compune, temut de cei le- 
neși și delăsători pentru cimi
liturile cu care-i ustură ?i-i 
rușinează „ca la comandă" — 
cum zic oamenii din sat — s-a 
urcat pe podium. Le-a poves
tit în versuri despre traiul 
greu din trecut, pentru ca ti
nerii să-nvețe a prețui și mai 
mult viața lor de azi. Le-a 
vorbit însă în vers înaripat 
despre viața nouă în colectivă, 
despre dragostea fierbinte 
pentru partid, călăuzitor al 
vieții lor fericite de azi.

Pînă-n miez de noapte au 
răsunat cintecele și versurile 
la căminul cultural din Goi
cea. Și alături de ele, ropotul 
aplauzelor, ca semn că seara 
folclorică le-a plăcut.

Căutând noi forme de îmbo
gățire a inițiativei de la Vla
dimiri, organizația U.T.M. de 
aici, cu sprijinul organizației 
de partid, a găsit în tezauruc 
creației populare un prețios 
mijloc de cunoaștere a istoriei 
poporului, a simțămintelor și 
idealurilor sale de-a lungul 
anilor, un prilej de cunoaștere 
mai profundă a vieții noi so
cialiste, la clădirea căreia con
tribuie și ei, zi de zi.

La sfîrșit, utemiștii au gîn- 
dit că e bine să statornicească 
această manifestare culturală, 
să o îmbogățească. în adunare 
au hotărît să cheme la între
cere toate organizațiile U.T.M. 
din raion pentru culegerea șl 
cunoașterea folclorului nou 
din fiecare comună, organi- 
zînd „ștafete folclorice" prin 
care să transmită din sat in 
sat comorile artei populare 
ale raionului. începutul l-au 
și făcut, invitîndu-i pe tinerii 
din Bîrca.

Inițiativa lor este deosebit 
de prețioasă. Viața nouă, so
cialistă statornicită în patria 
noastră, dă creației artistice 
populare o nouă strălucire. 
Cunoașterea și răspîndirea ei 
contribuie la formarea și edu
carea maselor.

FLORICA POPA

aiiet.ee


Ionel Perianu — Brăila
Instrucțiunile comune ale 

Comitetului de Stat pentru 
Problemele de muncă și sala
rii și ale Consiliului Central 
al Sindicatelor arată că anga- 
jații lăsați la vatră după efec
tuarea stagiului militar pot 
primi concediul de odihnă nu
mai după 11 luni de la reîn
ceperea muncii, indiferent da
că s-eu reîncadrat la aceeași 
unitate la care lucrau în mo
mentul încorporării sau la al
ta și indiferent de timpul din
tre data lăsării la vatră și da
ta reîncadrării.

nu 
în 

vor

Andrei Morărăscu — Reghin
Absolvenții Institutelor de 

învățămînt superior care 
domiciliază în localitatea 
care au fost repartizați 
primi, odată cu prezentarea la 

- post — în cazul cînd sînt re
partizați în localități rurale 
— o ,ndomnizație egală cu un 
salariu lunar precum și costul 
transportului de la domiciliu 
la noul loc de muncă pentru 
ei, pentru membrii familiei și 
gospodăria lor.

Elena Constantincscu — 
Medgidia

Iepurii de casă sînt achizi
ționați de Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de consum prin 
unitățile sale. Prin urmare ie
purii pe care i-au crescut pio
nierii și utemiștii din sat pot 
fi valorificați prin cooperati
va de consum din comună.

reg.Mihai Vintu — Ineu — 
Oradea

In școlile profesionale 
ucenici, școlile agricole și . 
Iile de meserii se primesc ab
solvenți ai școlilor de 7 ani 
în vîrstă de 14-16 ani împliniți 
la 15 septembrie 1960. Pentru 
meseriile din agricultură și 
din sectorul de construcții li
mita superioară de vîrstă poa
te ajunge la 17 ani. “ 
meseriile 
mașinist la utilaje, 
brici de cherestea. butoaie și 
parchete, sondor granic și

de 
șco-

Pentru
operator chimist, 

din fa-

Cit mai mulți tineri muncitori 
candidați la studenție

(Urmare din pag. l-a) 

dar care
îndrumați spre ce 
să se
nici i

sfaturile populare

; îndrepte, 
întreprinde-

lua transportul auto va nece
sita un mare număr de spe
cialiști cu pregătire superioa
ră, în automobile și tractoare. 
O asemenea secție de speciali
tate există numai la institutul 
nostru.

Cel de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. a prevăzut de ase
menea, o mare dezvoltare a 
industrializării complexe a 
lemnului, o importantă bogă
ție a țării noastre. In cadrul 
planului de șase ani, pe întin
sul țării noastre vor apare 
combinate complexe de pre
lucrarea lemnului, înzestra
te cu tehnica cea mai îna
intată, cu proces de pro
ducție automatizat și me
canizat. Inginerii necesari a- 
cestor noi întreprinderi vor 
fi formați de Facultatea de 
industrializare a lemnului din 
institutul nostru, singura în 
țară, care, începînd cu acest 
an, va primi, în comparație cu 
anii trecuțl, un număr mare 
de studenți.

Mul ți dintre tinerii care vor 
deveni studenți ai facultăților 
noastre, în specialitățile de 
care aminteam, se pregătesc a- 
cum pentru concurs. Pentru un 
concurs adevărat, care să ne 
dea posibilitate să-i selecțio
năm pe cei mai buni, avem insă 
nevoie de mult mai mulți can
didați. Și sînt convins că exis
tă sute de tineri care vor să 
vină la facultate, 
n-au fost 
facultăți 
Cred că 
rile, nici 
și nici direcțiile generale ca
re se ocupă de problemele de 
învățămînt in cadrul ministe
relor de resort nu s-au 
ocupat eu toată răspunde
rea de recrutarea a cit mal 
mulți candidați la studenție 
din rîndul muncitorilor. Nu 
mai departe în orașul nostru; 
la Uzinele de tractoare au 
fost recrutați pînă acum nu
mai 12 candidați pentru con
cursul de admitere iar la Uzi
nele „Steagul Roșu" 18 candi
dați. Or, fiecare din aceste 
două uzine are posibilități să 
trimită cite 150—200 de can
didați la concursul de admi
tere. întreprinderile nu cu
nosc însă exact situația șco
lară a muncitorilor lor. Situa
ții similare există la multe în
treprinderi.

Eu cred că direcțiile gene
rale care se ocupă cu proble
mele de învățămînt în cadrul 
ministerelor Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, Econo
miei Forestiere și altele ne 
pot sprijini mai substanțial 
pentru a recruta cît mai mulți 
tineri care să vină la institu
tul nostru. Ar putea recruta 
de pildă, mai mulți candidați 
din cadrul unor întreprinderi 
ce le aparțin, cum ar fi unele 
întreprinderi din regiunile Ba
ia Mare. Suceava, Autonomă 
Maghiară, care au mai mare 
nevoie de cadre inginerești în 
domeniul specialităților insti
tutului nostru. Sînt convins 
că aceste Întreprinderi, în 
timpul care a mai rămas pînă 
la concurs, ne vor da tot spri
jinul Indrumînd un număr cît 
mai mai’e de tineri, bine pre
gătiți, Ia concursul de admi
tere. Mai ales întreprinde
rile care au mai mare nevoie

în

de
20

turlist, se primesc tineri 
vîrstă de 15-17 ani. 

înscrierile la examenul 
admitere se fac între 
august — 3 septembrie 1960 la 
sediul fiecărei școli sau al 
centrelor stabilite de Ministe
rul, instituția sau organizația 
de care ele depind, pe baza 
unei cereri însoțită de urmă
toarele acte :

— certificat de naștere, (co
pie legalizată la școala la ca
re se înscrie)

— certificat de studii (în ori
ginal)

— certificat de sănătate eli
berat de dispensar, spital sau 
policlinică în care se va spe
cifica rezultatul analizei sîn- 
gelui și ai radioscopiei pulmo
nare

— declarație tip din care să 
rezulte starea materială a pă
rinților sau a susținătorilor le
gali.

Examenul de admitere se 
ține între 7-14 septembrie a.c.

Sandu Cluceru — București
Culorile folosite pentru mar

carea traseelor turistice din 
masivul Bucegi sînt roșu, gal
ben, albastru, alb în semne
le : bandă, (linie), cruce, tri
unghi, punct, (cerc).

Semnele și culorile sînt dis
puse Pe potecile turistice în 
funcție de elementele naturii 
înconjurătoare. Astfel în re
giunea de pădure, marcajul 
este făcut pe trunchiuri de 
copaci, în regiunile stîncoase 
pe stînci vizibile ; pe porțiu
nile de platou ; în punctele de 
orientare mai importante gă- 
sim marcajul pe stîlpii meta
lici, vopsiți vizibil în dungi 
negre și albe.

Orice alte semne de mar
caj întâlnite în drum trebuie 
evitate, deoarece ele au ră
mas din sistemul vechi de 
marcaj și pot duce pe poteci 
neutilizabile pentru masele 
largi de turiști.

Pentru o mai bună orienta
re în alegerea traseelor este 
necesar să folosiți o hartă tu
ristică, avînd astfel putința de 
a combina un traseu accesibil.

de cadre inginerești trebuie să 
înțeleagă că aceasta este ca
lea cea mai bună de a-și for
ma cadre : trimiterea proprii
lor muncitori din rîndul că
rora să se pregătească ingi
nerii lor de mîine.

Re ecranele Capitalei rulează în premiera filmul sovietic „Ivonna14» o 
„A. P. Dovjenko" din Kiev, în ' * ’ J’“‘- “*----- c

.. ____ -> producție a studioului
regia lui Vladimir Beleaev, cu Inna Burducenko in rolul prin

cipal. in clișeu : cadru din film.

P
OMUL

CARE ADUCE
PLOAIE

Piesa cu același titlu a scriito
rului american contemporan 
Richard Nash este o satiră ama
ră a spiritului îngust, mercpntil 
care, în lumea burgheză, a fost 
ridicat la rangul unui principiu 
moral. Starbuck, omul care adu
ce ploaie, în schimbul unei sute 
de dolari dar și a credinței în 
puterile sale neobișnuite, este de 
fapt întruchiparea unui simbol 
— evident, singular și limitat — 
al omului care crede în ceva, 
care hrănește o speranță în lu
mea calculului rece, egoist. Pro
genitură a aceluiași mod de via
ță american, Starbuck, însuși nu 
este decît un excroc de duzină. 
Dar tocmai această panoramă în 
care totul se învîrte în cerc în
chis, iar pînă și purtătorul unui 
elan (pe care, firește, îl comer
cializează) nu e decît o excres
cență socială, — înfierează o- 
dată în plus ierarhia valorilor 
morale a lumii capitaliste. Fii. 
mul realizat după această 
piesă (care s-a jucat cu succes 
pe scena Municipalului acum

Plecarea 
unei delegații 

ia Hanoi
Vinerj a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre R. D. Vietnam 
o delegație care va 
festivitățile ce vor 
Hanoi cu prilejul 
15-a aniversări a 
R. D. Vietnam și 
IlI-lea Congres al 
celor ce muncesc din Vietnam.

Delegația este compusă din 
tovarășii Nicolae Giosan, mem
bru al C.C. al P.M.R., directorul 
Institutului de cercetări pentru 
cultura porumbului și Constan
tin Niță, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Simion Bughici, Cornel Onescu, 
Elena Lascu, Ilie Verdeț, mem
bri ai C.C. al P.M.R., Virgil Ca- 
zacu, Andrei Păcuraru, membri 
aupleanți ai C.C. al P.M.R., acti
viști ai C.C. al P.M.R.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. D, Vietnam la 
București în frunte cu însărcina
tul cu afaceri ad-interim, Nguyen 
Minh Chuong.

(Agerpres)

participa la 
avea loc la 
celei de-a 
proclamării 

la cel de-al 
Partidului

în Editura politică 
a apărut volumul: 

„Congresul al IlI-lea 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn“

INFORMAȚII
Cea de-a treia serie de elevi 

și pionieri din Regiunea Autono
mă Maghiară a plecat în tabe
rele de odihnă de la Izvorul Mu
reșului. Borsec, Homorod, Bil- 
bor, precum și în alte locuri pi
torești din țară. Numărul elevi
lor și pionierilor din R.A.M. 
care și-au petrecut vacanța în 
taberele de odihnă anul acesta 
se ridică pînă acum la peste 
10.000.

★
Au fost date în folosință la 

Dîmhul Morii un pitoresc loc. de 
popas pentru excursioniștii de 
pe Valea Timișului — un res
taurant modern cu terase exte
rioare și un hotel, cu două eta
je, cu o capacitate de 100 de 
locuri.

★
în cadrul turneului pe care îl 

întreprinde în țara noastră, An
samblul artistic „Vit Nejedly* 
al Armatei Republicii Socialiste 
Cehoslovace, a prezentat vineri 
Un spectacol in orașul Baia Mare.

(Agerpres)

E CE
dă preg- 
specifice 

neputință

mai bine de trei ani), 
nanță unor amănunte 
de viață americană cu 
a fi reproduse altundeva. în toa
tă dimensiunea pitorescului lor 
trist. în plastica imaginii ele dau 
sens unor replici aparent humo- 
ristice și întregesc cîteva portre
te. Apar astfel: un fermier dor
nic să-și mărite fata, să scape 
de „piatra din casă" ; fiul său 
mai mare care nu poate să înțe
leagă decît aspectul financiar al 
oricărui gînd și sentiment, a ori
cărei aspirații ; fata în cauză, 
urită și îmbătrînită de atîta ser- 
vitorit în casa tatălui și fraților 
ei care nu-și găsește perechea 
deoarece n-are „sexapil" și fi
rește nici avere ; fiul mai mic, 
un tînăr de o naivitate primiti
vă care cochetează vulgar cu o 
femeie ușoară: un șerif gras și 
lipsit de orice preocupări; însfir- 
șit, ajutorul său. un om gol, de 
o ignoranță stupidă care n-a ci
tit altceva în viața lui decît cir
cularele sosite de la Washington. 
Din tot acest insectar, regia ex
trage abil cîteva aspecte caracte
ristice: înțelesul standard și
meschin al fericirii în „modul 
de viață american", absența ori
căror preocupări spirituale și a 
unor criterii de judecată sănă
toase, nefalsificate de pofta îna
vuțirii, dezumanizarea. Din pă
cate, filmul este greu de urmărit 
datorită abuzului de dialog și a 
unei montări vădit teatrale cu 
multe interioare și exterioare de 
carton vopsit. Merită însă toată 
aprecierea jocului cunoscutei 
actrițe Katherine Hepburn.

Brigada artistica de agitație a Casei de cultura a tineretului din raionul Nicolae Bălcescu a 
fost surprinsă de foto-reporter în timpul unei repetiții la noul spectacol „16 ani de viață nouă“.

Foto : AGERPRES

Ziua a doua a Jocurilor Olimpice
ROMA (Agerpres). — Cores

pondență specială :
începînd de vineri Jocurile 

Olimpice au intrat în plină 
desfășurare. în cursul dimi
neții și după-amiază pe dife
ritele baze sportive din Roma 
s-au desfășurat întreceri la 
10 discipline sportive. Bine
înțeles că nu la toate aceste 
discipline au fost cunoscuți 
campionii olimpici, sportivii 
fiind angajați acum în între
cerile preliminarii. Evenimen
tul central l-a constituit pro
ba de ciclism pe echipe con- 
tracronometrului (100 km) în 
care s-au decernat primele 
medalii ale actualei Olim
piade. Titlul de campioană 
olimpică a revenit echipei Ita
liei, urmată de selecționatele 
Germaniei și U.R.S.S. Repre
zentativa R.P. Romîne a ocu
pat locul 6 dintre 32 de echi
pe participante. Cu succes au 
evoluat vineri și alți sportivi 
romîni printre care luptătorii, 
boxerii și jucătorii de polo pe 
apă.

★
Cursa ciclistă. disputată pe 

circuitul Cristofor Colombo, 
pe o căldură de aproape 40 
grade, a pus la grea încercare

RAN
NOPȚILE
CABIRIEI

Nu este pentru prima oară 
cînd cinematografia neorea
listă italiană se adresează 
unei probleme acute, de in
teres social, care face ravagii 
in Italia de azi: prostituția 
oficială sau deghizată. Dar 
filmul lui Federico Fellini de
pășește imaginea sumbră care 
s-a întipărit spectatorului, din 
alte filme, prin umanismul 
profund cu care este privită 
soarta acestor femei împinse 
de mizerie la decădere. Cabi
ria, este un astfel de tip stan
dard al prostituatei de stradă, 
obosită de nopțile pierdute 
pentru a-și procura o existen
ță modestă. Dar, sub îmbrăcă
mintea ei demodată, sub fardul 
strident și tunsoarea ridicolă 
ni se dezvăluie un suflet de 
om, chinuit, umilit, apăsat de 
durerea unor visuri neîmpli
nite. Drumul Cabiriei care a 
fost cîndva o fată veselă, fru
moasă, curată, este drumul a- 
tîtor tinere de la periferia ma
rilor orașe capitaliste care au 
fost silite să se vîndă atunci 
cînd n-au găsit de lucru. 
Obiectivul aparatului de fil
mat înregistrează cu o 
știinciozitate exasperantă hu
zurul din centrul orașului, pe
trecerile costisitoare în loca
luri de noapte, farsa moralită
ții în lumea banului și a li-

con-

rezistența concurenților. Ple
cările s-au dat cu începere de 
la ora 9 dimineața din minut 
în minut De la început cei pa
tru cicliști romîni G. Moicea- 
nu. I. Cosma, A. Șelaru și L. 
Zanoni dezavantajați de fap
tul că au plecat în urma unei 
echipe mai slabe, cea a Indo
neziei, se aflau după primele 
două ture în poziția a 8-a. In 
ultima parte a traseului ei 
și-au revenit reușind să termi
ne pe locul 6, înaintea echipei 
Franței. Clasament : 1. Italia
(Trappe. Fornoni, Coglliatti, 
Balletti) campioană olimpică a 
parcurs 100 km în 2hl4’33’53/ 
100 (medie orară 44,689 km) ; 
2- Germania (Schur, Adler, 
Hagen, Lorke) 2hl6'56”31/100 ; 
3. U.RJS.S. (Kapitonov, Mele- 
hov. Petrov, Klevtov) 2hl8’41” 
67/100; 4. Olanda 2hl9’15”71/ 
100 ; 5. Suedia 2hl9’16”37/100 ; 
6. R. P. Romînă 2hl9’18”91/ 
100.

★

Pe ringul de la Palazzo del
lo Sport au continuat prelimi
nariile turneului de box. In 
reuniunea de după-amiază au 
evoluat și doi pugiliști romîni: 
Mircea Dobrescu (muscă) și C 
Gheorghiu (pană) care au 
purtat victorii

★
In cel de-al doilea meci 

preliminariilor turneului

re-

al 
de

„Am văzut în Romînia 
lucruri minunate“

Declarațiile dl. Willy Ratfai, membru 
al Consiliului Mondial al Păcii

Dl. Willy Rattai, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii, 
care a fost oaspete al țării 
noastre, împreună cu soția, la 
invitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă, a părăsit țara. într-o 
convorbire cu un redactor al 
Agenției romîne de presă „A- 
gerpres“, dl. Willy Rattai a 
declarat printre altele :

Am văzut în Romînia lu
cruri minunate. întreaga țară 
este un mare șantier. Pretu
tindeni oamenii muncesc, con
struiesc și fac aceasta cu dra
goste, cu entuziasm. Am con
statat că ei sînt conștienți de 
importanța acestei munci. 
Comparația prezentului cu 
condițiile grele din trecut îi

----- •< 

E
bertâții de a muri de foame, 
îngenunchiată de apăsarea 
unor astfel de rînduieli so
ciale, Cabiria ajunge să spere 
intr-un noroc. Această speran
ță o ridică deasupra celorlalți, 
îi dă încredere în viață și do
rința de a supraviețui prezen
tului. Dar finalul desfidă — în 
maniera celui mai autentic 
realism — pînă și această spe
ranță dezvoltînd ideea că oa
menii simpli nu pot avea o 
șansă nici măcar la loteria vie
ții, in societatea burgheză. Un 
excroc deghizat în om de trea
bă îi propune s-o salveze din 
acest mediu, luînd-o în căsăto
rie. Iar ea, încrezătoare, este 
gata să-l urmeze. Curînd însă, 
noul drum se dovedește tot atît 
de scurt și criminal ca și ce
lălalt : individul in cauză vrea 
s-o omoare pentru a o jefui.

Giulietta Massina este cu a- 
devărat extraordinară în rolul 
Cabiriei. Arta ei se desăvâr
șește treptat dezvăluind o 
gamă întinsă a sensibilității 
omenești, a rezistenței morale, 
a purității și credinței în- 
tr-un ideal. Dacă nu ar fi 
fost ea ne-ar fi rămas neîn
țeles zîmbetul final cu care 
își îndeamnă eroina să nu re
nunțe la viață chiar dacă lu
mii în care s-a născut îi este 
indiferentă drama ei. 
țile Cabiriei" este în 
sens un document de 
valoare artistică la dosarul 
unei societăți condamnate 
laolaltă cu plăgile care o în
soțesc inevitabil.

„Nop- 
acest 
înaltă

E. CRISTIAN 

polo pe apă echipa R. P. Ro- 
mîne a jucat în compania e- 
chipei Republicii Arabe Unite. 
Jucătorii romîni au cîștigat cu 
scorul de 5-0 (3-0)

★
La Basilica Massenzio a în

ceput concursul de lupte cla
sice- In prima gală trei dintre 
reprezentanții noștri au obți
nut victorii. La categoria mus
că Dumitru Plrvulescu l-a în- 
tîlnit pe Richard Wilson 
(S.U.A.) pe care l-a învins de
tașat la puncte. Campionul ro- 
mîn a excelat mai ales în lup
ta la „parter“ unde a acumulat 
punctele necesare victoriei. La 
categoria cocoș Ion Cernea a 
cîștigat prin tuș în fața maro
canului Michel Benakoun, iar 
la categoria pană M. Schultz 
l-a întrecut prin tuș pe George 
Don Cavcas (Australia).

★
Apele cristaline ale lacului 

Albano de la Castel gandolfo 
au găzduit primele întreceri 
ale canotorilor. Dintre repre
zentanții R. P Romine s-au 
calificat direct în semifinale, 
echipajul Iacovici-Sidorov la 
canoe și ștafeta de caiac 4x500 
m alcătuită din Anastasescu, 
Sideri, Todorov și Vernescu. 
Prin recalificări au intrat de 
asemenea în semifinale Leon 
Rotman (canoe simplu) și echi
pajul de caiac dublu.

puternică ți-o 
care se con-

însuflețește și mai mult pen
tru a construi un viitor nou, 
fericit. De altfel, acest viitor 
a și început, îl vezi în noile 
construcții de locuințe din 
București și din alte orașe ale 
țării, în construcțiile de pe 
litoral, în marea hidrocentrală 
de la Bicaz, în înfăptuirile de 
ordin social pe 
tîlnit în toate 
vizitate.

O impresie 
lasă ritmul în 
struiește. Rămîi surprins cînd 
afli termenele scurte în care 
au fost ridicate, de pildă, 
blocurile din Piața Palatului 
din București, frumoasa gară 
din Constanța și altele.

Dl. Willy Rattai a accentuat 
impresia deosebită pe care 
i-a făcut-o vizitarea Uzinelor 
„Ernst Thalmann" din Orașul 
Stalin unde a remarcat, prin
tre altele, o înaltă mecaniza
re a producției, a Combinatu
lui agroalimentar „30 Decem
brie" — „o întreprindere a- 
gricolă și totodată industria
lă, de un gen cu totul nou" 
și a altor obiective economi
ce. Romînia este o țară fru
moasă și bogată — a subli
niat dînsul — și ea își pune 
în valoare bogățiile de care 
dispune. O impresie deosebi
tă mi-a lăsat-o faptul că pre
tutindeni, pînă în ultimul sat 
și ultimul loc de muncă, se 
simte conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn în acea
stă mare operă constructivă.

Am putut vedea — a în
cheiat dl. Rattai — că po
porul romîn dorește puternic 
pacea. Am certitudinea că 
poporul romîn aduce, prin 
munca sa plină de avînt, o 
importantă contribuție la în
tărirea păcii în întreaga lume.

care le-am în- 
întreprinderile

(Agerpres)

ANUNȚ
In atenția absolvenților 

școlilor medii

Pentru anul școlar 
1960/1981, școala tehnică 
de cooperație Buzău. Aleia 
Episcopiei nr. 1, primește 
în anul I absolvenți ai șco
lilor medii cu diplomă de 
maturitate pentru specia
litatea contabil și merceo
log.

Examenul de admitere 
se va ține între 25—30 sep
tembrie ac. la sediul școlii. 
Informații suplimentare se 
dau la secretaritatul școlii 
tefelon 1.6.8.4.

Măsuri stabilite
de Consiliul de Miniștri cu privire 

la schimbul de semințe cerealiere
în vederea ridicării con

tinue a producției de cereale 
păioase, în ultimii ani s-au 
introdus în cultură numeroase 
soiuri de grîu valoroase, care 
în condițiile de producție și 
experimentare au dat sporuri 
de 500—1500 kg la hectar față 
de soiurile autohtone. Aceste 
soiuri, pe lingă faptul că au 
dat producții ridicate la hec
tar, au dovedit calități deose
bite cum sînt: o mare capa
citate de valorificare a îngră
șămintelor naturale și mine
rale, rezistență la cădere și la 
pălire și altele.

Pentru realizarea sarcinei 
trasate de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R. care prevăd că pînă 
în 1965 producția globală agri
colă să crească cu 70—80 la 
sută, față de 1959 și ținînd 
seama de rolul pe care îl au 
semințele selecționate, ală
turi de ceilalți factori agro
tehnici, la ridicarea produc
ției agricole statul vine în a- 
jutorul gospodăriilor agricole 
colective, întovărășirilor agri
cole cu semințe de grîu va
loroase în condiții de schimb 
avantajoase.

în scopul realizării schim
bului de semințe la timp și în 
cele mai bune condiții Consi
liul de Miniștri al R. P. Ro
mîne a dat o dispoziție prin 
care se stabilește ca Comite

De Ia ambiție 
la conștiință

(Urmare din pag. l-a)

colectivă, trebuie să muncim toți 
cînd trebuie, cînd ni se cere. Tu 
ai muncit nu din conștiință, ci din 
ambiție, care nu sint totuna" 
îi spusese Radu Ion. De-atunci, 
de la adunarea aceea, toți au 
observat cu bucurie o schim
bare. la Niculae. Nu mai făcea 
pe ambițiosul, muncea hinp, dar 
rămăsese cu o meteahnă: tăcea. 
Cînd venea vorba de el, se as
cundea ca un melc in căsuța 
lui. Băieții, tovarășii lui, l-au 
luat cu binișoru între ei, cău
tau să nu-l piardă din acțiunile 
lor. Ba au mers într-o excursie 
la București, au vizitat mu
zee și expoziții, cartierele nou 
construite. „Casa Scinteii*. A 
mers și Niculae cu ei. Se uita, 
măsura, pipăia, își rotea ochii 
lacomi peste tot Ce vedea. Dar 
nu spunea nimic. De la o vre
me. ceilalți s-au mai liniștit, își 
închipuiau că băiatul, dacă s-a 
luat de. muncă, ascultă de in
dicațiile conducerii gospodăriei, 
o să se schimbe și în felul lui 
de a fi. Intr-adevăr, Niculae nu 
mai credea că se „supune" dacă 
mergea să muncească acolo un
de i se cerea, la un loc cu toți.

Dar, dinlr-odată, iată o nouă 
t,ispravă": î se încredințase sar
cina de a merge, împreună cu 
alții, cu caii la păscut. El, mai 
„grijuliu" ca ceilalți, intrase cu 
caii in lucerna colectivei. Băie
ții au văzut: „Ce faci, mă ? 
Scoate caii din lucerna'. Dar el 
nu i-a scos. A doua zi, spre 
seară, cînd se mai potolise soa
rele, oamenii au început să se 
adune. în sala de ședințe a gos
podăriei. Se convocase o adu
nare în care trebuia analizată 
printre altele și fapta lui Ni
culae. Au vorbit mulți. Și lui 
i-a intrat bine în cap: nu că ar 
fi mîncat caii lucerna era rău. 
Rău era că atunci cînd toți 
merg după o orînduială anumită, 
el călcase alături, dovedind în
că odată o apucătură înapoiată, 
de individual, că a vrut su-și 
știe caii lui mai buni decît cei
lalți. Cînd s-a terminat aduna
rea, afară răsărise de mult luna. 
Niculaie a luat-o încet spre 
casă, gîndindu-se. cu capul a- 
plecat, nu de rușine, ci de ciu
dă că nu pricepuse din vreme 
tot ce i-au spus colectiviștii în 
seara asta. în pat se învirtea ca 
pe jar.

Nu se mai stăpîni, sp sculă, 
se îmbrăcă repede, grăbit. Apoi 
ieși afară, călcînd hotărît. Avea 
de gînd să meargă la secretarul 
organizației de partid. Nu i-o 
spusese, dar avea o încredere ne
mărginită în omul acela înalt, 
cu un păr mai mult spre mă
tasea porumbului, cu pomeții 
teșiți mult in afară. Bătu ușu
rel în poartă. Acu parcă ar fi 
vrut să se întoarcă.

tul de stat pentru valorifica
rea produselor agricole să li
vreze unităților agricole co
operatiste semințe de soi de 
grîu, secară și orz din fondul 
de schimb al statului kg/la kg 
la care se adaugă diferența 
de calitate. Se admite la 
schimb și grîu în amestec cu 
pînă la 20 la sută secară. Pen
tru secara aflată în amestec 
cu grîu schimbul se va face 
în proporție de 0,800 kg grîu 
pentru un kg secară. Acope
rirea cheltuielilor de manipu
lare, condiționare și transport 
se va face de unitățile care se 
prezintă la schimb în natură 
sau în bani. Ministerul Agri
culturii, comitetele executive 
ale sfaturilor populare vor a- 
sigura o îndrumare tehnică 
permanentă în vederea apli
cării agrotehnicii corespunză
toare fiecărui soi de grîu și 
va controla îndeosebi calita
tea lucrărilor pentru pregăti
rea terenului, cantitățile de 
semințe la ha și adîncimea de 
semănat. De asemenea vor 
lua măsuri corespunzătoare 
pentru realizarea integrală a 
schimbului de semințe din 
fondul statului și vor verifica 
ca livrarea să se facă pe baza 
documentului de recunoaștere 
a soiului și a buletinului de 
analiză pentru stabilirea ca
lității semințelor.

— Ciție-i acolo? se auzi din 
ușă vocea cunoscută a secretaru
lui. Cîteva lipăituri și poarta 
se deschise.

— Ce-i, mă, Niculae ? Ca- 
re-i necazul ?

Nu știa cum să înceapă. Ui
tase parcă ce vrea să-i spună, 
îngăirnă :

— Apoi, uite, nu pot dormi.-, 
și mă gînd earn că așa... să mai 
stăm de vorbă. Dormeai?

— Nu, hai înăuntru.
S-au întins cu vorba pînă spre 

ziuă. Întîi au început cu una, cu 
alta, pe urmă au trecut la ceea 
ce-l frăminta pe el. Vrea să afle 
un lucru care nu-i era limpede: 
chiar așa de rău greșise de-l 
luaseră toți în tarbacă ? Erau 
așa de grave faptele lui?

Secretarul zîmbî ușor, parcă 
a mulțumire, parcă a surprin
dere»

— Vezi mă Niculae, trebuie 
să înțelegi bine un lucru. oa
menii nu s-au supărat pe tine 
că ai intrat cu caii în lucerna, 
nici că înainte nu voiai să mergi 
la lucru, nici că întîi ai stat 
acasă cînd toți au mers la să
patul. canalului. Nu, nu s-au su
părat. Dar au vrut să te ajute, 
și au făcut-o așa cum s-au 
priceput. Tu trebuie să te dez- 
veți de obiceiul ăsta care nu 
mai are ce căuta la noi, de a 
munci așa, cu>m îți vine. Și 
trebuie să înțelegi că e musai 
să ții. seama de disciplina mun
cii de aici, din colectivă, că 
tot ce faci tai aici trebuie făcut 
din conștiință și nu pentru că 
ți-ar porunci careva. Nimeni nu 
poruncește, dar toți ascultă de 
îndemnul inimii lor: dorința de 
a munci organizat, uniți, pen
tru traiul nostru de azi...

Tîrziu de tot, cînd au termi
nat, careva se trezi spunînd : 
„Bună dimineața pentru că, 
intr-adevăr, mijeau zorile. Rî- 
seră.

+
Pe cîmp, la batoza, învăluită 

de glasuri răgușite, în viitoarea 
prafului care îneacă, în uruitul 
neîntrerupt al namilei care în
ghite la snopi și nu se mai sa
tură, colectiviștii din Ciochina, 
raionul Slobozia, își numără 
roadele hărniciei lor Intr-unui 
din camioanele care gifiie încăr
cate cu saci, Boriceanu Niculae 
face semne de grabă :

— Hai, ridicați sacul, că nu-i 
timp de pierdut!

Din cînd în cînd iși trage 
capul din învăluirea unui steag 
roșu car# fîlfîie pe cabină: stea
gul de fruntaș. De jos. băieții 
se cotopănesc să ridice ultimul 
sac. Cîțiva îl privesc cu priete
nie, mulțumiți de fruntașul 
lor.

Niculae privește cu mîndrie 
în jur și-i strigă șoferului:

— Gata, dă-i drumu !
Mașina se urnește scrîșnind, 

ia viteză și se pierde în pulberea 
argintie.

Vizitați cabanele din raionul 
Huedin deschise fot anul. VLĂ- 
DEASA pe muntele Vlădeasa, 
Poiana Frînturi, 1450 m. alti
tudine, acces din gara Bologa 
(12 km., respectiv 3,30 ore pe 
jos).

Cabana 1 Mai VALEA DRA- 
GANULUI, acces din gara Po
ieni cu orice mijloc (9 km).

Cabanele sînt asigurate ca 
bufete Ia prețuri avantajoase 
avînd mîncăruri reci, conser
ve și băuturi de orice fel.

Se pot reținp camere sau 
paturi prin telefon 121-127 
Huedin.



TELEGRAME
Excelenței Sale

ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

București
Cu prilejul aniversării eliberării Romîniel, sînt fericit să vă 

adresez, în numele poporului cambodgian și in numele meu per
sonal, urări călduroase pentru deplinul succes al operei de 
construcție în țara dv. șl pentru fericirea poporului romîn.

Pnom-Penh
NORODOM SIANUK, 

șeful statului Cambodgiei

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
Poporul indonezian mi se alătură pentru a adresa Excelen

ței Voastre și prin Excelența Voastă poporului romîn calde fe
licitări și cele mai bune urări cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Romîne.

Djakarta
,» SUKARNO,

Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București

Cu prilejul sărbătorii naționale adresez Excelenței Voastre 
sincere felicitări ale Consiliului Federal și urări pentru feri
cirea dv. personală și viitorul țării dv.

Berna
MAX PETITPIERRE, 

Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sate
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București

Cu prilejul Zilei eliberării țării dv., adresez Excelenței 
Voastre felicitări, precum și cele mai bune urări pentru bună
starea și prosperitatea poporului romîn.

Addis-Abeba
IIAILE SELLASSIE, 
Împăratul Etiopiei

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București

Adresez Excelenței Voastre, cu prilejul sărbătorii naționale 
a Romîniei, urările mele sincere pentru fericirea dv. personală 
și a poporului romîn.

Paris *■ i i_
CHARLES DE GAULLE

Telegrama regelui Greciei

Excelenței Sale 
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
Cu prilejul sărbătorii naționale a Romînieî, rog pe Exce. 

lența Voastră să primească urările mele sincere pentru feri
cirea dv. personală ca și pentru prosperitatea Romîniei.

Atena . :
•*’ PAUL

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București

Cu prilejul fericit al aniversării eliberării Romîniei, în nu
mele guvernului și poporului indian și in numele meu personal, 
vă adresez, domnule președinte, cele mai calde felicitări și urări 
sincere de sănătate și fericire Excelenței Voastre și de prospe
ritate continuă poporului romîn.
. Delhi

RAJENDRA PRASAD, 
Președintele Indiei

Telegrama Reginei Olandei

Excelenței Sale
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

București
Cu prilejul sărbătorii naționale, vă trimit cele mai bune 

urări pentru fericirea și prosperitatea poporului romîn.
Haga.

• JULIANA

propunere inspirată 
de interesele păcii

O

ducația tinerei generații
contemporane este o pro
blemă de o răspundere

deosebită. Tinerii de azi sînt cei 
de. care va depinde în viitor 
soarta omenirii. Profilul moral al 
celor tineri constituie în zilele 
noastre domeniul unor vaste preo
cupări pentru cei ce iubesc cu 
adevărat pacea și sînt interesați 
în asigurarea viitorului pașnic al 
omenirii. Conștient de răspunde, 
rea ce revine guvernelor în edu
carea generației tinere în spiritul 
păcii, al înțelegerii și respectului 
reciproc între popoare, guvernul 
Republicii Populare Romîne a 
propus înscrierea pe ordinea de 
zi a apropiatei sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiuni
lor Unite a unui punct care să 
dezbată pe larg și eficient aceas
tă problemă, stabilindu-se măsu* 
rile necesare în această direcție. 
Această propunere a guvernului 
nostru izvorăște din profunda do
rință de pace a țării noastre și 
corespunde unor cerințe arză. 
toare.

Dacă problema educației gene
rației tinere în spirit sănătos con
stituie pentru țările socialiste o 
preocupare de prim ordin, dacă 
în aceste țări tineretului îi sînt 
creiate cele mai optime condiții 
de dezvoltare, de educare în spi
ritul unor idealuri nobile de via
ță, în spiritul păcii și înfrățirii 
între popoare, nu același lucru se 
poate spune despre situația exis
tentă în această privință în lumea 
capitalistă. Opinia publică mon. 
dială urmărește cu adîncă îngrijo
rare manifestările cu caracter ați-, 
făt or la agresiune și revanșard, 

manifestările de intoleranță și ură 
rasială ce au loc în diferite țări 
capitaliste și în mod deosebit în 
S.U.A. și Germania occidentală. 
In educația tineretului din aceste 
țări se reflectă din plin cursul a- 
gresiv al politicii externe a 
cercurilor imperialiste, tendința 
de a transforma tineretul în car
ne de tun, într-o masă de mane
vră pentru interesele negustorilor 
de moarte.

E suficient să amintim ceea ce 
se petrece in Germania occiden
tală spre a ne da seama de con. 
secințele nefaste ale unei aseme
nea educații. In școlile vest ger
mane sini folosite sute de manua
le de istorie in care se justifică 
militarismul prusac și războaiele 
criminale dezlănțuite de el. In a- 
ceste manuale Hitler este glorifi
cat i°r criminalii fasciști sint 
prezentați ca niște eroi. Sute de 
milioane de mărci sint alocate de 
guvernul de la Bonn pentru tipă
rirea unei asemenea maculaturi 
otrăvitoare. Sub privirile încu. 
rajatoare ale autorităților vest- 
germane ființează 110 organizații 
destinate militarizării și fasciză
rii tineretului din republica de 
la Bonn, conduse de foști mem
bri marcanți ai Lui „Hitlerju
gend**. Organizații ca de pildă 
„Casca de oțel”, și altele recru
tează carne de tun pentru noul 
Wehrmacht. La otrăvirea tine
retului își dau concursul 100 de 
edituri vest.germane ce tipăresc 
literatură fascistă. Pe ecranele 
cinematografelor din împărăția 
lui Adenauer au rulat în ultimii 
ani 224 filme cu caracter mili
tarist.

Am putea să adăugăm la a- 
cestea că manifestările revanșar
de menite să ațîțe tineretul vest-. 
german au fost marcate prin pre
zența unor membri ai guvernu

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei am deosebita 
plăcere să adresez Excelenței Voastre felicitări și urări sincere 
în speranța că această aniversare să aducă întotdeauna glorie 
și progres Excelenței Voastre și poporului romîn prieten.

Bagdad
NAJIB EL RUBAY,

_ Președintele Consiliului Suveranității

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine, 
ION GHEORGHE MAURER.

București
Cu ocazia sărbătorii Republicii Populare Romîne, vă trans

mit în numele popoarelor Iugoslaviei șl al meu personal, sin
cere felicitări și cele mai bune urări pentru binele poporului 
romîn și al dv. personal.

Belgrad
IOSIP BROZ mo

Domnului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

București

Națiunea italiană și eu personal vă transmitem cu prilejul 
sărbătorii naționale a țării dv. cele mai bune urări pentru 
prosperitatea pașnică a poporului romîn.

GIOVANNIGRONCHI

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, stnt fericit să 
exprim Excelenței Voastre. în numele meu personal și în nu
mele poporului din Izrael. sincere felicitări și cele mai bune 
dorințe ale mele pentru bunăstarea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului romîn.

Ierusalim
IZHAK BEN ZVI, 

Președintele Izraelului

lui de la Bonn. Aceștia nu s.au 
dat în lături de la proclamarea 
fățișă a unor țeluri agresive.

ar lucrurile acestea nu se 
petrec doar în Germania 
occidentală ci și în nume

roase alte țări capitaliste. S.U.A. 
dețin adevărate recorduri de o- 
tiăvire a generației tinere cu ve
ninul urii față de om, al spiritu
lui agresiv. Isteria războinică din 
S.U.A. își pune din plin am
prenta asupra vieții tineretului. 
Apologeții „războiului rece** vor 
să sădească în rindul tineretului 
nepăsarea față de ziua lui de 
mîine, să-i stimuleze instinctele 
cele mai josnice, săd abrutizeze, 
să-l transforme în carne de tun. 
Totodată rasismul face ravagii. 
Actele de teroare rasiali, linșă
rile, segregația in școli au deve
nit trăsături proprii, „modului de 
viață american". Sint tot mai nu
meroase cazurile cind tineri negri 
sint eondamnați la moarte pentru 
delicte imaginare in timp ce ca- 
stder lor li se dau foc de către ra
siștii din Ku Klux Klan. Toate 
acestaa se explica prin aceea că 
rasismul servește intereselor cercu. 
rilor interesate in pregătirea unui 
tineret care sâ slujească mirșa- 
vele scopuri ale negustorilor de 
moarte. In această ambianță în
florește criminal.tutea, descom. 
punerea morală, pervertirea unor 
categorii de tineri, huliganismul 
în formele cele mai acute. La ora 
actuală chiar și unii politicieni 
burghezi sint alarmați de am
ploarea pe care a căpătat-o des
compunerea morulâ a tineretului 
din o serie de țări capituliste. Ei 
ocolesc insă faptul că această si
tuație se datorește însăși politicii 
guvernelor țărilor capitaliste care 
au stimulat isteria războinică, ra
sismul, ura față de alte popoare, 

disprețul față de cuceririle ci
vilizației umane.

Consecințele pe care le are 
educarea intr-un spirit mi
litarist, de ură rasială, a 

generației tinere in numeroase 
țări capitaliste a produs îngri
jorarea justificată a tuturor celor 
ce iubesc pacea și sint preocupați 
de viitorul tineretului. Organiza
ția Națiunilor Unite poate avea 
un rol important prin examina, 
rea cu toată atenția a acestei 
probleme în spiritul principiilor 
Cartei Națiunilor Unite.

Guvernul romîn propunînd in
cluderea pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
unui punct prevăzînd dezba
terea măsurilor pentru educarea 
tineretului în spiritul păcii a fost 
însuflețit de dorința de a contri
bui la promovarea intereselor 
păcii, Dezbătind această proble
mă, Adunarea Generală O.N.U. 
ar putea recomanda guvernelor 
și organizațiilor specializate să 
acorde o atenție sporită proble
melor legate de educarea tinere
tului in spiritul păcii, înțelege
rii și respectului reciproc între 
popoare și să întreprindă acțiuni 
în vederea întăririi prieteniei în
tre tinerii din toate țările lumii.

Tineretul nostru crescut și edu
cat în spiritul ideilor păcii, al 
prieteniei între popoare, sprijină 
cu căldură noua acțiune a guver
nului Republicii noastre Popu
lare, acțiune izvoritu din consec
venta politică de pace a țării 
noastre. Noua propunere a guver
nului țării noastre constituie o 
contribuție importantă la cauza 
colaborării între popoare, la 
lupta pentru triumful ideilor co*» 
existenței pașnice.

G. ALEXANDRESCU

Sărbătorirea zilei de 23 August 
în străinătate

a
INDONEZIA

DJAKARTA 26 (Agerpres).— 
In seara zilei de 23 August am
basadorul R.P.R. în Indonezia, 
Pavel Sil ard, a oferit o recepție 
în saloanele hotelului ,,Duta In
donezia". Au participat dr. 
Subandrio, ministrul Afacerilor 
Externe, și alți membri ai gu
vernului, Aii Sastroamidjojo, 
președintele Partidului Național 
Indonezian. Dipa Aidit, preșe
dintele C.C. al Partidului Co
munist din Indonezia, Nirwono 
Judo, președintele Ligii de prie
tenie indoneziano-romîne, pro
fesor S. Posponegoro, rectorul 
Universității „Indonezia" din 
Djakarta, funcționari superiori 
din diferite ministere, deputați. 
oameni de cultură, ziariști, șefii 
misiunilor diplomatice și mem
brii ai corpului diplomatic din 
Djakarta.

Posturile de radio au transmis 
în seara zilei de 23 august cu- 
xinlarea ambasadorului R.P.R., 
Pavel Silard, despre importanța 
zilei de 23 August pentru po
porul romîn. Cuvîntarea a fost 
urmată de un bogat program de 
muzică populară romînească.

Presa indoneziana a publicat 
numeroase articole despre rela
țiile romîno-indoneziene.

INDIA

NEW DELHI 26 (Agerpres). 
— în cinstea celei de-a 16-a a- 
niversări a eliberării Romîniei, 
Nicolae Cioroiu, ambasadorul 
R. P. Romîne în India, a oferit 
la 23 August o recepție în sa
loanele hotelului „Claridge**. Au 
participat dr. S. Radhakrishnan, 
vicepreședintele Indiei, S. Swa- 
ran Singh, ministrul Oțelului,

Vi
In R. P. Ungară

Succesul expoziției 
cărții romînești

BUDAPESTA 26. - Cores
pondentul Agerpres transmi
te : După cum s-a mai anun
țat. la 21 august s-a deschis în 
sălile „Mucsarnok" expoziția 
cărții romînești. Un număr 
mare de iubitori ai cărții vizi
tează zilnic expoziția, care a 
trezit un viu interes în capi
tala R. P. Ungare.

La 25 august expoziția cărții 
rominești a fost vizitată de 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Budapesta și de 
numeroși membri ai corpului 
diplomatic.

La vizitarea expoziției a fost 
prezent Vasile Pogăceanu, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne 
la Budapesta.

Aurel Mihale. director ge
neral al editurilor și difuzării 
cărții din Ministerul Învăță
mântului și Culturii din R. P- 
Romină, a prezentat oaspeților 
date cu privire la dezvoltarea 
sistemului editorial în țara 
noastră, precum și unele lu
crări mai importante apărute 
în ultimul timp.

Diplomat american 
spion, 

invitat să părăsească 
Uniunea Sovietică
MOSCOVA 26 (Agerpres). - 

TASS transmite : Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. i-a 
cerut lui J. P. Winters, atașat al 
ambasade: americane, să pără
sească Uniunea Sovietică.

Tn octombrie 1959 a fost ex
pulzat din Uniunea Sovietică R.A. 
Langel’e. atașat «I Ambasadei 
S.U.A ia Moscova, prins pe cînd 
se întîlnea cu un agent ameri
can căruia îi preda instrucțiuni 
în ce privește activitatea de 
spionaj, mijloace pentru scrierea 
secretă și o mare sumă de bani. 
In urma anchetării agentului a- 
merican arestat, organele com
petente au stabilit complicitatea 
altor funcționari ai Ambasadei 
S.U.A. Ia Moscova și îndeosebi 
a atașatului de ambasadă J. P. 
Winters.

Overton Brooks : S.U.A. sînt 
cu șase ani în urma Uniunii Sovietice

WASHINGTON 26 (Ager, 
preș). — După cum transmite 
agenția France Presse, președin
tele comisiei de cercetări spa
țiale a Camerei Reprezentanților. 
Overton Brooks, a declarat la 26 
august ci ..Statele Lnite sînt în 
unele privințe cu șas© ani în 
urma Uniunii Sovietice în cursa 
spațiului cosmic**. Potrivit agen
ției, Brooks a arătat că „rehicu. 
Iul spațial pe care Uniunea So- 

\ vietică l-a recuperat după ce 
l-a plasat pe orbită cu doi ciini 
pe bord este la fel de mare și 

i de complex ca cel pe care Sta-

-----•-----

Remanierea 
guvernului turc

ISTANBUL 26 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 
Istanbul s-a anunțat o rema
niere a guvernului turc creat 
după lovitura militară din 27 
mai. Au fost eliberați din 
funcție miniștrii care condu
ceau următoarele ministere: 
Sănătății și Prevederilor So
ciale, Reconstrucției și Lo
cuințelor, Justiției, Lucrărilor 
Publice. Comerțului, Agricul
turii, Muncii, Industriei, pre- 

i cum și ministrul Presei, In
formațiilor și Turismului. In 
afară de aceștia a fost elibe
rat din funcție un ministru 
de stat

Subsolulului și Combustibilului, 
K. D. Malaviya, ministrul Mine
lor și Petrolului, P. S. Deshmukh, 
ministrul Alimentației și Agri
culturii, A. Ayyangar, președin
tele Camerei Populare, și alte 
persoane oficiale, conducători de 
sindicate, organizații de tineret 
etc. Au participat de asemenea 
oameni de cultură, scriitori, ar
tiști, ziariști, oameni de afaceri. 
Au fost prezenți șefii misiunilor 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic. Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească

AUSTRIA

VIENA 26 (Agerpres). — în 
seara zilei de 23 august, minis
trul R P.R. Ia \ iepa. \ ictor 
Dimitriu, a oferit o recepție cu 
prilejul celei de-a 16-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist. La recepție au 
participat peste 300 de persoa
ne printre care Franz Olah, 
vicepreședinte al Parlamentului 
austriac și președintele Uniunii 
Sindicatelor din Austria, funcțio
nari superiori din Ministerul A. 
facerilor Externe și din alte mi
nistere. Au participat de aseme
nea J. Kopîenig, președintele 
Partidului Comunist, directorul 
general al Agenției atomice in
ternaționale, șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Viena. Au participat de aseme
nea oameni de cultură și știință, 
personalități ale vieții economice, 
ziariști etc. Au luat parte mem

P. Lumumba: „Cauza Congo ului 
este cauza tuturor țărilor Africii**

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres). — TASS transmite: In 
seara zilei de 24 august, cores
pondentul TASS, împreună 
cu corespondenții „Pravdei“, 
agenției A.D.N. și ziarului 
„Observer", au fost primiți de 
primul ministru al Republicii 
Congo, P. Lumumba, care a 
răspuns la o serie de între
bări. Printre altele răspunzind 
la întrebarea prin ce mijloa
ce guvernul republicii inten
ționează sâ rezolve problema 
Katangăi, P. Lumumba a de
clarat cu fermitate : „Vom re
zolva această problemă prin 
forțe proprii".

Vorbind despre rolul O.N.U.- 
lui în Congo, P. Lumumba a 
scos în evidență însemnătatea 
pozitivă a hotăririi Consiliu
lui de Securitate care a dus la 
începerea retragerii trupelor 
belgiene de pe teritoriul Con- 
goului.

Referindu-se la problema 
conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe dintr-o serie de 
țări ale Africii, P. Lumumba a 
spus că scopul ei este de a a- 
proQia țările africane, de a în
tări poziția lor în fața mane
vrelor colonialismului interna
țional. Această conferință va 
demonstra întregii lumi că 
cauza Congoului este cauza 
tuturor țărilor Africii.

La sfîrșitul convorbirii, co
respondentul TASS a adresat 
șefului guvernului congolez 
rugămintea de a spune cîteva 
cuvinte pentru oamenii sovie
tici care au urmărit cu mare 
interes și atenție lupta eroică 
a congolezilor pentru indepen
dența lor. Ca răspuns la a- 
ceasta, P. Lumumba a decla
rat : „încă înainte de procla
marea independenței Congou
lui, și după aceea, am simțit 
în permanență sprijinul mo
ral al Uniunii Sovietice pen
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MOSCOVA 26 (Agerrpes). — 
TASS transmite : De pe bor
dul motonavei „Arhangelsk" 
care a părăsit portul Matadi 
se anunță că 100 de autoca
mioane. echipamentul lor și 
un atelier de reparații auto, 

; oferite de poporul sovietic 
I Congoului, au fost predate 
* poporului congolez.

tele Unite speră să-l pună la 
punct in anul 1966".

In continuare Brooks a ară
tat că progresele americane de
pind de realizarea unor rachete 
mai bune și mai rapide care sini 
însă „de domeniul viitorului**^

BAKU. — Malik Ramazanzade 
și Pîotr Rostomlan. cercetători 
științifici la Institutul azerbaid
jan de petrol și chimie, au emis 
o noug ipoteză pentru determi. 
narea vîrstei țițeiului. Ipoteza lor 
se întemeiază Pe legile fizicii. 
Noua ipoteză va contribui la re
zolvarea problemei originii și ge. 
nerării țițeiului.

STALINGRAD. — La Uzina de 
tractoare din Stalingrad a fost 
fabricat primul lot experimental 
de tractoare cu șenile dirijate 
prin radio înzestrat cu un dis
pozitiv d© copiere de model Ivan 
Loghinov.

Șase tractoare! din lotul expe- 
rimental a-u fost încercate cu 
succes în uzină Eie au efectuat 
arăturii© cu pluguri suspendate 
cu patru trupițe. Un om a con
dus cu ușurință două tractoare.

PARIS. — După cum anunță 
corespondentul din Bamako (Re. 

brii conducerii Asociației de 
prietenie Austria-Romînia.

ELVEȚIA

BERNA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 august, mi
nistrul R. P. Romîne în Elveția, 
Grigore Geamănu. a oferit o re
cepție. Au luat parte Paul 
Cbaudet. șeful Departamentului 
militar, Robert Kohli, secretar 
general al Departamentului po
litic, Gh. Aman, șeful protocolul 
lui din Departamentul politic, 
precum și numeroase personali
tăți din viața politică, economi-; 
că și culturală a Elveției, zia
riști e*c.

Au participat de asemenea șefi 
de misiuni și membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Berna.

URUGUAY 
t 

MONTEVIDEO 26 (Ager- ’ 
preș). — Cu prilejul zilei de 
23 August, ministrul R.P. Ro
mîne în Uruguay, F. Păcu
rarii, a oferit o recepție la 
care au luat parte Mateos 
Magarinos, ministru, ad-inte- 
rim al Afacerilor Externe al 
Republicii Orientale Uruguay, 
generalul Cipriano Olivera, 
ministrul Apărării, deputați și 
senatori, generali și ofițeri 
superiori, personalități ale vie
ții politice, artistice, științifice 
și culturale. Au luat parte 
de asemenea șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
Uruguay și numeroși membri 
ai corpului diplomatic.

tru care sîntem profund recu
noscători guvernului și po
porului U.R.S.S. In prezent 
primim nu numai sprijin mo
ral, dar și ajutor material. 
Ieri am primit din Uniunea 
Sovietică un transport de auto
camioane și utilaj și înainte 
de aceasta am primit alimen
te. Dușmanii independenței 
noastre încearcă să ne intimi
deze și sâ ne facă să renun
țăm la ajutorul Uniunii Sovie
tice. Noi sîntem însă ferm 
convinși că acest ajutor este 
dezinteresat și uman. El co
respunde intrutotul principii
lor declarației drepturilor o- 
mului pe care U.R.S.S. a sem
nat-o și o apără activ. Vreau 
să mulțumesc încă o dată, 
prin intermediul presei dv., 
poporului și guvernului 
U.R.S.S. pentru prietenia sa , 
desinteresată".

Evenimentele din Laos
VIENTIANE 26 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
Vietnameză de Informații, po
porul laoțian și numeroși mili
tari din armata regală laoțiană 
sprijină guvernul prințului Su- 
vanna Fumma și condamnă ac. 
țiunile trădătorului Fumi No-, 
savan care încearcă să răstoarne 
cu forța armată guvernul for
mat în urma loviturii de stat.

Potrivit postului de radio 
„Vocea Patet Lao“, în ultimele 
zile în Laos au avut loc de
monstrații și manifestații în spri^ 
jinul guvernului Suvanna Fum
ma și a politicii sale de pace și 
neutralitate.

La Pak Song provincia Luang 
Prabang peste 1.000 de persoa
ne au organizat un miting în ca
drul căruia au condamnat acțiu
nile clicii Somsanit-Nosavan. 
Participanții la miting scandau 
lozinci anti-imperialiste și își 
manifestau atașamentul față de 
guvernul Suvanna Fumma.

Luînd cuvîntul la miting, pre
ședintele Comitetului din ținutul 
Pak Song al partidului Neo Lao 
Haksat a condamnat activitatea 
trădătorului Nosavan care a dez
lănțuit războiul civil.

Dacă clica lui Nosavan va con
tinua să opună rezistență, a spus 
el, poporul o va zdrobi.

Vorbind participanților la mi
ting un militar din armata re
gală laoțiană și-a exprimat re
gretul pentru faptul că în tre
cut a urmat grupul trădătorilor. 
El a chemat pe ofițerii și solcla- 
ții din armata laoțiană să nu în
deplinească ordinele date de 
Fummi Nosavan și să întoarcă 
armele împotriva reacționarilor 
pentru a.i zdrobi.

Cînd participanții la miting 
au manifestat prin fața unei uni
tăți a forțelor regale laoțiene

publica Sudan) al agenției Fran. 
ce Presse. primul ministru al 
Federației Mali, Mod’bo Keyta, 
a declarat la 25 august la o con
ferință de presă că a cerut Or
ganizației Națiunilor Unite să 
convoac0 o ședință a Consiliului 
de Securitate pentru discutarea 
situației creată în Federația 
Mali în urma acțiunilor scizio
niste ale unor elemente reacțio. 
nare și să trimită trupe ale 
O.N.U. în această țară.

BONN — Ziarul ..Die Andere 
Zei >ung" relatează că în R.F.G. 
a fost creat un nou partid de 
opoziție — „Uniunea democrată 
a alegătorilor1* — care intențio
nează să desemnez# candidați la 
apropiatele alegeri comunale din 
landul Renania de nord. — West, 
falia. După cum arată ziarul, a- 
cest partid a fost creat ca opo
ziție la politica lui Adenauer și 
la conducerea oportunistă a 
P.SD.G,

Secretariatului
F. M. T. D.

Secretariatul F.M.T.D. b 
dat publicității la 25 august 
o declarație în care își ex
primă profunda sa indig
nare Iată de calomnierea 
guvernului Cubei de către 
guvernul S.U.A., și își ex
primă speranța că partici
panții Ia conferința miniș
trilor Afacerilor Externe a 
țărilor americane vor lua 
poziție împotriva manevre
lor S.U.A. care sînt con
damnate de tineretul din 
America Latină și din în
treaga lume. F.M.T.D. își 
exprimă solidaritatea cu 
lupta tineretului cuban.

Tineri germani 
dau ajutor 

la strîngerea recoltei
Agenția A.D.N. anunță 

că 195.000 de tineri ger
mani au răspuns chemării 
adresate de organizațiile 
Tineretului liber german ți 
au plecat la sate la sfîrși
tul săptămînii, pentru a da 
ajutor la strîngerea recol
tei de către țăranii colecti
viști.

Campania 
tineretului englez 

împotriva 
înarmării

Secția de tineret a organi
zației engleze ,Mișcarea pen
tru dezarmarea nucleară", a 
declarat că împreună cu Cam
pania tineretului pentru pace 
(organizație legată de comi
tetul englez pentru apărarea 
păcii — n.r.), va strînge 
semnături pe o petiție în ca
re se cere Angliei să renunțe 
la arma nucleară și să lichi
deze toate bazele americane 
de pe teritoriul ei.

Se prevede că strîngerea 
semnăturilor pe această peti
ție va începe la 3 septembrie 
— ziua cînd se împlinesc 21 
de ani de la începerea celui 
de-al doilea război mondial 
In afara strîngerii de semnă, 
turi care se va efectua con* 
comitent în mai multe orașe 
ale țării în timpul ceremo* 
niilor de la monumentele vie. 
Urnelor războaielor imperia» 
liste, aceste organizații de ti* 
neret intenționează să orga
nizeze demonstrații în preaj
ma bazelor americane.

cîțiva ofițeri s-au alăturat manii 
festanților.

La Luang Prabang un numai 
însemnat de funcționari și poli* 
țiști au semnat petiții în caro 
protestează împotriva manevre^ 
lor clicii proamericane a lui 
Nosavan. Trupele regale din Sa^ 
xaksuin au refuzat să colaboreze 
cu trupele care se află în soh 
da lui Nosavan.

VIENTIANE 26 (Agerpres). 
— Postul de radio „Vocea Pa- 
tet Lao“ a transmis un comen-s 
tariu în care demască inter-i 
venția imperialiștilor ameri
cani și a lacheilor lor din A-* 
sia de Sud-Est în treburile in-4 
terne ale Laos-ului.

Statele Unite și lacheii lor< 
reliefează postul de radio^ 
sprijină clica lui Nosavan prin 
intermediul „ajutorului** ame
rican și livrări de armament. 
Ei au îndemnat clica lui No
savan să strîngă forțe armate 
și să atace capitala Vientiane^ 
să organizeze blocada econo
mică a capitalei și să înceapă 
războiul civil.

Comentariul scoate în evi
dență acțiunile periculoase ale 
guvernului tailandez care a 
dislocat trupe de-a lungul flu
viului Mekong și a introdus pe 
teritoriul laoțian spioni pentru 
a înfăptui acțiuni de sabotaj.

NEW YORK 26 (Agerpres).— 
TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat la 25 august o șa
lupă de pază aparținind Tailan- 
dei a deschis focul asupra unei 
patrule laoțiene care naviga pe 
fluviul Mekong in apropiere de 
Vientiane.

Tăgăduind vina autorităților 
tailandeze în această provocare, 
ministrul Afacerilor Interne al 
Tailandei a dat toată vina pe 
noul guvern al Laosului,

WASHINGTON. — După cum 
anunță agenția Reuter, purtăto
rul de cuvînt ai Ministerului 
Muncii din S.U.A. a declarat că 
în luna iulie costul vieții în Sta
tele Unite a înregistrat un nou 
record, fapt care se datorește în 
primul rînd creșterii prețurilor la 
produse’e alimentare. ..Astfel, 
subliniază agenția, în luna iulie 
indexul costului vieții a ajuns la 
126,6 la sută, luînd drept bază d© 
plecare anii 1947.1949“. f

BONN. — După cum transmite 
agenția Franc© Presse. în seara 
zilei de 26 august, cancelarul A^ 
denauer și ministrul de Război, 
Strauss, au căzut de acord asu
pra unui comunicat precizînd cl 
,,guvernul R. F. German© aprobi 
conținutul ..memorandumului* 
prin care șefii Bundeswehruluf 
se pronunță pentru serviciul mi. 
litar obligatoriu și pentru înar. 
marea forțelor vest-germane cu 
rachete capabile să lanseze pro< 
iectile atomice".
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