
Huhfik Proletari din toate țările, uniți vă!
I LA PREGĂTIREA

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

„PĂȘUNII 
DE IARNĂ"

Angajamentul a fost îndeplinit
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T

țiunile tineretului au manifes
tat și conducerile unor gos
podarii de stat. De exemplu, 
comitetul raional U.T.M. sta
bilise ca, timp de o săptămâ
nă, două brigăzi utemiste de 
muncă patriotică formate din 
40—50 de tineri să ajute gos
podăria de stat Răducești la 
însilozări. Tinerii s-au prezen
tat la lucru dar... au fost tri
miși înapoi sub pretext că 
gospodăria are forțe suficien
te. Dacă așa ar fi stat lucru
rile nu se întîmpla ca gos
podăria să întîrzie cu aproape 
o săptămînă această lucrare.

Semnalate pe parcurs, defi
ciențele ivite în activitatea 
desfășurată de tinerii din ra
ionul Rîmnicu-Sărat la însi- 
lozarea nutrețurilor au fost re
mediate la timp și astfel a 
fost posibil ca angajamentul 
luat de comitetul raional 
U.T.M. în fața comitetului ra
ional de partid să fie îndepli
nit pînă la 10 septembrie, a- 
dică în timpul planificat. A- 
cum tinerii ajută la însiloza- 
rea ultimelor cantități de nu
treț din cele 38.000 tone plani
ficate pe întregul raion.

Organizațiile de bazăU.T.M. 
din gospodăriile de stat și co
lective 
Sărat 
buție 
rarea 
re a „j 
ni male lor.
din cele 38.000 tone de po
rumb planificate pe raicrn, 
18.000 de tone să fie însilo- 
zate de către tineri prin mun
că patriotică. Comitetul raio
nal U.T.M. Rimnicu Sărat a 
inițiat din timp o serie de ac
țiuni importante. Brigăzile u- 
temiste de muncă patriotică 
din G.A.S. și G.A.C. au por
nit întrecerea sub lozinca: 
„Fiecare tînar — cel puțin 50 
de ore de muncă patriotică la 
însilozări". Totodată s-au or
ganizat „zile-record" șl „du
minici ale însilozărilor". Pen
tru a stimula pe cei mai har
nici brigadieri ai muncii pa
triotice, în unele comune 
după orele de muncă s-au or
ganizat la căminele culturale 
scurte reuniuni tovărășești cu 
care prilej tinerilor care au 
realizat 100 de ore muncă vo
luntară li s-au înmînat insig
na de brigadier al muncii pa
triotice.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective Bă- 
lăceanu, Salcia nouă, Mihăl- 
ceni șl Ziduri au fost aju
toare de nădejde ale organi
zațiilor de partid în mobiliza
rea tuturor forțelor la această 
importantă acțiune. Organi
zate pe echipe de atelaje, la 
tocători și însilozări, brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din aceste unități au făcut ca 
ritmul însilozării să cîștige în 
intensitate și să se termine cu 
3—5 zile mai devreme. Acțiuni 
frumoase au întreprins și ti
nerii din gospodăria de stat 
Rîmnicu-Sărat care au însilo
zat prin muncă patriotică a- 
proape 1.100 de tone din cele 
4.900 tone planificate, adică cu 
300 tone mai mult decît era 
angajamentul luat în fața or
ganizației de partid și a con
ducerii G.A.S.

In unele gospodării colecti
ve însă, ca Obrejița, Coroteni, 
Dărîmați etc. contribuția ti
neretului la însilozarea fura
jelor a fost mai mică datorită 
slabei activități desfășurate 
de către organizațiile de bază 
U.T.M. în mobilizarea tineri
lor. Din această cauză anga
jamentele luate de tineri n-au 
fost îndeplinite în întregime. 
Lipsă de interes față de ac-

din raionul Rimnicu- 
au adus o 

de seamă la accele- 
ritmului de pregăti- 

,pășunii de iarnă" a a- 
Angajindu-se ca
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'PENTRU PROMOVAREA ÎN RÎNDURIEE
TINERETULUI DE PRETUTINDENI 
' A IDEILOR PĂCII

contri-

Educarea tinerei generații 
contemporane reprezin
tă o problemă de o deo

sebită răspundere Ce preocupă 
pe toți acei ce iubesc pacea și 
sint interesați în asigurarea 
viitorului fericit al omenirii. 
Tinerii de astăzi sint cei de 
care mîine va depinde viito
rul omenirii. In miinile celor 
ce astăzi sint tineri se va 
afla mîine soarta popoarelor. 
De aceea nici un om care do- 

/rește sincer ca omenirea să 
pășească pe drumul unei păci 
trainice, al înfloririi geniului 
uman, nu poate sâ nu acorde 
o importanță deosebită pro
blemei profilului moral al ge
nerației tinere. în raportul 
prezentat la sesiunea extra
ordinară a Marii Adunări Na
ționale. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat că 
,.de educația care se dă tine
retului de astăzi, chemat in
tr-un viitor apropiat să con
ducă soc'etatea, depinde in 
mare măsură dacă eforturile 
deduse pentru a apăra gene
rațiile viitoare de erorile răz- 
bo:u’ui vor fi încununate de 
sueees“. Călăuzit de intere
sele păci’ și inspirat de 
profunda dorință de paee a 
poporului nostru, guvernul 
Republicii Populare Romine 
a luat importanta inițiativă 
de a propune înscrierea pe or
dinea de zi a celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. a unui punct pri
vind măsuri pentru promova- 
rpa îa rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între 
popoare. Propunerea guver
nului romin prevede o amplă 
dezba*/*re a tuturor laturilor 
problemei și stabilirea unor 
măsuri eficiente. corespun
zătoare.

■Uniunea Tineretului Mun
citor Ș5 Uniunea Asociațiilor 
Studenților din Republica 
Populară Romînă, întregul ti
neret al patriei noastre, spri
jină cu toată însuflețirea a- 
ceastă inițiativă a guvernului, 
considerînd că ea corespunde 
întrutotul intereselor și nece
sităților arzătoare ale 
pcarelor. ale tineretului
toate țările. în legătură cu 
aceasta, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
și Comitetul Executiv al Uni
unii Asociațiilor Studenților 
din Republica Populară Ro
mînă au adresat o scrisoare 
către tost? organizațiile na- 
țfonale și internaționale de 
tineret și studenți, politice, 
sirraicale, culturale, sportive 
pifecum și altor organizații 
care se ocupă de probleme 
care interesează tineretul si 
studenții.. Această scrisoare 
este călăuzită de conștiința 
răspunderii ce revine tuturor 
organizațiilor de tineret na
ționale și internaționale in 
direcția educării într-un spi-

po- 
din

în acțiunea 
de modernizare 

a drumurilor
Participarea oamenilor mun

cii din Regiunea Autonoma 
Maghiară la lucrările de con
strucții și modernizarea dru- 
r^irilor aduce o contribuție 
însemnată la eforturile pe 
care le fac constructorii pen
tru continua reducere a pre
țului de cost.

La lucrările ce s-au făcut 
în acest an pentru moderniza
rea drumurilor naționale pe 
o distanța de 34 km. au par
ticipat voluntar mii de oa
meni ai muncii. Pe această 
cale au putut fi realizate e- 
conomii în valoare de peste 
2.270,000 lei.

Economii însemnate s-au 
realizat prin acțiunile pa
triotice ale cetățenilor fi la 
lucrările pregătitoare pentru 
modernizarea altor 30 km. 
de drumuri naționale fi la 
construcția unor drumuri re
gionale

In întreaga regiune țăranii 
muncitori și tineretul au des
fășurat o largă acțiune pa
triotică pentru întreținerea 
drumurilor. Au fost efectuate 
lucrări de întreținere a dru
murilor pe o lungime de 
peste 1.500 km. realizîndu-se 
o economie de 17.800.000 
lei. Cele mai valoroase reali
zări le-au obținut țăranii 
muncitori din raioanele Sîn- 
giorgiu de Pădure^ Sfin tu 
Gheorghe, 
Mureș.

Odorhei fi Tg. 
(Agerpres)

genera-rit pașnic, sănătos, a 
ției tinere.

Tînăra generație a 
noastre este crescută 
ritul celor mai înaintate idei 
ale patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar, 
în spiritul dragostei de om, al 
devotamentului față de cauza 
păcii, al hotărîrii 
pentru prieteni© între 
poare. în patria noastră, ca 
și în celelalte țări socialiste, 
crește un tineret viguros. în
suflețit de mărețe idealuri, 
hotărît să-și dăruiască toată 
energia sa creatoare celor mai 
nobile nâzuinți ale poporului. 
Dar. din nefericire, in o serie 
de țâri occidentale se petrec 
in domeniul educației tinere
tului manifestări ce nu pot să 
nu stirnească o legitimă îngri
jorare. Numeroase personali
tăți și ziare de diferite opinii 
au atras atenția asupra ma
nifestărilor de intoleranță și 
ură rasială precum și celor cu 
caracter ațițător la agresiune 
și revanșarde care continuă 
să fie încurajate de cercurile 
interesate în menținerea în
cordării internaționale și a 
atmosferei de ..război rece'. 
Nu int mplâtor tocmai acolo 
unde in educația tinerelului 
a fost propagat sp ritu] mili
tarist, ura națională sau ra
siala sau unde combaterea 
lor a fost neglijată, au avut 
loc asemenea manifestări. 
Ceea Ce se întîmplă în Ger
mania occidentală este deose
bit de semnificativ. Cu 
încurajarea autorităților de 
la Bonn și-au făcut apariția 
zeci de organizații revanșarde 
ce acționează în rîndul tine
retului, cultivind militarismul 
prusac șj glorificind crimele

patriei 
în spi-

de luptă 
po

săvirșîte de hltleriști în 
timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Popoarele lumii doresc ca 
generația tinără să crească în 
spiritul păcii, să nu mai fie 
nevoită să-și verse singele pe 
cimpurile de luptă, in locul 
cazărmilor să fie construite 
școli, în locul tancurilor să fie 
fabricate tractoare, ca imen
sele resurse ce sint in momen
tul de față cheltuite pentru 
înarmaro să capete o destina
ție pașnică, folositoare omeni
rii. Noi tinerii sintem vital in
teresați in apărarea păcii, in 
realizarea dezarmării generale 
și totale. A apăra pacea în
seamnă pentru noi a ne apăra 
viitorul, frumusețea zilelor 
noastre, posibilitatea de a ne 
valorifica toate aptitudinile și 
talentele. Iată de ce toate or
ganizațiile naționale și inter
naționale de tineret și stu- 
denți nu pot să nu acorde o 
deosebită importanță proble
mei educării tineretului. In 
diferite țări ale lumii nume
roase organizații de tineret de 
cele mai diferite orientări, dar 
care se situează pe platforma 
luptei pentru pace, și-au afir
mat opoziția lor față de con
secințele nefaste ale sistemu
lui de „educație*4 impus în a- 
numite țări de cercurile inte
resate în perpetuarea „răz
boiului rece44 și în ascuțirea 
încordării in relațiile interna
ționale.

Tînăra generație din patria 
noastră își exprimă convinge-

Ti nărui Andrei Nicclce de la 
Uzinele „Metrom' 
Stalin lucrează la un 

precizie.

din Orașul 
strung de

NICOLAE BARBU

Scinteia tineretului"

în întreaga 
se recoltează 

sfecla de zahăr
Recoltarea sfeclei de zahăr a 

început în întreaga țară. în re
giunile București, Pitești, Timi
șoara, Galați, Craiova și Ploiești, 
unde culturile au ajuns mai de. 
vreme la maturitate, sfecla de 
zahăr a fost recoltată de pe su
prafețe cuprinse între 20 și 40 
la sută din suprafețele cultivale.

în acest an recolta de sfeclă 
este bună și cu un conținut ri
dicat de zahăr. Din suprafața 
de aproape 200.000 hectare cul
tivată cu sfeclă, 98 Ia sută a- 
parține sectorului socialist-coope.

(Agerpres)

țară 
intens.

• Tinerii din gospodă
ria agricolă de stat Pia
tra Olt, regiunea Pitești, 
cu adus o contribuție în
semnată la acțiunea de 
însilozări. Ei au însilozat 
prin muncă patriotică 
peste 1.200 de tone.

• Și tinerii din gospo
dăria agricolă colectivă 
„9 Mai" din comuna Cor- 
beanca, regiunea Bucu
rești, au participat cu 
însuflețire la însilozarea 
porumbului. Brigada ute- 
'mistă de muncă patrioti
că a tinerilor colectiviști 
a prestat peste 550 de 
ore muncă la însilozări.

(Continuare în pag, 3-a)

Tractorul s-a oprit. Dar numai pentru puțin atît cit e necesar pentru ca N. Ene» pre
ședintele gospodăriei agricole colective din Căzănești, regiun ea București, să discute cu trac
toristul despre calitatea arături lor de vară. După aceea UTOS-ul va porni iarăși „neobosit* 

la treabă.

• Organizați pe echipe 
la recoltatul, transportul 
și tocatul porumbului si
loz, tinerii din G.A.C. To- 
praisar, regiunea Con
stanța, au

o
tone
se

regiunea 
însilozat pînă 
cantitate de 
furaje. Acți- 

desfășoară in 
planul aospo- 

cu

acum
3.400
unea
continuare.
dariei fiind majorat 
încă 1.100 tone.

Solemnitatea înmînării Ordinului 
Steaua Republicii Populare Romine 

clasa I tovarășului Ion Vințe
Marți la amiaza, la Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înminării Ordi
nului Steaua Republicii Popu
lare Romine clasa I tovarășului 
Ion X ințe. distins pentru activi
tate îndelungată in mișcarea 
muncitorească și merite deose
bite în munca obștească «i de 
>!at. cu prilejul împlinirii a 50 
de ani

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Janos Faxekaș, Anton Moisescu, 
Gheorghe Stoica, membri ai C.C. 
al P.M.R., activiști de partid.

După citirea decretului de de- 
corare, tovarășul Anton Moi- 
seecu. vicepreședinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, a

înmînat tovarășului Ion Vințe 
înalta distincție.

Cei prezenți 
călduros pe 
Vințe pentru 
primită.

l-au felicitat 
tovarășul Ion 

înalta distincție

(Agerpres)

Oiah Franclsc, Văcaru Vasile șl Sojgo Francisc lăcătuși la Uzi
nele „Unirea*4 din Cluj se sfătu iese adesea în 

mai bune metode de lucru.
Foto :

legătura cu cele

S. NiCULESCU

Judecător: opinia publică
Vasile I. era căsătorit de 

cîțiva ani. Avusese mul
te necazuri din pricina 

socrilor, oameni cu vederi 
înapoiate, care, de la început, 
fuseseră împotriva căsniciei 
sale. Totdeauna li s-a părut 
că Vasile nu era pentru ei 
omul care le trebuia.

Cei doi tineri se iubeau. De 
aceea se și căsătoriseră. Une
ori însă se întîmpla ca în 
viața de familie să se ivească 
și unele nemulțumiri mărunte 
dar în care socrii găseau un 
bun prilej să intervină :

— Ți-am spus noi că n-ai 
să fii fericită cu el...

Astfel că Elena se afla me
reu sub presiunea concepțiilor 
retrograde ale părinților săi. Și 
iată că, într-o vreme, Vasile 
se îmbolnăvi grav și fu inter
nat în spital.

Cum află vestea, mama 
veni și-și îndemnă fiica să-și 
ia tălpășița din casă și să 
meargă la ea, într-un sat din 
apropiere.

— Ce maî stai ? Ia-ți ce-i al 
tău și vino acasă. Slavă 
domnului, ți-om găsi noi un 
bărbat ca lumea, sănătos...

Elena tresări. Privi în ochii 
mamei. Nu. nu-și putea închi
pui câ-i dorește altceva decît 
binele. Era doar mama ei. 
Chiar așa îi și spunea mereu:

— Ce crezi că-ți vreau eu, 
mama ta, răul ? Ascultă-mă pe 
mine : hai acasă !

Intervenția tot mai insis
tentă a mamei în viața tinerei 
familii avu darul să înăbușe, 
pe nesimțite. în sufletul Ele-

venit cu un camion și au luat 
mobila.

Intr-o vreme, cînd soțul 
ei se afla încă la spi
tal, iar Elena, după 

ce-și părăsise locuința, 
rămăsese în oraș la 
al ei, au venit la 
tovarăși de muncă 
țului. Au încercat 
să înțeleagă 
șeală.

sentimentele frumoasenei ...
pentru soțul ei. Iși iubea prea 
mult părinții ca să fie în stare 
să disceamă ce e bun și ce e 
rău în sfaturile lor. „E mama 
mea, trebuie s-o 
își spunea ea.

Cînd se întoarse 
Vasile nu știu ce 
Locuința era goală, soția ple
cată.

— Spunea că vă mutați în 
altă casă — îl Informară ve
cinii. Era cu părinții ei. Au

ascult"

din spital 
să creadă.

jumătate
Au trecut aproape două Săp- 

tămîni de cînd s-au deschis 
cursurile învățămîntului seral, 
pacă într-una din aceste zile 
„strigi catalogul" fiecărei cla
se de la Școala medie serală 
de pe lingă Uzinele „Steagul 
Roșu" din Orașul Stalin con- 
stați că frecvența este de sută 
la sută. Căci tinerii muncitori- 
elevi ai acestei școli au pășit 
în noul an școlar 
cu răspunderea pe 
care o cere anga
jamentul ce și l-au 
luat în fața 
organizațiilor de 
partid, a tovarăși
lor de’ muncă.

Școala i-a în- 
tîmpinat anul a- 
cesta cu multe lu
cruri noi. A fost 
construit încă un 
local, cu 16 săli de 
clasă, două labo
ratoare, bibliotecă, 
sală de muzică. Vechile 
laboratoare au fost utilate cu 
material didactic nou, mobilie
rul a fost renovat. O deose
bită grijă au manifestat pen
tru tinerii muncitori care în
vață și întreprinderile. înainte 
chiar de a începe școala, ei au 
fost repartizați în schimburi 
în așa fel incit să poată frec
venta cu regularitate cursurile,

In legătură cu 
activitatea des

fășurată în 
primele zile ale 
anului școlar la 
Școala medie 

serală „Steagul 
Roșu"- 

Orașul Stalin

nu

mai 
un unchi 
ea cîțiva 
de-ai so
s-o ajute 

face o gre-

Pe Elena însă cuvintele lor 
o iritau. îi privea încrun
tată. Ce voiau de la ea ? 
Mama are dreptate. își dă
dea însă seama că rămînînd 
în oraș o să fie tot timpul 
„sîcîită* de unii și de alții. 
Trebuia să plece în sat, așa 
cum o povățuise mama. Aco
lo nimeni 
rău".

Stătea

din 
copilărie.

n-o să-i facă „sînge

• într-una din zile 
iarbă cu o femeie 
sat, prietenă din
Trecuseră cîteva

luni de zile de cînd își pără
sise soțul.

— N-ai de gînd să te întorci 
la el ? o întrebă femeia.

— Să mă întorc ? Dar ma
ma...

Prietena o privi adine, par
ca vrind să vadă ce anume 
se ascunde în sufletul ei și 
rosti cu o voce plină de re
proș :

— Dacă mama gîndește 
strfmb tu trebuie s-o asculți 
neapărat ?

Și se ridică. O văzu cum se 
depărtează, alunecînd de-a 
lungul cărării, fără să se uite 
înapoi. Și Elena se pomeni 
deodată plîngînd. „E atît de 
rău oare ce-am făcut ? Nici 
aici n-o să fiu lăsată în 
pace?"

Intr-altă zi o opri un bă- 
trîn. îi era vecin, crescuse de 
mică sub ochri lui și-l stima 
pentru blîndețea și povețele 
sale.

— Am auzit, Lenuțo, un lu-

să aibă timp pentru studiu. în 
afară de aceasta, la întreprin
derea „Metrom". de pildă, s-a 
creat un internat pentru tine
rii muncitori-elevi care fă
ceau naveta în satele și 
comunele din împrejurimile o- 
rașului iar la Uzinele „Stea
gul Roșu14 S'a amenajat o sală 
unde tinerii muncitori 
învăța în timpul liber.

Cu toata 
tea, acum, 
proape două sap- 
tămîni de zile 
de la deschiderea 
școlii, cursurile, 
practic nu au în- 

-.ceput.
Vinovată este 

secția de. învăță- 
mînt a Sfatului 
popular orășenesc, 
care a 
definitivarea 
drelor 
pînă in 

zile ale lunii august.
Am stat de vorbă 

elevi, ram întrebat ce-au fă
cut de cind au început școa
la, ce-au învățat. N-au avut 
să-mi spună prea multe lu
cruri. La matematică n-au fă
cut nici o oră pentru că nu 
exista profesor, la fizică și chi
mie, de asemenea, n-a venit 
profesorul, la limba romînă 
un profesor a contopit cîteva 
clase și a repetat cu elevii, la 
întîmplare, materia de anul 
trecut. Același lucru s-a pe
trecut la istorie și geografie. 
La clasele a VIII-a nu s-a ți- 
nut pînă acum nici o oră- Abia 
acum se fac repartizările pe 
clase. In aceste zil£, tinerii 
muncitori puteau acumula cu
noștințe prețioase. învățătura 
trebuia să înceapă din prima 
zi de școală.

Secția de învățămînt a sfa
tului popular orășenesc a ne
glijat însă aceste lucruri esen
țiale pentru bunul mers al 
școlii. Cum este posibil ca la 
mai mult de o săptămînă de 
la deschiderea anului școlar 
să nu se știe nici măcar cș ca
dre didactice vor funcționa :în, 
școală ?

Definitivarea cadrelor dl4 
dactice este o problemă serioa
să, pe care secția de învăță
mînt trebuia să o rezolve încă 
din luna august, în așa fel în- 
cit la 1 septembrie, cînd a în
ceput anul de învățămînt la 
seral, școala să știe precis ca 
număr de profesori are la fie
care materie pentru ca 
poată întocmi programul 
desfășurare a cursurilor.

Justificarea pe care o 
secția de învățămînt situației 
grave existente la Școala me-

pot

aces- 
la a-

tărăgănat 
ca- 

didactice 
ultimele

cu cițiv*

V. BARAN

(Continuare în paf, 3-a)

SĂ 
de

MONICA ROBEA

(Continuare în nas, 3-a)
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S-au copt strugurii.
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LA ȘCOALA EDUCAȚIEI COLECTIVISTE:
NA D BAZĂ - M U N CA

PRIN MUNCĂ 
UNITĂ-UN TRAI 

ÎMBELȘUGAT
Ținut aspru, cu stepe bătute 

de vtnturi fierbinți, cu munți 
măcinați de trecerea milioa
nelor de ani și cu văl de pia
tră tn care rîurlle secate nu 
mai curg de mult, Dobrogea 
are totuși locuri de o mare 
fertilitate, cu o vegetație bo
gată și plină de sevă. Un 
astfel de loc este Ostrovul, 
sat mare, ca un orășel, așe
zat pe malul Dunării, in 
marginea de miază-zi a ra
ionului Adamclisi. Dealuri 
domoale, acoperite cu vii și 
livezi se înalță pe țărmul do
brogean al Dunării Și o floră 
bogată luxuriantă crește aci 
Intr-o neașteptat de dulce at. 
mosferă medlteraniană. Dar 
viile și livezile din Ostrov 
erau în trecut ale moșierilor, 
iar ostrovenii, în marea lor 
majoritate, ca și țăranii din 
alte părți, trăiau ca vai și 
amar de ei, săraci în țară bo
gată. Modestă a fost la înfiin
țarea ei gospodăria colecti
vă „Dunărea". Asta era cu opt 
ani in urmă și oamenii Iși a- 
duc aminte că au avut atunci, 
la începutul vieții lor noi. o 
singură vacă, trei ol, 11 hecta
re de vie, și un fond de bază 
de 13.700 lei. Numai după opt 
ani însă, ca urmare a unei în
suflețite munci în comun, 
colectiviștii din Ostrov au 
devenit milionari în sensul cel 
mai direct al cuvîntului ! Ei 
au astăzi în proprietate ob
ștească 360 ha. de vie. 2.500 
oi. 4.000 păsări. 248 taurine, 
din care 80 vaci și un fond de 
bază de 3.300.000 lei

Toamna aceasta abia a în
ceput, dar colectiviștii din 
Ostrov au și trecut — cum se 
spune — la numărătoarea bo
bocilor. Gospodăria din Ostrov 
are un pronunțat caracter 
viti-pomicol și zootehnic. Ve
niturile gospodăriei provin cu 
precădere din valorificarea 
fructelor, strugurilor și a pro
duselor animaliere, tn acest 
an. colectiviștii au livrat sta
tului un vagon de cireșe, două 
vagoane de caise, o tonă de 
miere de albine, zece vagoane 
de pește, o jumătate vagon de 
lină. 45.000 ouă și pînă la 
sfirșitul anului vor vinde 
80 de vagoane de struguri. 
Dacă în anul 195S valoarea 
unei zile-muncă la gospodăria 
colectivă din Ostrov era de 
26 de lei, în acest an ea atinge 
suma de 32 de lei. Toate aceste 
bogății, aceste venituri ale 
gospodăriei colective și ale co
lectiviștilor «Int rodul muncii 
în comun pe care colectiviștii 
au desfășurat-o pentru dezvol
tarea averii obștești.

UEI CE AU CRESCUT 
ÎN PAS

CU GOSPODĂRIA
Un lucru demn de semna

lat e faptul că în gospodăria 
colectivă „Dunărea44 din 
Ostrov trăiesc și muncesc 420 
de tineri. Dar ceea ce ridică 
dintr-o dată prezența și mun
ca lor la un înalt nivel, con- 
ferindu-le o greutate și o res
ponsabilitate sporită, e faptul 
că toți cei 420 de tineri colec
tiviști sînt membri ai Uniu
nii Tineretului Muncitor. Pu
tini dintre ei iși aduc 
aminte despre amarul vie
ții din trecut pentru moti
vul simplu că atunci abia a- 
veau 5-6 ani ori nici chiar 
atît. Mulți dintre ei au crescut 
pas în pas cu gospodăria. Mai 
mult decît la oricare alții, 
la ei se poate vedea ce anume 
înseamnă cuceritoarea demni
tate a muncii libere de orice 
opresiune, ce anume înseamnă 
bucuria superbă de a munci 
în colectiv și mai ales cu ce 

Trebuie sâ construim ? Bine ! Stan Tânase a devenit constructori

trăsături de caracter se îmbo
gățește și se înnobilează su
fletul omului nou în condițiile 
orînduirii socialiste. Departe 
de noi gîndul de a afirma că 
acest proces de creștere a 
conștiinței s-a desfășurat ușor 
și rapid, ori că el ar fi acum 
un proces încheiat

Pentru că în pofida tinere
ții lor, cei 420 de tineri din 
Ostrov n-au intrat în gospo
dăria colectivă gata formați, 
în timpul cît au mai lucrat 
în gospodăriile individuale ale 
părinților lor, în perioada an
terioară colectivizării satului, 
ei au apucat încă destule din 
deprinderile vechi.

In lumina acestor împreju
rări a fost, de la bun început, 
cu totul firesc ca organizația 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid să-și îndrep
te atenția spre educarea aces
tor tineri în spirit nou, colec 
tivist. Iar piatra unghiulară a 
educației colectiviste este mun
ca, atitudine față de muncă, 
față de principiile muncii so
cialiste. Toți utemiștii sînt cu
prinși într-una din formele în- 
vățămîntului politic organizat 
de către U.T.M., iar la 
aceasta se adaugă o serie 
întreagă de alte forme de e- 
ducație cum sînt cercurile de 
citit, conferințele, recenziile, 
apoi activitatea brigăzii artis
tice de agitație, a echipei de 
teatru amator, a formației co
rale și a echipei de dansuri. O 
bună parte din programul zil
nic al stației locale de radio- 
ficare e dedicat muncii și 
preocupărilor tineretului co
lectivist, întrecerii la care par- 
ticipă- brigăzile utemiste de 
muncă patriotică și probleme
lor legate de educarea în spi
rit nou a tineretului.

Dar organizația U.T.M. a 
dobîndit și dobîndește mereu 
roade importante în activita
tea ei de educare a tineretului 
chiar prin procesul direct, 
nemijlocit al muncii pe care 
aceasta o duce pentru înflori
rea gospodăriei, pentru dez
voltarea ei rapidă și multila
terală. Astfel, la chemarea 
organizației de partid, toți cei 
420 de utemiști din Ostrov 
au luat parte la importante 
acțiuni patriotice ca, de pildă, 
construirea digului de la sec
ția Bugeac a gospodăriei co
lective, unde prin munca lor 
plină de avînt au fost salvate 
de inundații peste 100 ha. de 
pămint. Tinerii colectiviști ab 
săpat de asemenea canalele și 
șanțurile pentru irigarea unei 
suprafețe de 30 ha in JBaliâ* 
și au planiaț ci leva mii de 
nuci de-a lungul a 7 km. pe 
șoseaua Ostrov-Cons ian ța. De 
curînd, la chemarea comitetu
lui raional U.T.M., 31 de tineri 
colectiviști din Ostrov au luat 
parte la in si! o zar ea a 3.800 
tone de porumb siloz, la 
G.A.S. Valea Rea. Cu acest 
prilej, utemistul Culea D. Va- 
sile a primit insigna de bri
gadier al muncii patriotice 
și el o poartă cu o legiti
mă mîndrie, ca pe o medalie 
de mare preț. Părinții lui Cu
lea D. Vasile au primit cu 
poșta o scrisoare din partea 
conducerii ta’oerei. in care siot 
scrise aceste cuvinte despre 
fiul lor : „Noi, conducerea ta
berei, mulțumim părinților 
care l-au crescut și educat în 
spiritul dragostei față de 
muncă.

Mulțumim organizației dr 
partid și U.T.M. pentru edu
cația politică și patriotică pe 
care au făcut-o acestui tinâr.

Consiliul de conducere și 
întreaga gospodărie colectivă 
să fie mîndre cu astfel de ti
neri cinstiți, pricepuți în mun
că și disciplinați.**

Despre majoritatea tinerilor 
colectiviști din Ostrov se poate 
afirma același lucru. Crescuți 
și educați de Dartid și de 
U.T.M. într-un spirit nou de 
respect profund față de avutul 
obștesc, de dragoște față de 
muncă, tinerii aceștia sînt. așa 
cum atît de poetic spunea în
suși secretarul organizației de 
partid a gospodăriei colective 
din Ostrov, „averea, comoara 
cea mai de preț a gospodă
riei^.

Cuvintele înțelepte ale comunistului Vasile Cojocoru 1-c- cucerit pe Cangea, l-au făcut sâ se gîndeascâ îndelung la munca și 
ia rosturile lui.

Fapte și întimplări din mun
ca tinerilor colectiviști au fost 
povestite într-una din serile 
trecute, cu ocazia unei consfă
tuiri.

Iată cîteva din ele :

0 LECȚIE 
DESPRE IZVORUL 

BUNEI STĂRI
Magazinerul gospodăriei, co

munistul Cojocaru Vasile 
povestește o intmplare pe 
care o cunoaște la re-
zo.varea căreia a roctru»^: ș. 
e£ irxr-o măsură

— X--. c3F«as»;e£ pe 
Cazg££ ? Stat czc trâu - T>- 
dor. Rom.. D.ma. Ceste! f 
Luxa. Tudor era ne atuno .a 
armau iși făcea mi
litar. Ceilalți patru erau in 
gospodărie, dar numai cu mu
mele erau colectiviști tș. p.er- 
deau timpul cu te miri ce, 
nu-i vedeai cu sâptfcnîniie pe 
la gospodărie F intrau in iamA 
ca greierele din poveste. Mă 
durea sufletul cînd ii vedeam 
robușxi, plesr.nd de sănătate, 
dar intirziind sâ v.nă să mun
cească aici, alături de doi, in 
gospodăria colectivă.

— De ce nu vemți la lucru? 
u întrebam uneori.

— Păi .ucrâm in Baltă la O* 
cola! Silvic. Acolo primim 
bani gheață — îmi răspun
deau.

Sâptămini cie-a rîndul am 
căutat săi lămuresc, să vor 
besc cu ei, să le arăt că aici 
tei gospodărie este viitorul lor. 
Multă vreme mi-a fost greu 
să-i conving. Dar in pragul 
iernii ne-am trezit într-o zi cu 
ei la sediul gospodăriei.

— Ce-i cu voi ? — l-am între
bat Veniseră să ceară porumb 
împrumut in contul muncii 
lor viitoare. Și nam scăpat 
prilejul acela ca să le arăt că 
numai în gospodărie este vii
torul lor și câ dacă vin la 
muncă, alături de toți ceilalți, 
vor avea de toate și nu se vor 
mai împrumuta. Pe urmă, ia 
scurtă 'Teme, a venit și Tudor, 
fratele lor, din armată. A vor
bit și el cu ei. Acum nu mai 
ocolesc gospodăria. Și-au dat 
seama, viața le-a arătat prin 
propriul lor exemplu, că aci se 
află întradevăr fericirea și 
buna lor stare și că ele se do- 
bîndesc numai prin muncă zi 
de zi. in mijlocul unei mari 
familii colectiviste.

Despre însemnătatea deose
bită a disciplinei și a entuzias
mului în munca tinerilor co
lectiviști, ca despre caracteris
tici de mare însemnătate ale 
noului lor caracter, despre 
lupta care s-a dat pentru do- 
bîndirea lor, spun lucruri in
teresante și alți oameni, în 
afară de bătrînul Cojocaru Va
sile. Multă vreme, unii tineri în 
goană după cît mai multe zile 
muncă au căutat să se a- 
ranjeze numai în sectoare
le unde norma era pen
tru ei mai avantajoasă. Cine 
nu-1 știe la Ostrov pe Va- 
silică D. Ion ? Era îngrijitor 
la ferma de vaci. Cît timp va
cile erau în perioada lor ma
ximă de lactație, a lucrat bine, 
a lucrat cu tragere de inimă. 
Făcea într-o lună și 45 de zile- 
muncă. Dar atunci cînd a ră
mas „zi pe zi44 Vasilică D. Ion 
n-a mai vrut să lucreze în sec
torul zootehnic și a fugit la 
brigada viticolă, la copcitul și 
stropitul viei, unde se cîștiga 
mai bine. Vasilică D. Ion a 
lucrat o perioadă la una din 
brigăzile de cîmp. Nu cîștiga 
mai puțin decît un îngrijitor 
de animale, dar tînjea să se 
întoarcă la locul de muncă pă
răsit. însă i s-a spus : „Să 
dovedești întîi că te-ai schim
bat, să arăți că orice muncă, 

Indiferent dacă-i ușoară «au 
grea. îți este deopotrivă de 
dragă*.

Vasilică D. Ion se străduieș
te acum să se pătrundă el în
suși de adevărul profund al 
acestei idei. El devine tot mai 
mult un tînăr harnic și disci
plinat, gata să meargă acolo 
ur.de interesele Întreg.: gospo
dării o cer.

Tovarășul Margine Constan
tin, secretarul organizație: de 
partid din gospodărie iși a- 
mintește de cîteva întimplări 
recente, legate de viața Ș- 
munca utemișt*’or din Ostrov:

— Eram in ajunul dedaneâ 
rii campaniei de recoltare, in 
vara asta. Ne pregăteam sâ c— 
’.egcn cea mare reee’tâ
de gric <fcn irtoria gcwpocâ- 
ns lastre, iar slum «e 

Florica Ivanciu zîmbește. Rodul 'muncii tale e ușor sâ-1 porțl 
pentru că de aici îți vin bucuriile.

vede treaba. în planurile și în 
ordinea noastră de bătaie de 
un amănunt : uitasem să pu
nem la socoteală plusul de e- 
nergie și de entuziasm al ti
neretului nostru. Numai ce .mă 
trezesc într-o bună zi cu se
cretarul organizației U.T.M., 
Clntăbine Ion și cu locțiitorul 
său, Cangea Tudor :

— Ne dați uitării ? Vedem 
că în planul de măsuri utemiș
tii sînt trecuți cu sarcini prea 
mici. Noi venim cu propune
rea să se alcătuiască o echipă 
de utemiști și ea să pornească 
prima la treieriș. Am socotit 
că-i bună propunerea lor și s-a 
organizat echipa de utemiști.

Au fost — e drept — și cî
teva cazuri negative. Nu ne 
ferim să le arătăm, mai ales 
că tinerii despre care e vorba 
au dovedit că s-au schimbat 
în bine. Iată, de pildă, Boboc 
Petru a fost repartizat să mun
cească în urma combinei la 
colectorul de paie. El a sărit 
ca ars :

— Aoleu, păi știți ce praf e 
acolo ?

I s-a spus :
— Vărul tău Iordan e mai 

mic decît tine, dar stă de două 
^âptămîni încheiate la colecto
rul de paie, lucrează grozav 
și nu zice că-i praf mult acolo.

A intervenit și Iordan :
— Păi bine, vere, la horă nu-i 

praf ? Acolo nu zici că-ți in
tră prafu n ochi ?

O zi întreagă s-a codit Bo
boc Petru, dar pînă la urmă 
a înșfăcat furca, s-a urcat pe 
colectorul de paie și a lucrat 
bine. Ba mai mult decît atîta. 
cfr.d vedea că în paie cad și 
spice pline, nebătute bine, ce
rea să se oprească mașina și 
sâ fie reglată ca să nu mai 
scape spice netrrierate.

— Fac F te pe gncesm*. (<• 

spus cineva. Cîte spice se 
pierd ? Nimica toată !

Boboc Petru s-a înroșit la 
față, gata să arate cu creio
nul în mînă că la o singură 
brazdă de combină se poate 
pierde chiar și o pîine. Și în
treba ca un profesor de ma
tematică :

— E puțin o pîine irosită la 
fiecare brazdă ?

TU MUNCEȘTI 
BINE. DAR 

TOVARĂȘII TĂI?
O vreme au fost tineri că

rora nu le păsa de felul în 
care munceau ceilalți tovarăși 
de echipă și brigadă. Ei zi
ceau, închipuindu-și că rostesc 
un adevăr simplu și evident: 
„Eu să muncesc bine, restul 

nu mă interesează". Oare așa 
să fie ? Viața, experiența au 
arătat că munca superficială a 
unora aduce mari prejudicii 
și celorlalți Iată un exemplu. 
Anul trecut, unii tineri veneau 
mai tîrziu la lucru, și cu toate 
că era timpul optim pentru 
prașila porumbului, n-au să
pat bine și au lăsat porțiuni 
mari din culturile de porumb, 
nesăpate. Toamna, la culesul 
porumbului, s-a văzut că toc
mai pe acele parcele recolta 
era slabă. Producția medie pe 
gospodărie a fost, deci, mai 
mică. Acest fapt ie-a fost de 
învățătură și azi nu numai 
munca lor le este scumpă, 
ci și a celorlalți. Intre cele 
care n-au lucrat bine atunci 
erau șl Cojocar-: Mana cu 
Gfieorgne Lucia. Ele iși itaa- 
sară parce.e.t ier oe porumb 
nesâpate a doua oară. Stăteau 
ascunse in remorcă, ori fugeau 
acasă. Acum n ar mai face 
pentru nimic în lume așa ceva. 
„Cine face așa — spun ele — 
își fură căciula din cap“. „Ci
ne mănîncă sămînța de in, își 
mănîncă propria lui cămașă", 
adaugă eie într-o înțelepciune 
recîștigată din propria lor pă
țanie.

Atunci cînd Gimpirea Ma
ria și Ioana, la prima sapă a 
viei in goană după normă, au 
săpat pînă la prînz 1200 metri 
pătrați, lăsînd porțiuni întregi 
neprâșite, utemistele Marcu Co
rina și Anghel Valerica le au 
criticat, le-au arătat că munca 
lor proastă aduce pagube tu
turor și ele au refăcut lucra
rea, convinse că lucrul de 
mîntuială le păgubește în pri
mul rînd pe ele.

Munca slabă și superficială 
a cîtorva tineri colectiviști a- 
trage după sine o scădere co
respunzătoare a recoltei din 
tarlaua respectivă, iar aceasta 
duce la scăderea veniturilor 
gospodăriei, la reducerea cîș- 
tigurilor personale. Tinerii co
lectiviști s-au învățat să nu 
privească numai la calitatea 
muncii lor personale, ci și la 
aceea a tovarășilor din briga
dă, la munca tuturor membri
lor gospodăriei. Ei știu că o 
caracteristică esențială a mun
cii în colectiv o constituie toc
mai ideea nobilă și patriotică 
de realizare într-un efort co
mun, unanim, de lucrări bune, 
la un înalt nivel agrotehnic, 
în executarea lor armonioasă, 
la timpii optimi.

ACOLO LUCREZ 
UNDE ESIE 

NEVOIE DE MINE!
Un alt amănunt, o altă ca

racteristică a conștiinței noi, 
socialiste, a muncii în colec
tiv este fără îndoială disci
plina. Nu este vorba nici 
pe departe de opresiunea uno
ra de către alții, ci de o dis
ciplină liber consimțită și iz- 
vorîtă din conștiința rolului 
social pe care îl îndeplinește 
în orice colectiv munca devo
tată și înflăcărată. De acest 
lucru s-au convins între alții 
și Caracaș Viorica și Vlad 
Constantin și Ilie Ștefan. 
Caracaș Viorica a fost repar
tizată să lucreze la însilozarea 
porumbului. A venit, a lucrat 
bine, dar la însilozat nu se lu
crează un an întreg. E o mun
că sezonieră, de campanie. A 
venit vremea de săpat la vie. 
Sapa viei e o muncă mai grea 
decît însilozatul porumbului. 
Dar cine ar îndrăzni să spu
nă că este mai puțin impor
tantă ? Caracaș Viorica a fost 
trecută la sapa viei. Dar nu 
a-a dus acolo. A făcut bine ?

Cele de mai sus le-am aflat 
într-o seară, în toiul unei 
ședințe la care se discuta 
munca utemiștilor. N-am să ’ 
uit niciodată seara aceea cînd, 
în prezența biroului organi
zației de bază P.M.R. și a 
conducerii gospodăriei colec
tive, era analizată și dezbătu
tă munca tinerilor colectiviști 
din Ostrov. S-a ridicat la cu- 
vînt și Caracaș Viorica :

— N-am făcut bine. Am dat 
dovadă de indisciplină. Dar să 
spună tovarășii mei. din bri
gadă cum muncesc eu acuma. 
Nu mă mai dau la o parte de 
la lucru și merg cu dragă ini
mă acolo unde sînt chemată 
să muncesc.

— Dar Vlad Constantin și 
Ilie Ștefan ? a întrebat cineva 
din sală.

Doi tineri, stacojii la față, 
stăteau în fundul sălii, vădit 
rușinați și strîmtorați de în
trebarea aceea neașteptată, 
întrebarea o pusese brigadie
rul lor. Ei sînt conductori de 
atelaje. Ei sînt ca o unitate 
rapidă, de șoc pe un front 
înaintea marilor ofensive. Un- 
de-i nevoie urgentă, acolo 
sînt trimiși Dar de la o vre
me, cei doi s-au plictisit să 
fie trimiși de colo pînă colo. 
Li se spunea de pildă :

— Azi cărăm mraniță.
Ei răspundeau :
— Păi tot la mraniță ne tri

miți ?
Altădată li se spunea :
— Azi cărăm țigle și cără

mizi, că țipă constructorii du
pă materiale !

— Aoleu, răspundeau cei 
doi. mai bine să cărăm mra- 
niță.

Și în loc să care materiale 
de construcții, ei o știau pe-a 
lor, continuau să care mrani
ță de-a surda.

— E bine așa ? a întrebat 
brigadierul în plină ședință.

Au răspuns amîndoi conduc
torii de atelaje :

— Dar ne-am schimbat. De 
ce ne mai critici pentru gre
șeli .făcute de mult ?

— Nu-i nimic. Critica e bu- 
nă chiar dacă voi v-ați schim
bat, V-am amintit de în
tâmplările vechi ca să nu mai 
faceți nicicînd așa. Da’ ce, am 
mulți conductori ca voi, să
ritori la nevoie și disciplinați?

Cei doi erau roșii în obraji 
și le rîdeau ochii de mîndrie.

UN CUVÎNT 
DESPRE 

ABNEGAȚIE 
ȘI EROISM

S-a întîmplat la dezghețul 
Dunării, atunci cînd au pornit 
zăpoarele. în Baltă rămăsese
ră 1200 oi și cîteva sute de 
gîște ale gospodăriei colecti
ve. Acest avut important al 
gospodăriei era în primejdie 
să piară în valurile Dunării 
ce creșteau amenințător. Și 
încăodată, la apelul organiza
ției de partid din gospodărie, 
în frunte cu tovarășii lor mai 
vîrstnici. cu comuniștii, ti
nerii colectiviști au dat do
vadă de abnegație, de un 
înalt spirit de sacrificiu. 
Au pornit cu bărcile pes
te Dunărea cu ghețurile spar
te, înfruntînd ei înșiși primej
dia pe care stihia naturii dez
lănțuite le-o punea stavilă în 
față. împingeau cîțiva metri 
bărcile pe gheață ca pe niș
te sănii, apoi la marginea 
sloiurilor se urcau în bărci și 
le vîsleau printre zăpoare. 
Bărcile trozneau în strînsoa- 

Cînd se vorbește despre munca ta și a tovarășilor tai, chiar 
atunci cînd ai fost lăudat, ci încă mult de învățat și trebuie 

să asculți și să judeci totul. Petrioa Chirea ascultă.

rea gigantică a ghețurilor, dar 
tinerii nu s-au înfricoșat. în
tr-o singură zi, de dimineață 
pînă seara tinerii sub condu
cerea brigadierului zootehnic 
Călin Constantin, a acestui 
înflăcărat comunist, au reușit 
să salveze cele 1.200 oi 
de la înec. Atunci s-au evi
dențiat utemiști ca Stroe 
Dumitru, Pavel Bizechi, Ion 
Cojocaru Și alții. De cîte 
ori își amintesc oamenii 
despre încercarea aceea cu 
osebire grea și dramatică, 
vorbesc despre fapta p.’inâ dM 
curaj a acestor utemiști ca" 
despre acțiunea unor adevă- 
rați eroi.

CU PRIVIREA 
DEPARTE...

Nădăjduim că din cele po
vestite mai sus cititorii își 
vor fi putut face o idee exac
tă despre viața și munca ce
lor 420 de tineri colectiviști 
din Ostrov. Și lor. ca și ce
lorlalți colectiviști, vîrstnici, 
le este cu deosebire scumpă 
năzuința de a lupta cu puteri 
și mai mari, mai concentrate, 
pentru dezvoltarea rapidă și 
multilaterală a gospodăriei 
lor. E știută capacitatea deo
sebită de a visa a tineretului. 
Cu totul caracteristice tinere-^ 
tului sînt entuziasmul și pa
siunea cu care el primește 
ideile inovatoare, generoase 
și îndrăznețe, ideile — motor, 
acelea care acționează în mer
sul societății înainte, în neîn
cetata ei dezvoltare.

întocmai ca utemiștii din 
întreaga țară, tinerii colecti
viști din Ostrov, sub îndru
marea de zi cu zi a organiza
ției de partid sînt fără înce
tare un factor activ în lupta 
pentru dezvoltarea gospodă
riei colective.

Ei au fost cei dinții, în a- 
dunarea generală a gospodă- 
riei. care au susținut cu entu
ziasm planul îndrăzneț al co
muniștilor pentru dezvoltarea 
rapidă și multilaterală a gos
podăriei colective. Iată de 
pildă, producția globală de 
bunuri agro-alimentare a gos
podăriei colective din Ostrov 
a fost în 1959 mai mare de
cît în 1958. Gospodăria ar 
fi putut împărți colectiviști
lor Ia ziua-muncă produse în 
valoare mai mare, dar <<dec- 
tiviștii vîrstnici și alături de 
ei cei 420 de utemiști au ho- 
tărît că e mai înțelept sâ se 
aloce sume mai mari investi
țiilor. Așa se explică faptul 
că în loc de 1.500 oi cît a. 
veau planificat, colectiviștii 
au putut alcătui o turmă de 
2500 oi. Așa se explică fap
tul că în loc de trei grajduri 
s-au construit 6 grajduri, 4 
saivane de oi, 2 îngrășătorii 
de porci, 3 puiernițe și o cra
mă modernă cu o capacitate 
de 20 vagoane.

îndrumați și educați de or
ganizația U.T.M. sub condu
cerea plină de grijă a organi
zației de partid în spiritul 
muncii colective, în spiritul 
conștiinței socialiste, devotați 
cu trup și suflet cauzei socia
lismului. cei 420 de utemiști 
din Ostrov cresc, ei înșiși înno
bilați și căliți în luptă, hotă- 
rîți să cîștige tot mai mult 
caracterul unor oameni noi, 
demni, cinstiți, harnici și dis
ciplinați, așa cum trebuie.sa 
fie chiar și cel mai mocN^st 
ostaș din marea și puternica 
armată a făuritorilor lumii 
noi, aceea a socialismului.

Pagină redactată de 
PETRU VINTILA

Desene de TIA PELTZ
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al K. P. Kciclist

Poporul grec privește cu multă satisfacție

romîn W. 
marți tri-

In tknpui liber, numeroși ti
neri vin kj biblioteco clubului 
C.F.R. „Grivițc Roșie" din 

Capitole.

Turul
Tînărul ciclist

Ziegler a îmbrăcat .. . 
coul galben la capătul etapei 
a 3-a a Turului ciclist al R. P. 
Romîne : Orașul Stalin—Sibiu 
(144 km), cîștigata de Constan
tin Moiceanu. Desfășurată în- 
tr-o cadență neobișnuit de 
rapidă în cursele trecute (me
die orară peste 40 km), aceas
tă etapa a prilejuit afirmarea 
alergătorilor tineri din dife
ritele echipe romînești parti
cipante la cursă.

Cursa a fost decisă la tre
cerea prin Făgăraș unde Șe- 
laru a demarat din pluton 
luînd un avans de cîteva sute 
de metri. în acțiunea sa el a 
fost urmat de Ziegler, Duță, 
C. Moiceanu. Grunzig. D. 
Constantin, Pelcaru, Ekblom, 
Hora, Istrate și alți cicliști. 
Acest pluton fugar și-a creat 
în cîțiva kilometri un avans 
de peste 2’. Din spate mai în
tâi Heuvelmans și apoi Zano- 
ni au încercat să plece în ur
mărirea fugarilor oar tentati
vele lor nu au avut succes.

PE SCURT
După cum s-a mai anunțat 

luni, in concursul internațional 
de atletism desfășurat in noc
turnă la Roma atleta sovietică 
Tamara Press a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea dis
cului cu o performanță de 57,15 
m. în această probă pe locul 
doi s-a clasat campioana R. P. 
Romîne, Lia Manoliu cu 51,92 
m. Proba de 1000 m a fost âș- 
tigată de atletul romin A, Ba- 
rabaș in 2'31"3J10, iar cea de

SĂRBĂTORIREA
IILEI POMPIERILOR111T

Cu prilejul zilei de 13 sep
tembrie — Ziua pompierilor 
din R. P. Romînă — marți 
dimineața a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane ia 
Monumentul luptătorilor de 
la 13 septembrie 1848 din 
Dealul Spirei, ridicat în a- 
mintirea pompierilor eroi a- 
părători ai Bucureștiului în 
lupta împotriva 
otomani.

Au fost depuse 
flori din partea

cotropitorilor

al P.M.R. 
al Capi-

regional 
și Sfatu-

coroane de 
Comitetului

Orășenesc București 
și Sfatului Popular 
talei, Comitetului 
București al P.M.R.
lui Popular al Regiunii Bucu
rești, Direcției de pază con
tra incendiilor din Ministerul 
Afacerilor Interne, grupului 
de pază contra incendiilor, 
precum și din partea unor 
treprinderi și instituții 
Capitală.

Cei prezenți au păstrat 
moment de reculegere în me
moria eroilor căzu ți în luptele 
de la 18 septembrie 1848.

★

Marți seara în sala Teatru
lui C.C.S. din Capitală a a- 
vut loc adunarea festivă cu 
prilejul sărbătorii Zilei Pom
pierilor din R. P. Romînă.

Tov. general maior Pamfil 
Tatu, a vorbit despre însem
nătatea zilei de 13 septembrie 
— Ziua Pompierilor din R. P. 
Romînă

A urmat un program artis
tic prezentat de Ansamblul 
de cintece și dansuri al Sfa
tului Popular al Capitalei.

(Agerpres)

Jumătate da, 
jumătate nu

(Urmare din pag. l-a)

die serală nr. 2 este formală. 
Unul din motivele pentru care 
nu s-a rezolvat această treabă 
la timp ar fi, de pildă, acela 
că in timpul verii și în special 
în luna august o parte din in
spectorii secției de învățămînt 
au fost plecați în concediu. în 
acest caz s-a făcut o planifi
care greșită a concediilor. Se 
știa din anii trecuți că luna 
august este perioada în care 
secția de învățămînt trebuie 
să rezolve, multe probleme le
gate de începutul anului 
școlar, să pună la punct defi
nitivarea încadrărilor. Și 
chiar admițând că o parte au 
fost plecați în concediu, dacă 
cei care au rămas s-ar fi ocu
pat în mod serios de această 
problemă de la începutul lu
nii dacă ar fi analizat din 
vreme care sînt necesitățile 
fiecărei școii, nu s-ar fi ajuns 
ca abia acum, după două 
săptămini de la deschiderea 
cursurilor, la secția de învă
țămînt să se lucreze la defi
nitivarea cadrelor didactice-

Situația aceasta de provizo
rat trebuie curmată cit mai 
grabnic Secția de învățămînt, 
împreună cu conducerea șco
lii sâ treacă de îndată la de
finitivarea cadrelor didactice, 
la întocmirea orari ului pentru 
ca lecțiile să se poată desfă
șura în bune conditiuni, la un 
nivel înalt, pentru ca elevii de 
la seral să nu piardă ore pre
țioase din timpul dedicat în
vățăturii.

Pe stadionul „Metalul1 
a avut Joc sosirea ,în fața unei 
asistențe numeroase tînărul 
C. Moiceanu a cîștigat sprin
tul final învingîndu-1 cu cîte
va lungimi de bicicletă 
Grunzig.

Clasamentul etapei: 
Moiceanu (Victoria) a parcurs 
144 km în 3h 20’10” (timp cu 
bonificație 3h 19’10”) ; 2.
Grunzig (R. D. Germană) 3h 
20*11” ; 3. S. Duță (R.P.R.- 
tineret) ; 4. Ziegler (R.P.R.-
tineret) ; 5. Ekblom (Suedia).

Clasamentul general indi
vidual : 1. W. Ziegler (R.P.R.- 
tineret) 9h 44’10” ; 2. C. Moi
ceanu (Victoria) 9h 44’33’’ ; 3. 
Grunzig (R. D. Germană) 9h 
45’04”; 4. S. Duță (R.P.R.- 
tineret) 9h 45’43” ; 5. D.
Constantin (C.P.B.) 9h 46’32” ; 
6. Heuvelmans (Belgia) 9h 
47’54”.

în clasamentul pe echipe 
conduce formația R.P.R.-tine- 
ret. Astăzi are loc etapa a IV-a 
Sibiu—Hunedoara (125 km).

(Agerpres)

aruncarea suliței femei de către 
Maria Diți (R.P.R.) cu 48,75 
m. Alte rezultate înregistrate : 
ciocan Szivotski (R. P. Ungară) 
67,60 m ; 400 m garduri Marai 
(Italia) 52"8/IO ; înălțime 
Șalvakadze (U.R.S.S.) 2fi5 m. 
Porumb (R.P.R.) 1,90 ; suliță 
Kulcsar (R. P Ungari) 75,80 
m Bizim (R.P.R.) 68,22 m).

★
Marți seara s-a reîntors în 

Capitală un nou grup de 
sportivi romîni care au parti
cipat la Jocurile Olimpice de 
la Roma. Delegația este alcă
tuită din campionii olimpici 
Iolanda Balaș și Ion Dumi
trescu. Lia Manoliu, V. Pin- 
ciu, Al. Bizim și alții.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația sportivilor 
romîni a fost întâmpinată de 
reprezentanți ai U.C.F.S. 
ai cluburilor din Capitală.

( Agerpres)

Colectivul Fabricii de hirtie si celuloza „Steaua Roșie" din 
Bacâu, apreciazâ mult sîrguința cu care lucrează utemista Huțu 
Rodica. Dînd atenție calității ca ielelor, utemisto Huțu face o 

bucurie micilor școlari.
Foto : V. ALEXANDRU

UN MARE EVENIMENT
PENTRU OPERA BUCUREȘTEANA

uianifesta- 
asemenea 

i teatrului 
împlinește 

a tuturor 
de Ope- 

ina-

întrunit în ziua de 15 septem
brie Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. va pleca in turneu la 
Moscova, l-am rugat pe tovară
șul MIHAI BREDICEAAU, di
rectorul Teatrului de Operă și 
Băiet, să împărtășească cititorilor 
noștri cîteva amănunte despre 
acest eveniment.

— Anunțați încă din primă
vara acestui an, artiștii noștri 
au primit cu entuziasm și imen
să bucurie vestea organizării a- 
cestui turneu, prima 
re peste hotare de 
proporții, din istoria 
liric romînesc. Se 
dorința fierbinte i 
artiștilor Teatrului 
ră și Balet de a cunoaște 
rea țară a socialismului, de a 
lua contact nemijlocit cu repre
zentanții artei sovietice și cu 
publicul măreței capitale a Uni
unii Sovietice.

-r Vă rugăm să ne 
criteriile după care v.ați 
în alegerea repertoriului 
mează a fi prezentat în acest 
turneu.

— Ne-am propus, firește, să 
ne prezentăm în fața publicului 
sovietic cu unele din cele mai 
interesante și valoroase specta
cole, a căror structură și conți
nut să permită totodată valori
ficarea cît mai deplină a celor 
mai bune elemente artistice de 
care dispune teatrul nostru în 
prezent. Ținînd seama și de suc
cesul și marea popularitate de 
care se bucură în rinduriie pi 
blicului nostru operele „Ca

arătați 
condus
ce ur-

care se bucura m rinduriie pu
blicului nostru operele „Car
men", „Olhello" și „Trubadu
rul". capodopere ale literaturii 
universale de operă, am soco
tit că aceste spectacole sînt cele 
mai potrivite pentru a da pu
blicului sovietic o imagine cît 
mai justă asupra nivelului ar-

Oaspeți la Festivalul 
international al teatrelor 
de păpuji ți marionete

Zilele acestea eu început să 
sosească primii oaspeți la cel 
de al II-lea Festival internațio
nal al teatrelor de păpuși și ma- 

’ ‘ ‘ la
A 

al- 
de 
Au

rionete care se ta deschide 
15 septembrie, la București, 
sosit m grup de 44 persoane 
câtuind colectivul Teatrului 
păpuși din R. P. Chinezi, 
mei venit ca invitați la această 
manifestare internațională oas
peți din R. P. Albania și R. D. 
Vietnam.

Marți a sosit colectivul Tea
trului de păpuși din Cairo, tea
tru la a cărui înființare și-au 
dat concursul și păpușarii ro- 
mini Tot marți e sosit venind 
de la Praga cunoscutul animator 
al teatrului de păpuși dr. Jan 
Malik, secretar general al Uniu
nii internaționale a marionetiș- 
tilor (Unima).

ansamblului nostru și a-tistic al
supra stilului său interpretativ, 

în același timp însă, ne-a pre- 
în mod deosebit posibili, 
de a înfățișa și reali- 
școlii tnuxicale romî- 

acest scop am ales 
cele mai reprezenta- 
și balete romînești, 
originalitatea și va- 
artistică ilustrează în

ocupat

în 
din

nești. 
câteva 
tive opere 
care, prin 
luarea lor _ _ _
chip fericit forța creatoare și 
măiestria compozitorilor noștri. 
Est® o mîndrie și o bucurie pen
tru noi de a putea prezenta la 
Moscova nemuritoarea comedie 
a lui Caragiale — „O noapte 
furtunoasă** în minunata ver

In preajma turneului Teatrului 
de Operă și Balet în U.R.S. S.

însușit în 
săptămîni

siune muzicală a lui Paul Con
stantinescu.

— Sintem informați că a- 
ceastă operă se va cînta în lim
ba rusă.

— Da, am luat această iniția
tivă în primul rînd ca un oma
giu față de publicul sovietic și 
în al doilea rînd pentru a în
lesni înțelegerea cît mai deplină 
a lucrării. Nepregetînd efortul, 
artiștii noștri și-au 
mai puțin de 
textul în .

— Și ce lucrări 
mai sînt în programul turneu
lui ?

—, Alături de „O noapte fur
tunoasă** vor figura binecunos
cutele balete ,,La piață“ de Mi
hail Jora și „Priculiciul** de 
Zeno Vancea. care au prilejuit 
un remarcabil1 succes și cu pri
lejul recentului turneu între-

șase 
limba rusă.

romînești

activitatea în vederea realizării
colaborării balcanice

— Declarațiile 
Stamatis Merkuris ți

Marți La amiază au părăsit Ca
pitala d-nij Stamatis Merkuris, 
deputat fost ministru, președin
tele Mișcăr i pentru înțelegerea 
balcanică din Grec:a. și loanis 
Evanghelidis, deputat, care au 
făcut o vizită în ța na noastră.

La plecare pe aeroportul Bă. 
nea sa. oaspeții au fost conduși 
de M. Ghelmegeanu, președinte
le Comitetului romîn pentru co
laborare și înțelegere reciprocă 
între popoarele din Balcani, O. 
I.îvezeanu și S. Nițu’escu, mem
bri ai acestui comitet.

★
Oaspeții greci Stamatis Merku

ris și loanis Evanghelidis, s-au 
întîlnit luni seara. în saloanele 
hotelului Athenee Palace, cu re
prezentanți ai presei din Capi
tală și ai Radio-televiziunii.

Dl. Stamatis Merkuris a decla
rat că vizita sa în București face 
parte dintr-o serie de vizite pe 
care le întreprinde în capitalele 
țărilor balcanice. în sco.pul sta
bilirii de legături cu comitetele 
care militează pentru înțelegerea 
balcanică. Pînă acum — <a spus 
el — am vizitat Belgradul, iar 
după plecarea din R. P. Romînă 
voi vizita Sofia și apoi Tirana. 
Am avut deosebita cinste de a 
fi primiți de primul ministru al 
R. P. Romîn« P« 03 r€ l-am feli
citat pentru importanta sa ini
țiativă în vederea asigurării pă
cii în zona balcanică. In timpul 
șederii noastre în tara dv. ne-am 
întîlnit cu membrii Comitetului 
romîn pentru colaborare și înțe
legere reciprocă între popoarele 
din Balcani, cu care am făcut un 
schimb rodnic de păreri în ce 
privește acțiunile noastre de pînă 
acum, precum și cu privire la 
unele propuneri noi în vederea 
dezvoltării colaborării dintre ță
rile balcanice.

Dl. loanis Evanghelidis a ară
tat că Partidul EDA, din care 
face parte, privește cu deosebită 
simpatie propunerile făcute în 
anul 1957 de primul minis
tru romîn. dl. Chivu Stoica, 
privind înțelegerea, colabora
rea și coexistența pașnică 
a popoarelor balcanice Partidul 
EDA a adresat tuturor partidelor 
de opoziție din Grecia un apel 
pentru acceptarea propunerilor 
primului ministru romîn și într-a- 
devăr această platformă politică

prins de ansamblul de balet al 
Teatrului nostru la Sofia. Pe 
lingă acestea am inclus în re
pertoriul turneului și opera 
„Răscoala*1 de Gh. Dumitrescu, 
care, atît prin monumentalita
tea construcției eît și prin con
ținutul ei legat de istoria lup
telor poporului nostru pentru li
bertate. se situează printre va
loroasele realizări 
muzicale romînești 
rane. „O noapte 
„Răscoala", prezențe noi în re
pertoriul primei scene lirice, re. 
flectă înaltul nivel la care a 
ajuns creația muzicală romî- 
nească.

ale creației 
contempo- 

furtunoasă**,

>re
care

— Ce ne puteți spune despi 
componența ansamblului cm 
pleacă în turneu ?

— Să vă enumer numele tu
turor ar fi cam greu căci an
samblul cuprinde nu mai puțin 
de 250 persoane. Pot să vă spun 
însă că, alături de o seamă din 
artiștii noștri de mult consa- 
crați ca de pildă Arta Fl'orescu, 
Zenaida Pally, Maria Voloșescu, 
Ionel Tudoran, Garbis Zobian, 
Mihail Arnăutu, Mircea Buciu, 
pleacă foarte multe elemente ti
nere, crescute și promovate în 
ultimii ani.

— Puteți să ne spuneți to
tuși și numele cîtorva din acești 
tineri ?

— Desigur, dar vă dați sea
ma că îmi este imposibil să dau 
chiar lista completă. între cei 
aleși se află Teodora Lucaciu, 
Magda lanculescu, Maria Sindi- 

oaspejilor greci 
loanis Evanghelidis

este susținută acum de toate .par
tidele de opoziție, de la EDA 
pînă la Partidul liberal, lucru 
foarte bine venit deoarece po
porul gr-x dorește .prietenia .și 
colaborarea cu popoarele vecine. 
Inițiativa luată de; dl. Merkuris 
privind stabilirea unor legături 
între comitetele .pentru înțelege
rea balcanică din diferite t^ri. e 
început să dea roade, a spus el. 
Poporul grec privește cu multă 
satisfacție activitatea în vederea 
realizării colaborării balcanice și 
dorește ca în cel mai scurt timp 
să se înfăptuiască țelurile cu
prinse în propunerile primului 
ministru romîn. dl. Chivu Stoica.

Răspunzînd unor întrebări ale 
ziariștilor, dl. Stamatis Merku? 
ris a dat unele amănunte asupra 
activității pe oare o desfășoară 
Comitetul grec pentru înțelege
rea balcanică, în vederea popu- 

_■ larizării și atingerii scopurilor 
sale, subliniind entuziasmul cu 
care o.pinia publică din Grecia 
sprijină ideea înțelegerii balca
nice. Vorbind despre perspecti
vele dezvoltării colaborării inter, 
balcanice în viitor, oaspetele s-a 
oprit în special la posibilitatea 
strîngerii legăturilor culturale și 
economic^ 

(Ager preș)

(Urmare din pag. l-a)

tare rău despre tine. Așacm
e sau sînt niscaiva minciuni ?

Cînd o văzu că tace, bătrî- 
nul clătină din cap, cu amă
răciune.

— Urîtă poveste...

rinții 
uitau

lena se hotărî să plece și 
de aici, din satul ei 
natal. în afară de pă- 
ei mai toți sătenii se 
la ea ca la o nevolnică.

Se hotărî să se ducă într-un 
oraș unde n-o cunoștea ni
meni. Se duse la Bacău. Voia 
să se angajeze la o cooperati
vă. Pregătise actele, totul, dar 
în ziua cînd trebuia să-și în
ceapă munca, președintele 
cooperativei o întrebă ce e cu 
familia ei.

Iar, Elena Cernei, Zoe Dra- 
gotescu, Iulia Buciuceanu. Vera 
Rudeanu, Maria Crișan, Cornel 
Stavru, Valentin Teodorian, Da
vid Ohanesian, Ladislau Konya, 
Valentin Loghin, loan Hvorov, 
iar din cadrul baletului Valen
tina Massini, Clara Volini, Ga
briela Danovski. Gelu Barbu, 
Stere Popescu, Eugen Mărcui și 
mulți alții.

— Cine va avea răspunderea 
muzicală și scenică a spectaco
lelor ?

— Conducerea muzicală se 
împarte între mine și maestrul 
Egizio Massini, iar regia apar
ține maeștrilor Ion Rînzescu și 
Eugen Gropșanu, bineînțeles, 
fiecare avînd răspunderea spec
tacolelor pregătite de el.

— Cit durează turneul și 
cîte spectacole veți da la Mos
cova ?

— Plecăm în ziua de 15 sep
tembrie și ne întoarcem la 5 oc
tombrie. în acest interval vom 
da 12 spectacole și un concert 
festiv.

întregul personal al Teatrului 
de Operă și Balet a muncit și 
s-a pregătit cu multă atenție și 
bucurie în vederea acestui mare 
eveniment. Sîntem conștienți cu 
toții că nu reprezentăm doar o 
instituție, ci întreaga artă romî- 
nească. Sperăm că entuziasmul 
și avîntul tineresc al artiștilor 
noștri vor izbuti să dea publi
cului sovietic o imagine a talen
tului și forței creatoare a po
porului nostru. Și mai presus de 
orice, dorim ca oamenii sovietici 
să simtă căldura sentimentelor 
artiștilor romîni, care pleacă în 
marea Țară a Socialismului
pentru a duce mesajul de dra 
goste și prietenie al poporului 
nostru.

A. TRAIAN

' INFORMAȚII
Marți au luat sfîrșit lucră

rile reuniunii științifice co
mune a neurologilor romîni și 
britanici, organizată de Socie
tatea Științelor Medicale din 
R. P. Romînă și Institutul de 
neurologie ..I. P. PavlovM al 
Academiei R. P. Romîne.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de acad. A. Kreindler, 
președintele secției de neuro
logie a Societății Științelor 
medicale din R. P. Romînă, 
care a subliniat însemnătatea 
rezultatelor științifice ale a- 
cestei reuniuni și a mulțumit 
neurologilor britanici pentru 
participarea lor valoroasă.

în numele neurologilor bri
tanici. dr. Hugh Garland și-a 
exprimat satisfacția pentru 
această nouă întîlnire cu oa
menii de știință romîni.

★
La Centrul de documentare 

medicală a Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale a avut 
loe marți o ședință de comuni
cări în cadrul căreia membrii 
delegației de mediei specialiști 
în cardiologie din S.U.A * care 
ne vizitează țara, au ținut co
municări de specialitate.

★
în prezent se află în Ghana o 

delegație comercială romînă, în 
vederea dezvoltării schimburilor 
comerciale cu această țară și 
încheierii de contracte comer
ciale.

în același scop. delegația a 
fost în Sudan și Etiopia.

★
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala senatorul Marcel Pellenc 
care a făcut parte din delegația 
de senatori francezi ce a vizitat 
țara noastră la invitația grupu
lui parlamentar romîn pentru 
relații de prietenie Romînia- 
Franța.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, oaspetele a fost condus 
de deputății C. Parascbivescu- 
Bălăceanu, membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și 
Gheorghe Vasilichi, precum și 
de Mircea Biji, secretar general 
al Marii Adunări Naționale

Au fost de față ministrul 
Franței la București, Pierre Paul 
Boufîanais și membri ai lega
ției.

★
Orchestra simfonică a Filar

monicii de Stat „George Enes- 
cu" sub conducerea dirijorului 
Mircea Basarab, a susținut 
marți seara, în sala Palatului 
R. P. Romîne, un concert eu 
concursul violonistului Rug
giero Ricci din S.U.A.

Programul concertului a cu
prins Divertisment în stil cla
sic de Dan Constantinescu, 
Concertul în re major pentru 
vioară și orchestră de Brahms, 
solist Ruggiero Ricci și Sim
fonia a II-a

Concertul 
succes.

de Haciaturian. 
s-a bucurat de

(Agerpres)

opinia publică
— Se spune că ți-ai părăsit 

soțul, îi vorbi președintele. 
Așa este ?

Elena mărturisi adevărul
— Bine, poți să rămîi, i-a 

spus el. Ai procedat însă foar
te urît! Gîndește-te : dacă 
te-ai fi îmbolnăvit dumneata...

Se întîmplă ca situația Ele
nei să fie aflată și de alți 
muncitori.

— Mie una, spun drept, nici 
nu-mi vine să cred — s-a re
voltat o femeie. Să-mi pără
sesc soțul pentru că așa vor 
alții... Și cînd ? Tocmai 
cînd el ar avea cel mai mult 
nevoie de ajutorul meu ?

Nu, Elena, nu putea rămî- 
ne nici aici. Pretutindeni în
tâlnea priviri pline de reproș. 
Dar unde să se ducă ? Nu va 
fi oare primită peste tot la 
fel ? Și, gîndindu-se îndelung, 
Elena începea să înțeleagă tot 
mai lămurit că fapta ei apă
rea în fața judecății oameni
lor întocmai ca un mărăcine 
în mijlocul unui drum curat.

—Spune-mi, a întrebat-o una 
dintre muncitoare, îți iubești 
soțul ?

întrebarea aceasta îi răscoli 
inima. Simți că, undeva în su
fletul ei, se mai păstrau încă 
acele sentimente frumoase 
pentru care, cîndva, se căsă
torise. Și cu cît își dădea mai 
bine seama de greșeala ei cu 
atît aceste sentimente creș
teau, tulburindud inima. „Nu-i 
oare prea tîrziu ?“ se întreba 
ea și în minte îi apărea tot 
mai clar drumul pe care tre
buia să meargă.

lîvreaLâ hum

Piese și materiale auto pentru toate mărcile și anume : 
pistoane, segmenți, tampoane cauciuc, burdufuri frină 
(față și spate), garnituri chiuloase din cupru și alumi
nium, arcuri față și spate, galerii de evacuare etc.

Tîmplărie metalică de orice fel, schele, roabe și rezer
voare metalice, articole de tinichigerie din tablă albă și 
neagră. Tîmplărie : mobilă (serie și după comandă) bina, 
tapițerie etc.

TELEGRAME EXTERNE

Plecarea din Berlin 
a delegației de partid 

și guvernamentale a R.P.Romîne
BERLIN 13 — de la trimisul 

special Agerpres : Luni noap
tea a părăsit Berlinul plecînd 
spre București delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne, care a partici
pat la funeraliile președintelui 
R. D Germane, Wilhelm Pieck. 
Delegația a fost alcătuită 
din tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
membru al Biroului Politic 
a! C.C. al P.M.R., conducăto
rul delegației, Petre Borilă, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri. Mihai Dalea; secretar 
al C.C. al P.M.R.

La plecare, în Gara de Est, 
membrii delegației au fost 
conduși de August Bach, vice
președinte al Camerei Popu
lare a R. D. Germane. Ger
hard Griineberg, membru su
pleant al Biroului Politic al 

al P.S.U.G., prof. dr.C.C.

in
Ambasadorul R. P. Romîne

R. P. Mongolă și-a înmînat scrisorile 
de acreditare

ULAN BATOR 13. — Cores
pondentul Agerpres transmite :

La 13 septembrie Nicolae 
Guină. ambasador extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
R. P. Romîne în Uniunea So
vietică și ambasador al R. P. 
Romîne în Republica Populară 
Mongolă, a înmînat scrisorile de 
acreditare președintelui Marelui 
Hural Popular al R. P. Mon
gole, Sambu.

Situația
HANOI 13 (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de Informații 
transmite :

Situația din Laos continuă să 
rămînă încordată din cauza în
cercărilor reacțiunii de. a-și res
taura dominația Generalul Funii 
Nosavan, conducătorul rebeliunii, 
stabilindu-se la Savannaket. la 
frontiera cu Tailanda continuă 
să-și întărească unitățile, pregă- 
tindu-se în vederea unei ofensive 
asupra capitalei Laosului — Vi
entiane. Dîndu-si seama că s-ar 
putea ca pentru Nosavan, oare 
are trupe în oare își poate pune 
o slabă nădejde, această sar
cină să-i fie peste puteri. Sta
tele Unite și partenerii lor mai 
mici în cadrul blocului agresiv 
S.E.A.T.O., pregătesc o interven. 
ție. Pentru a justifica această in
tervenție, dușmanii neutralității 
Laosului difuzează zvonuri pro-

Cu o vreme în urmă la re
dacția ziarului nostru a 
sosit o scrisoare. O sem

na un muncitor din Bîrlad și 
povestea cum un tînăr fusese 
părăsit de soție într-un mo
ment cînd el se afla bolnav ; 
cum tînărul făcîndu-se sănă
tos, a venit la fabrică foarte 
zguduit, dar a reușit să-și în- 
frîngă zbuciumul și, în sfîrșit, 
cum că el dorește mult să-și 
refacă căminul, hotărît să o 
ajute pe soția lui să înțeleagă 
că concepțiile părinților ei des
pre familie sînt învechite și 
dăunătoare.

Am plecat pe urmele aces
tei scrisori. Ne-am dus mai 
întîi la Vasile I. Sosisem însă 
cum s-ar spune, într-un mo
ment de surpriză :

— Sînt foarte bucuros — 
zîmbea cu toată fața tînărul 
electrician. Chiar azi mi 
înapoiat soția. E slăbită, 
vede c-a suferit mult...

★
S-ar fi putut ca acest 

să ajungă în cele din 
în fața 
că justiția noastră populară, 
cumpănind bine faptele, ar fi 
încercat ca, înainte de a se 
da sentința, să se repună pe te
melii tînăra familie. Nu s-a 
ajuns însă aici. Oamenii care 
au cunoscut-o pe Elena 
ajutat-o 
dea mai 
greșeala

Acesta 
list. El stă de strajă întăririi 
și respectării principiilor noa
stre noi, pline de umanitate 
socialistă.

s-a
se

caz 
urmă 

tribunalului. Firește

au
din toată inima să-și 
din vreme seama de 
ei.
este colectivul socia-

Staneck, membru al Consiliu
lui Național al Frontului Na
țional al Germaniei Demo
crate, Lemnintz, ministrul în- 
vățămîntului Public, Kozel, 
prim-locțiitor al ministrului 
Construcțiilor, Nosty, director 
adjunct al Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe^ 
și de alte persoane oficiale.

Au fost de față membrii 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Berlin în frunte cu însărci
natul cu afaceri ad-interim^ 
Petre Iosif.

Compania militară aliniată 
în fața gării a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale R- P. Romîne și 
R. D. Germane.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer însoțit de August 
Bach, vicepreședinte al Ca
merei Populare a R. D. Ger
mane, au trecut în revistă 
compania de onoare.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de o- 
noare.

Au fost de față Luvsanciultâm, 
secretarul Prezidiului Marelui 
Hural Popular, și P. Șagdarsu- 
ren, ministrul Afacerilor Exter
ne, și colaboratori ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Din partea romînă au fost pre- 
zcrrți Mircea Sibian și Ion A- 
vram, secretari ai Ambasadei 
R. P Romîne din Moscova.

din Laos
vooatoare despre „infiltrația co
munistă1*, despre intrarea în 
Vientiane a unităților armatei 
populare vietnameze.

Potrivit unor știri sosite din 
Tailanda. la sediul statului ma
jor din Bangkok al S.E.A.T O, 
se vorbește pe față despre o i- 
mixțiune armată a țărilor mem
bre ale acestui bloc în treburile 
interne ale haosului. Reprezen
tanții comandamentului forțelor 
armate din Tailanda se pronunță 
pentru „acțiuni hotărtie".

—•—
Pentru promovarea 

în rinduriie 
tineretului 

de pretutindeni 
a ideilor păcii 
(Urmare din pag. l-a) 

rea că Organizația Națiunilor 
Unite reprezintă forul indicat 
pentru dezbaterea amplă și 
eficientă a problemei promo* 
varii în rinduriie tineretului 
a ideilor păcii. Conform Cariei 
sale. Organizația Națiunilor 
Unite este chemată să menți
nă pacea, să dezvolte relații 
prietenești între națiuni și să 
fie un centru pentru coordo
narea strădaniilor națiunilor 
în vederea atingerii scopurilor 
pașnice comune. Dezbaterea 
acestei probleme în cadrul 
O.N.U. ar putea duce la mă
suri concrete în sensul de a 
recomanda guvernelor statelor 
membro ale O.N.U.. organiza
țiilor și instituțiilor specializa
te să acorde o atenție sporită 
problemelor legate de educa
rea tineretului în spiritul aă- 
cii și să sprijine acțiunile in 
vederea întăririi prieteniei in
tre tinerii din toate țările lu
mii.

în scrisoarea C.C. al U.T.M. 
și Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. se exprimă convinge
rea că toate organizațiile de 
tineret și studențești care mi
litează pentru menținerea și 
consolidarea păcii, vor apre
cia inițiativa guvernului romîn 
și-i vor acorda tot sprijinul 
atit pe plan național cit și pe 
plan internațional. U.T.M. și 
U.A.S.R. și-au exprimat spe
ranța că organizațiile de tine
ret și studenți vor solicita gu
vernelor din țările lor ca re
prezentanții acestora la sesiu
nea O.N.U. să sprijine înscrie
rea pe ordinea de zi și dezba
terea în Adunarea Generală a 
O.N.U. a propunerii guvernu
lui romîn, contribuind la sta
bilirea măsurilor pentru apli
carea ei în viață.

Eforturile comune ale tutu
ror celor ce iubesc pacea sînt 
deosebit de necesare pentru a 
promova în rinduriie tineretu
lui de pretutindeni ideile pă
cii, înțelegerii și respectului 
reciproc între popoare. Tinere
tul patriei noastre este hotărit 
să facă tot ceea ce depinde de 
el pentru cauza păcii, pentru 
înțelegere între popoare, pen
tru triumful ideilor nobile ale 
coexistenței pașnice.

Tiliăra generație a patriei 
noastre care sprijină cu vi
goare politica de pace a parti
dului și guvernului nostru își 
îndreaptă în aceste zile gîn- 
durile sale pline de căldură și 
dragoste către delegația R- P. 
Romîne în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
care Ia sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. va exprima 
năzuințele pașnice ale poporu
lui nostru, popor constructor 
al socialismului și va milita 
ferm pentru reglementarea 
pozitivă a importantelor pro
bleme ale vieții internaționa
le și cu deosebire a problemei 
dezarmării generale si totale, 
pentru triumful ideilor coexis
tenței pașnice.



Recepția 
de la Berlin

f U. R. S. S. cere din non 
convocarea Consiliului de Securitate

motonavei 
Baltica"I!

DE PE BORDUL MOTO
NAVEI „BALTICA" 13 (A- 
gerpres). — TASS transmite;

Grupul de presă de pe lin
gă președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. comu
nică :

De peste 24 de 
nava „F 
Oceanul 
timp ea a 
tiv 500 de 
Ia Baltiisk 
pînă la 13 
(ora Moscovei). 1.700 de mile. 
Oceanul este relativ calm și 
numai valuri mici ajunse piqă 
aici dinspre latitudinile nor
dice ale Atlanticului, unde 
este furtună, leagănă ușor și 
ritmic nava. E cald. Peste a- 
pele Oceanului se lasă din 
cînd în cînd o pînză subțire 
de piclă. Uneori cade o ploa
ie măruntă. La 12 septembrie 
postul de radio de pe „Balti
ca" a recepționat o telegramă 
a președintelui Franței, gene
ralul de Gaulle adresată ’ 
N. S. Hrușciov. în mesaj se 
spune: ,Am fost mișcat 
urările Pe care dv., aflîndu-vă 
în apropierea coastelor Fran
ței, mi le-ați transmis pentru 
poporul francez și pentru mi
ne personal".

în seara de 
N. S. Hrușciov 
răspunsurile Ia 
dac torului 
„Daily Express*.

Pe bordul motonavei „Bal
tica'1' domnește o atmosferă 
de lucru. Sub pavilionul pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. nava, de un 
alb imaculat, își continuă 
drumul spre coastele Ame- 
ricii.

ore moto- 
află pe 
tn acest 

aproxima- 
în total, de

,Baltica" se 
Atlantic.
parcurs 
mile, 
au fost străbătute 
septembrie, ora 12

lui

de

12 septembrie 
a expediat 

Întrebările re- 
ziarului englez

I

la întrebările ziarului „Daily Express"
BORDUL motonavei „Baltica" 13 (Agerpres). — TASS trans

mite : Pe bordul motonavei „Baltica" a sosit pe adresa lui N.S. 
Hrușciov o telegramă din partea redactorului șef al ziarului en
glez „Daily Express" care îl roagă să răspundă la mai multe 
întrebări. N. S. Hrușciov a răspuns la întrebările ziarului „Daily 
Express" :

ÎNTREBARE : Trecînd pe 
lingă țărmurile noastre, ce ați 
dori sa transmiteți opiniei pu
blice britanice ?

RĂSPUNS : în primul rînd 
aș vrea să transmit un salut 
cordial opiniei publice brita
nice. După cum ne dăm sea
ma noi, cei din Uniunea So
vietică, părerea noastră asu
pra multor probleme interna
ționale actuale coincide cu pă
rerea opiniei publice britanice. 
Opinia publică britanică — mă 
refer la opinia publică în sen
sul larg al cuvîntului — se 
situează pe pozițiile îmbună
tățirii relațiilor între popoare 
și state, lichidării războiului 
rece și realizării unui acord 
cu privire la dezarmare. Acest 
lucru va permite să se asigure 
pacea în întreaga lume. Noi 
ne situăm pe aceleași poziții. 
Este adevărat că la dv. există 
și alte puncte de vedere sau 
nuanțe în înțelegerea proble
melor internaționale, dar, re
pet. vorbesc despre opinia pu
blică britanică largă, a cărei 
majoritate absolută se situea
ză pe pozițiile păcii și priete
niei. De aceea aș vrea să urez 
succese opiniei publice din 
țara dv., să-i urez să nu-și 
slăbească eforturile în lupta 
pentru pace și prietenie, pen
tru coexistență pașnică între 
state. Acest lucru poate fi rea
lizat numai prin acțiuni per
severente și conștiente. Pacea 
și prietenia între toate po
poarele constituie un țel atît 
de nobil îneît nu trebuie să 
ne cruțăm eforturile pentru 
realizarea

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați hotărîrea autorităților a- 
mericane de a limita prezența 

cartierul 
York?
domnule 
întrebare

lui.
i

că

Protestul guvernului U.R.S.S 
adresat guvernului S.U.A.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul
U.R.S.S. a protestat pe lingă 

res- 
i«-

transmite : 
protestat pe 

guvernul S.U.A. împotriva 
tricțiilor fără precedent in 
toria Organizației Națiunilor 
Unite în ceea ce privește depla
sarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Nikita 
Hrușciov, șeful delegației sovie
tice la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale A O.N.U.

Aceste acțiuni ale guvernului 
S.U.A,, se spune în nota guver
nului sovietic nu pot fi conside
rate altfel decît ca un act de os
tilitate față de L.R.S.S., prin 
care se urmărește să se împie-

dice activitatea delegației so
vietice la cea — de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U.

Guvernul sovietic insistă asu
pra îndeplinirii cu strictețe de 
către guvernul S.U.A. a obliga
țiilor care-i revin în baza acor
dului cu privire la sediul insti
tuțiilor centrale ale O N.U.

Guvernul sovietic așteaptă ca 
guvernul S.U.A. să asigure șe
fului delegației sovietice posibi- 
bilitatea de a se deplasa nestîn- 
jenit între New T ork și Glen 
Cove, unde își au deobicei reșe
dința delegațiile sovietice la 
sesiunile Adunării Generale a 
O.N.U.

în preajma deschiderii sesiunii
Adunării Generale a 0. N. U.

Chemarea Prezidiului
Consiliului Mondial al Păcii

LONDRA 13 (Agerpres). — 
La 13 septembrie Prezidiul 
Consiliului Mondial al Păcii a 
adresat tuturor partizanilor 
păcii chemarea de a cere ca 
guvernele să trimită la apro
piata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. delegații la 
cel mai înalt nivel pentru dis
cutarea problemei dezarmării.

Declarația subliniază că a- 
propiata sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. ar putea 
oferi posibilitatea pentru dis
cutarea rodnică a problemei

dezarmării. „Șefii de guverne 
ai unei serii de țări, se spune 
în declarație, au și hotărit sâ 
participe la sesiune, iar alții 
meditează asupra acestei posi
bilități. Este de datoria tutu
ror partizanilor păcii de a 
cere ca guvernele lor sâ dele
ge pe reprezentanții lor cu 
cea mai mare autoritate pen
tru a lua parte la discutarea 
acestei probleme care are o 
însemnătate excepțională pen
tru întreaga omenire.

Prîmiî-jniniștri ai Cubei, Republicii Togo 
și Libanului vor participa 

la sesiunea 0. N. U.
HAVANA 13 (Agerpres). - 

La Havana s-a anunțat ofi
cial că Fidel Castro, primul 
ministru al guvernului revo
luționar al Cubei, va conduce 
delegația Cubei la apropiata 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. Din delegația cu- 
bană fac parte de asemenea 
Râul Roa, ministrul Afaceri
lor Externe și Nunez Jime
nez, directorul Institutului 
național pentru reforma a- 
grară.

PARIS 13 (Agerpres). - Co
respondentul din Lome al a- 
genț-ei France Presse anunță 
că Sylvanos Olympio. primul 
ministru al Republicii Togo, 
va conduce delegația țării sa
le la cea dc-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

★
13 (Agerpres). — 
anunță corespon- 
Beirut al agenției

BEIRUT 
După cum 
dentul din 
MEN. primul ministru al Li
banului, Saeb Salam a hotărit 
să participe la lucrările sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U.

Nehru intenționează să participe

dv. în S.U.A. la 
Manhattan din New

RĂSPUNS : Dv., 
redactor, puneți o 
interesantă. Personal vreau să 
cred că noi și dv. apreciem 
la fel hotărîrea Departamen
tului de Stat. Dacă ați fi con
siderat că această hotărîre 
este normală și că această in
terdicție este, ca să spun așa, 
în firea lucrurilor, cred că nu 
mi-ați fi pus această întreba
re. Intrucît însă ați pus-o, 
considerați probabil că aceas
tă hotărîre nu este rezonabilă. 
Asupra acestui lucru putem fi 
de acord cu dv. și eu cred că 
această hotărîre nu este rezo
nabilă. Gîndesc astfel pentru 
că, după cum se vede, guver
nul care a luat hotărîrea de a 
limita călătoriile mele n-a fost 
călăuzit de intenții bune față 
de activitatea organizației la 
a cărei sesiune mă duc. Prin 
urmare acest guvern nu pri
vește cu simpatie cauza re
glementării problemelor ca- 
re-și reclamă rezolvarea și ca
re por fi ridicate în Aduna
rea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite.

O asemenea hotărîre nu 
predispune spre o mai bună 
înțelegere între țara pe care 
o reprezint eu și țara pe care 
o reprezintă acest guvern.

Chestiunea este — declară în 
continuare N. S. Hrușciov — 
să găsim un răspuns la în
trebarea cum ar trebui să 
trăiască statele impreună în 
condițiile care s-au creat, 
cînd există țări socialiste și 
țări capitaliste. Pentru aceas
ta trebuie să asigurăm în pri
mul rînd pacea în întreaga 
lume și coexistența pașnică, 
întrecerea pașnică a țărilor cu 
orînduiri sociale diferite. Dar 
pentru a atinge acest țel tre
buie să căutăm căi de regle
mentare pașnică a probleme
lor internaționale nerezolvate 
și să asigurăm, pe cit posibil, 
relații normale între toate sta
tele. Trebuie să întărim prin 
toate mijloacele Organizația 
Națiunilor Unite pentru ca 
O.N.U. este un organ inter
național important in care sînt 
reprezentate state făcind parte 
atît dintr-un sistem cit și din 
celălalt. Bineînțeles că măsu
rile. pe care după cum infor
mează presa, intenționează să 
le ia față de mir.? autoritățile 
S.U.A.. nu pot fi justificate 
nici prin considerente de or
din ideologic nici prin consi
derente de ordin etic. în orice 
caz. cei care intenționează să 
ia această hotărîre nu sînt 
călăuziți, dună cum se vede, 
de dorința de a crea condiții 
optime pentru colaborarea de
legațiilor la Adunarea Gene
rală a O.N.U. în scopul re
zolvării problemelor interna
ționale actuale.

ÎNTREBARE: Nu doriți să 
faceți vreo remarcă tn legă
tură cu situația din Congo sau 
în legătură cu vreo altă pro
blemă ?

RĂSPUNS : Este just că pu
neți pe primul plan problema 
Congoulut* Intr-adevăr, în 
prezent Congoul preocupă 
mințile tuturor oamenilor de 
stat și oamenilor politici din 
lume. Atitudinea față de Con
go este o piatră de încercare 
cu care se verifică în prezent 
politica multor țări și, în pri
mul rînd. politica Organiza
ției Națiunilor Unite. An aii- 
rînd cum evoluează evenimen
tele din Congo, trebuie să re
cunoaștem, spre marele nos
tru regret că secretarul ge
neral al O5.U- dL Hammar- 
skjoeld nu îndeplinește sarci
nile ce-i revin. Acțiunile d-lui 
Hammarskjoeld se îmbină de 
fapt cu politica țărilor care 
s-au situat și se situează pe 
pozițiile colonialismului.

Colonialiștii-imperialiști duc 
în prezent în Congo o poli
tică maximală și una mini
mală — de a păstra pentru co
lonialiști provincia Katanga, 
rupînd-o de Congo. Prin in
terpuși de teapa marionetei 
Chombe. ei caută sâ promo
veze aceeași politică pe care 
au promovat-o colonialiștii 
belgieni și protectorii

creînd totodată aparența 
Katanga ar fi dobîndit inde
pendența. Aceasta este politica 
lor minimală.

Programul lor maximal este 
de a răsturna guvernul legal 
al Republicii Congo care 
duce o politică națională cu 
adevărat independentă atît în 
interesul poporului congolez, 
cît și în interesul tuturor po
poarelor africane care luptă 
pentru independența politică 
și economică.

În continuare N. S. Hrușciov 
a declarat :

Lucrul cel mai reprobabil 
este că colonialiștii imperia
liști își promovează politica cu 
ajutorul domnului Hammar
skjoeld, secretarul general al 
O.N.U. $i nu se poate spune 
că domnul Hammarskjoeld 
nu-și dă seama de acest lu
cru. El își dă seama cît se 
poate de bine de aceasta și o 
face în mod conștient în in
teresul colonialiștilor imperia
liști. Dar roata istoriei nu 
poate fi întoarsă înapoi. Se 
poate încerca să se încetineas
că mersul istoriei, dar mai de 
vreme sau mai tîrziu roata is
toriei îi va arunca înlături pe 
acei care se agață de spițele 
ei pentru a o ține în loc. Po
poarele țărilor coloniale vor 
obține eliberarea lor. în a- 
ceastă luptă ele vor fi ajuta
te de toate popoarele și țările 
iubitoare de pace.

Guvernul tinerei Republici 
Congo, primul său ministru 
Lumumba, care a primit a- 
ceastă funcție datorită încre
derii manifestate de Parla
mentul Congoului, nu se bucu
ră de sprijinul domnului 
Hammarskjoeld. declară N. S. 
Hrușciov. Apărătorii politicii 
coloniale îl numesc pe Patrice 
Lumumba comunist. Gratuita
tea acestor afirmații este evi
dentă. Aș sp xr.e că dL Lu
mumba este tot atît de co
munist cit este Hrușciov de 
catolic. Dar dacă discursurile 
și acțiunile lui Lumumba sînt 
identificate cu ideile comunis
te, pentru mine, ca comunist, 
acest lucru este foarte plăcut. 
Cei care încearcă să-i prezin
te pe luptătorii pentru inde
pendența națională drept co
muniști recunosc voit sau fără 
voie că politica comuniștilor 
reflectă interesele și năzuințe
le popoarelor coloniale în 
lupta pentru independența și 
libertatea lor. Nouă, 
niștilor, acest lucru ne 
mare cinste.

Timpul va arăta în
vor evolua evenimentele din 
Congo. Este clar un singur 
lucru și anume că popoarele 
țărilor coloniale nu-și vor 
slăbi eforturile, nu vor capi
tula în fața colonialiștilor. în 
ceea ce privește dezvoltarea 
politică și socială a Congou
lui, poporul congolez va sta
bili el însuși calea pe care tre
buie să meargă pe viitor. A- 
cum este un moment hotărîtor 
pentru alegerea orientării 
juste a politicii Organizației 
Națiunilor Unite. Aș vrea să 
cred că apropiata sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
își va spune părerea în pro
blema de uriașă importanță a 
situației din Congo, că Orga
nizația Națiunilor Unite va 
duce o politică justă în inte
resul popoarelor care luptă 
pentru independență și liber
tate și nu în interesul colo
nialiștilor. Uniunea Sovietică 
a ajutat și va ajuta poporul 
congolez în lupta sa pentru in
dependență. îl va ajuta ca să 
poată pune capăt mai repede 
regimului colonialiștilor și să 
devină stăpînul și proprieta
rul adevărat al tuturor bogă
țiilor Republicii Congo.

comu- 
face o

ce fel

BERLIN 13 (Agerpres). — 
La 12 septembrie W. Ulbricht, 
prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germa
ne, O. Grotewohl, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, J. Dieckmann, 
președintele Camerei Popu
lare a R. D. Germane, E. Cor- 
rens, președintele Consiliului 
Național al Frontului Național 
al Germaniei Democrate, au 
oferit o recepție cu prilejul 
vizitei delegațiilor străine în 
Republica Democrată Ger
mană.

Prof. E. Correns, președin
tele Consiliului Național al 
Frontului Național al Germa
niei Democrate, a rostit o cu- 
vîntare în care a salutat pe 
oaspeți

L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., conducătorul de
legației guvernamentale so
vietice, care a luat apoi cu- 
vîntul, a subliniat că adopta
rea de către Camera Populară 
a legii cu privire la crearea 
Consiliului de Stat al R.D. 
Germane constituie un act de 
o mare importanță de stat 
care vine să ateste dezvolta
rea continuă a principiilor 
democrației socialiste.

Salutăm cordial, a spus L. 
I. Brejnev, pe membrii Con
siliului de Stat și pe preșe
dintele acestuia, Walter Ul
bricht, prietenul nostru scump, 
activist de seamă al mișcării 
muncitorești germane, tovarăș 
de luptă al lui Ernst Thăl- 
mann și Wilhelm Pieck.

La recepție au mai rostit 
cuvîntări A. Zawadzki, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, un activist al 
P.S.D.G. din Berlinul occiden
tal, Namboodiripad, membru 
al Consiliului Național al 
Partidului Comunist din In
dia, M. Scoccimarro, membru 
al conducerii Partidului Co
munist Italian, W. Rochet, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comu
nist Francez, și S. Ryerson, 
membra al Comitetului Na
țional al Partidului Comunist 
din Canada.—•—

Constituirea 
Consiliului de Stat 

al R. D. G.
BERLIN 13 (Agerpres). — La 

Berlin a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că la 
12 septembrie a avut loc sub pre
ședinția lui Walter Ulbricht șe
dința de constituire a Consiliu
lui de Stat al Republicii Demo
crate Germane

♦
BERLIN 13 (Agerpres). - 

După cum transmite agenția 
A.D.N., Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane. a adresat lui Otto Gro
tewohl, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Ger
mane, o scrisoare în care îl 
roagă să pună în Camera 
Populară problema eliberării 
lui din funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

in problema Congoului
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— TASS transmite :
în seara zilei de 12 septem

brie, V. A. Zorin, locțiitor al 
! ministrului Afacerilor Externe 

al U.R.S.S., a adresat preșe
dintelui Consiliului de Secu
ritate o scrisoare. în care cere 
convocarea Consiliului de 
Securitate pentru examinarea 
grabnică a problemei îndepli
nirii hotăririlor sale din 14 și 
22 iulie, precum și din 9 au
gust, în legătură cu situația 
din Republica Congo. Totoda
tă, V. A. Zorin propune ca

această ședință să albă loc la 
13 septembrie ora 15.00.

Expunind c a uz ei e convocării 
ședinței Consiliului de Secu
ritate. V. A. Zorin arată că 
situația din Congo, care se în
răutățește din oră în oră, re
clamă intervenția imediată a 
acestui organ internațional de
oarece situația existentă creea
ză o primejdie reală pentru 
independența politică și inte
gritatea teritorială a Republi
cii Congo și reprezintă tot
odată o primejdie pentru pacea 
și securitatea întregii lumi.

Eșecul unei provocări 
imperialiste în Congo

PARIS 13 (Agerpres). — La 
12 septembrie forțele imperia
liste cu ajutorul acoliților lor 
din Congo — Kasavubu și „pri
mul ministru". Ileo, numit ile
gal, au săvîrșit o încercare a- 
venturistă de a aresta pe șeful 
guvernului congolez, Patrice 
Lumumba. Cu aprobarea lui 
Kasavubu ordinul de arestare 
a fost semnat de „procurorul 
general" belgian in Congo.

Agențiile de informații ara
tă că primul ministru a fost a- 
restat chiar în prfezența trupe
lor Organizației Națiunilor U- 
nite care nu au reacționat în 
nici un fel la această acțiune 
ilegală, revoltătoare.

Primul ministru a fost pus 
în libertate de către soldații 
forțelor armate naționale la 
cîteva ore după arestare. în- 
tr-un interviu acordat prin te
lefon corespondentului din 
Leopoldville al agenției Fran
ce Presse, Patrice Lumumba a 
vorbit despre eșecul acestei 
mîrșave provocări puse la cale 
de clica Kasavubu-Ileo.

„Era ora 15,30, a spus Lu
mumba, și mă aflam la reșe
dința mea unde lucram. în a- 
cest moment a venit la mine 
un grup de soldați. Ei aveau 
un ordin de arestare semnat 
de procurorul general. Am fost 
arestat. Mi-am dat seama că 
militarii induși în eroare au 
primit o mare sumă de bani, 
insă armata îmi rămînea cre
dincioasă".

Atunci cînd Lumumba i-a 
întrebat pe soldați care este 
motivul arestării lui, aceștia 
i-au răspuns :

„Dacă dv. nu știți de ce sîn- 
teți acuzat, îl vom aresta pe 
procuror*4. Atunci, a spus în 
continuare Lumumba, le-am 

, zis: ..Să mergem în tabăra 
^Leopold".

„în tabăra „Leopold" s-a 
stîrnit îndată o indignare ge
nerală. Soldații strigau : „Tre
buie arestat Kasavubu care 
este răspunzător de tot ceea ce 
se petrece. El și procurorul 
general trebuie arestați de în
dată. Vă sfătuiesc să nu faceți 
acest lucru, le-am spus eu. Al
ții să comită greșeli. Legea 
este de partea noastră".

„în oraș se stîrni indigna
rea, a spus în continuare Lu
mumba în interviul său. Gru
puri de oameni alergau spre 

i Makala ca să dărîme închi

soarea. Din mașină, adresîn- 
du-mă populației, prin mega
fon am spus că am fost pus 
în libertate datorită armatei și 
că toți trebuie să rămînă li
niștiți deoarece armata este cu 
noi. Toată lumea aplauda, 
scandând cuvîntul „libertate".

„La sediul postului de radio 
am dat peste soldații O.N.U., 
a spus în continuare Lumum
ba. Nu am vrut sâ provoc in
cidente armate... Am cerut în
găduința să mă adresez popu
lației cerîndu-i să fie liniștită. 
Am trimis pe generalul Mpolo 
să stabilească contactul cu co
mandantul general, și cu re
prezentantul special al O.N.U.".

„Există pericolul să izbuc
nească ciocniri sîngeroase cu 
soldații O.N.U.« — mi-a spus 
un irlandez din serviciul de 
pază al clădirii postului de ra
dio. I-am răspuns că am venit 
pentru a mă adresa populației 
cerîndu-i să fie liniștită și 
pentru a împiedica incidente 
grave. Am venit fiindcă do
resc să nu fie tulburata liniș
tea, i-am spus irlandezului. 
Apoi i-am cerut îngăduința să 
telefonez reprezentantului spe
cial al O.N.U. Am așteptat 
timp de cîteva minute dar el 
nu s-a mai reîntors".

★

LEOPOLDVILLE 13 (Ager
pres). — Agenția France Pres
se anunță că primul ministru 
al Congoului, Patrice Lumum
ba. a trimis delegațiilor țări
lor Asiei și Africii la O.N.U. 
un mesaj jn care le cere să 
acorde ajutor Congoului trimi- 
țîndu-i 20 de avioane cu echi
pajele respective, arme si mu
niții și un radioemitător pu
ternic.

..Ținînd seama că O.N.U. nu 
dorește să ajute guvernul în 
restabilirea legalității și liniș
tii in țară, se spune în mesaj, 
guvernul congolez s-a văzut 
nevoit să ceară acest ajutor. 
Dacă ni se va refuza acest a- 
jutor. guvernul se va vedea 
nevoit sa ceară ajutor în altă 
parte".

Cocii ale mesajului au fost 
trimise președintelui Consiliu
lui de Securitate și secreta
rului general al O.N.U.

Guvernul congolez controlează 
postul de radio Leopoldville

lor,

Plenara
C.C. al P.M.U.P.

la sesiunea

PE SCURT
ORENBURG. La Orenburg a 

luat sfirșit turneul circului din 
București, Spectacolele au fost 
vizionate de 70.000 de spectatori 
dintre care 10.000 de țărani din 
regiunile învecinate. Comitetul 
orășenesc ai P.C.U.S. și Sovietul 
orășenesc au adresat ansamblului 
rom'nesc un mesaj de recunoș
tință.

PEKIN. — După cum anunță 
agenția China Nouă, la 13 sep
tembrie a fost da: publicității la 
Pekin comunicatul comun chino- 
g-uinez cu privire la vizita de 
prietenie în China a unei dele
gații guverna men‘Laie guineze, 
condusă de Seku Ture, președin
tele Republicii și guvernului din 
Guineea. în oomunicatul semnat 
de Liu Șao-ți, președintele R. P.

Chineze, și de Seku Ture se arată 
că cele două părți subliniază ne
cesitatea de a se întări pacea în 
întreaga lume, de a se înfăptui 
coexistența pașnică între țările 
ou orînduiri sociale diferite și 
sprijină necondiționat orice ac
țiune de natură să favorizeze 
dezarmarea generală și interzice
rea armelor nucleare.

HANOI. — La 13 septembrie 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R, D. Vietnam a dat publicității 
un comunicat în care se arată că 
la invitația lui Ho Și Miri, pre
ședintele R. D Vietnam, preșe
dintele Seku Ture și delegația 
guvernamentală a Republicii Gui
neea vor sosi ia Hanoi la 15 sep
tembrie I960,

LEOPOLDVILLE 13 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției Uni
ted Press International anunță 
că la 13 septembrie trupele 
guvernului congolez au instau
rat controlul asupra postului 
de radio Leopoldville.

Este cît se poate de clar, sd 
spune in scrisoare, că împotri
va poporului și guvernului le
gal al Congoului acționează 
acum o coaliție la care, alături 
do colonialiștii belgieni, parti
cipă direct aliații lor din
N. A.T.O. și în primul rînd 
Statele Unite ale Americiu 
precum și comandamentul tru
pelor trimise în Congo din ho
tărîrea Consiliului de Securita
te. Sub camuflajul steagului
O. N.U., această coaliție încear
că să înlocuiască in Congo pe 
unii colonialiști cu alții. Ca 
urmare a acestui fapt, in fața 
ochilor întregii lumi sînt sa
botate hotăririle adoptate an
terior de Consiliul de Secu
ritate al căror scop principal 
a fost de a se obține alun
garea trupelor belgiene de pe 
teritoriul Congoului și asigu
rarea independenței politice 
și integrității teritoriale a 
cestuia. —•—
Reprezentanții țârilor 
africane proteiteazâ 
împotriva amestecului 

O.N.U. in Congo
CAIRO 13 (Agerpres). — Zia

rele anunță cg la 11 septembrie 
reprezentanții țărilor africane, 
a ie căror trupe fac parte din 
forțele armate ale O.N.U. aflate 
în Congo, au ținut o consfătuire 
la Leopoldville cu reprezentantul 
din Congo al secretarului gene
ral al O.N.U., și cu generalul 
von Horn, comandantul trupelor 
O.N.U., și au declarat că pro
testează împotriva amestecului 
reprezentanților O.N.U. în trebu
rile interne ale Republicii Con. 
go. Reprezentantul lui Hammar. 
skjoeld la Leopoldville a încer
cat să-i convingă de faptul că 
prin ocuparea aerodromurilor și a 
postului de radio Leopoldville, 
O.N.U. ar urmări să asigure 
securitatea deoarece „Patrice 
Lumumba nu maj este prim-mi- 
nistru și forțele armate «ie 
O.N.U, trebuie să facă uz l°r- 
ță, dacă trupele lui Lumumba 
vor încerca să ocupe aerodro
mul".

Reprezentanții țărilor africane 
eu respins cu Indignare această 
declarație.

Reprezentantul oficial al gu
vernului R.A.U. a declarat în le
gătură cu aceasta La Cairo că 
R.A.U. consideră că Lumumba 
este șefuî legal al guvernului 
congolez. „Forțele armate ale 
O.N.U., a spus reprezentantul 
oficial al guvernului R.A.U., au 
fost trimise în Congo la cere
rea guvernului congolez pentru 
a-i acorda acestuia ajutor, iar nu 
pentru a acționa împotriva lui, 
ceea ce ar permite «genților 
imperialiști să dezmembreze 
Congo.

In cercurile oficiale din R.A.U. 
se declară că batalionul de pa
ra șut iști al R.A.U care face par
te din forțele armate ale O.N.U. 
va continua să se afle provizo. 
riu în Congo, dar nu sub co
manda O.N.U, Batalionul va fi 
imediat retras din Congo dacă 
guvernul congolez va dori acest 
lucru.

★
ACCRA 13 (Agerpres). — 

Agenția Reuter relatează că 
președintele Republicii Ghana. 
K. Nkrumah, a trimis sesreta- 
rului general al O.N.U., Dag 
Hammarskjoeld, o scrisoare în 
care arată că, dacă nu se va 
permite pi-imului ministru 
Patrice Lumumba să foloseas
că postul de radio din Leo
poldville. Ghana își va retra
ge trupele de sub comanda 
O.N.U. și își rezervă dreptul 
de a le pune integral la dis
poziția primului ministru Lu
mumba.

L

Trupele O.N.U. nevoite să redeschidă 
aerodromurile din Congo

NEW YORK 13 (Agerpres). 
Corespondentul din Leopold
ville al agenției United Press 
International anunță că purtă
torul de cuvînt al comanda
mentului forțelor armate ale 
Organizației Națiunilor Unite 
în Congo a declarat că la 13

septembrie ora 11 dimineața, 
O.N.U. a deschis toate aero
dromurile țării pentru comu
nicații civile libere.

Totodată postul național de 
radio din Leopoldville își reia 
activitatea normală.

DELHI 13 (Agerpres). - 
TASS transmite : Ziarul „As
sam Tribune- anunță că, po
trivit itiformațiilor de care 
dispune, primul ministru al 
Indiei, Nehru, intenționează

să plece la 23 septembrie cu 
avionul la New York pentru 
a participa la lucrările sesi
unii Adunării Generale a 
O.N.U.

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
Agenția Taniug transmite că 
în seara zilei de 12 septembrie 
delegația iugoslavă la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., condusă de

președintele R. P. F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a părăsit 
Belgradul plecînd spre Franța 
de unde își va continua dru
mul ipre New York.

VARȘOVIA 13 (Agerpres) - 
După cum anunță agenția 
PAP. la 13 septembrie și-a 
început lucrările Plenara a 
Vl-a a C C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Or
dinea de zi a Plenarei este :

1. — Problemele curente ale 
agriculturii.

2. — Darea de seamă cu pri
vire la Consfătuirea de la 
București a partidelor comu
niste și muncitorești din țări
le socialiste.

La primul punct al ordineî 
de zi raportul este prezentat 
de Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Lo orele înserării se plimbau 
pe bulevardele bucu- 
reștene pline de miresme

le toamnei ce-și vestește sosi
rea. Era un ultim itinerar romî- 
nesc pe care delegat a de tineri 
din Germania occidentala îl 
străbatea. In privirile celor cinci 
tineri se putea citi interesul pen
tru cspecte’e multiple ale vieții 
cot.:d:ene, dorința de a-și în
mulți impresiile chiar și cu cite- 
va ere înaintea reîntoarcerii in 
petrie. Unul din ei, un tinăr 
muncitor d n Scar, slăbuț și 
deobicei tăcut, gînditor, nu os
tenea fotografiind. Noile con
strucții furnizau o temă ce-l 
atrăgea con sta nt și in fața că
reia nu răminea insensibil.

Mai tirziu i-om întilnit pe a- 
cești tineri vest-germeni Ia 
„Athenee Palace". Acolo am 
stat de vorbă cu ei. Se aflau 
sub puternica impresie a celor 
văzute în cele citeva zile în care 
au vizitat țara noastră așa incit 
ou început prin a ne relata gin- 
d urile cu care părăsesc Roma
nia. Vorbea Erhard K., muncitor 
zidar din Wurtsburg.

- Peste citeva ore plecăm din 
ospitaliera voastră țara. Sintem 
foarte mișcați de felul cum am 
fost primiți pretutindeni. Am 
simțit o sinceră prietenie față 
de noi. In Rominia am văzut 
numeroase lucruri care ne-au 
impresionat cu adevărat. Dar 
mai mult decit orice ne-a im
presionat faptul că tineretul ro- 
min, întregul popor, ore con
știința țelului pentru care își 
dedică toate eforturile. Poporul 
romin știe pentru ce muncește - 
pentru o viață mai bună și pen-

„O propunere 
bine gîndită, 

ce corespunde 
unor necesități reale“

Tineri din Germania occidentală despre propunerea guvernului R.P.Romîne 
la O.N.U. privind promovarea in rindurile tineretului a ideilor păcii

tru ca pacea sâ biruie în lume. 
Tineretul romin dorește sincer 
pacea și este crescut in spiritul 
prieteniei față de alte popoare, 
in spiritul unor idealuri pașnice. 
Pretutindeni unde am mers în 
țară cm constatat că tineretul 
este prezent muncind cu un 
avînt vizibil și îndeplinind sar
cini de mare răspundere. In 
întreprinderi am văzut tineri in
gineri și chiar tineri directori ri
dicați din rindurile muncitorilor. 
Mă gîndeam atunci la Germa
nia occidentală. Acolo nu există 
și nici nu pot exista directori 
de întreprinderi promovați din
tre tinerii muncitori. O impresie 
deosebită a produs asupra noa
stră Hidrocentrala de la Bicoz, o 
operă monumentală cu care vă 
puteți mîndri. Părerea noastră 
este câ Republica Populara Ro- 
mînă se dezvoltă impetuos.

l-am întrebat pe oaspeții 
noștri ce părere au despre pro

punerea guvernului romin de a 
se dezbate in cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite problema 
promovării în rîndul tineretului 
a ideilor păcii și prieteniei în
tre popoare. Răspunde Heinz R., 
muncitor feroviar din Wurts- 
burg.

- Din capul locului vreau să 
spun că această propunere este 
bine gindită și corespunde unor 
necesități reale. Noi, cei care 
trăim in Germania occidentală, 
avem deseori - aș spune chiar 
în fiecare clipă - prilejul de a 
constata renașterea nestingheri- 
tâ a militarismului și revanșis- 
mului și efectele sale dăunătoa
re asupra formării generației 
tinere. R. F. Germană pășește 
tot mai mult pe un drum îngri
jorător. Recentul memorandum 
al generalilor hitleriști ai Bun- 
deswehrului dezvăluie planurile 
guvernului de la Bonn - înar
marea atomică, accelerarea

cursei înarmărilor, întețirea iste
riei revanșarde. In momentul de 
față politicienii de la Bonn fac 
sâ răsune tot mai des îndem
nuri la agresiuni împotriva țări
lor răsăritene și la revizuirea 
prin forță a actualelor frontiere 
germane. Noul Bundeswehr are 
nevoie de carne de tun și de 
aceea încercările de cultivare 
in rindurile tineretului a ideilor 
militariste și revanșarde cresc 
continuu în intensitate. Autorită
țile sprijină direct crearea unor 
organizații revanșarde de tine
ret. Incepind din 1952 și-au fă
cut apariția o serie de organi
zații ce nu se deosebesc aproa
pe cu nimic de odiosul „Hitler- 
jugend". Vom aminti pe „Bund- 
deutsche jugend", „Scharnhorst 
jugend", adevărate focare de 
ură față de alte popoare, de 
glorificare a militarismului care 
a adus atitea nenorociri poporu
lui german. Educarea in spirit

revanșard a generației tinere 
se face și pe alte câi. Școala a 
devenit din păcate un mijloc de 
cultivare a unor idei nefaste. In 
manualele școlare se justifică 
hitlerismul, este denaturat ca
racterul celui de-al doilea răz
boi mondial și consecințele Iul 
sînt prezentate intr-o lumina 
falsă. Germania occidentală 
este inundată cu literatură fas
cistă. Apar zeci de cărți ce 
preamăresc rolul agresiv al 
soldatului german și al genera
lilor hitleriști. Totul indică inten
ția de a crea o atmosferă pro
pice realizării planurilor aventu
riere ale generalilor Bundes- 
wehrului și ale celor ce ii diri
jează. Numeroase organizații de 
tineret vest-germane se pronun
ță împotriva renașterii militaris
mului, împotriva otrăvirii tinere
tului cu soiritul revanșard. Prin
tre aceste organizații se află 
„Șoimii", „Prietenii naturii", sec
ții de tineret ale sindicatelor. Nu 
se poate deci ca propunerea 
romînească privind discutarea 
la O.N.U. a problemei educării 
tineretului în soiritul păcii si 
scrisoarea U.T.M. și U.A.S R. 
către toate organizațiile de ti
neret sâ nu sfrnească un puter
nic ecou favorabil în țara noa
stră. Considerăm propunerea 
guyemului romîn bine venită și 
ne exprimăm speranța că ea va 
găsi sprijinul necesar al tuturor 
celor ce iubesc pacea. Conside
răm că ea reflectă dorința de 
pace a poporului romîn, dorința 
sa de a contribui la destindere 
pe plan mondial.

?■* EUGENIU OBREA
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