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TELEGRAMĂ

încredere deplină In fața afișieru’ui de ziare de 
la Uzinele „Grigore Preoteasa*4 
din Capitală, tinerii citesc cu 
atenție știrile despre călătoria 

motonavei „Baltica44.

Hrușciov. Motonava 
Iubite Nikita Ser- 

Intregul popor 
urmărește cu mare 

delegațiilor

Motonava .Baltica

la New York 
luni dimineața

Motonava „Baltica** 17 (A-
gerpres). — Grupul de presă 
de pe lîngă președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
transmite :

După ce a străbătut mai 
mult de trei sferturi din drum 
motonava „Baltica" se apropie 
tfe țărmurile Americii. Ocea
nul este din nou liniștit, vre
mea însorită favorizează în
cheierea cu succes a călăto
riei.

Pe adresa tovarășului Hruș- 
ciov a sosit următoarea radio
gramă din Kiev : „Tovarășu
lui N. S." 
„Baltica", 
gheevici! 
ucrainean 
atenție călătoria
U. R.S.S., Ucrainei, Bielorusiei 
și ale altor țări socialiste la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. Nu există astăzi mi
siune mai nobilă decit cea pe 
care o îndepliniți dv. Nikita 
Scrgheevici, și toate delega
țiile care călătoresc împreună 
cu dv. la sesiunea Adunării 
Generale. Sîntem ferm încre
dințați că acțiunile remarca
bile întreprinse de Comitetul 
•Central al P.C.U.S. și de gu
vernul sovietic în măreața 
luptă pentru pace vor da roa
de minunate și vor contribui 
Ia întărirea continuă a priete
niei între popoare. Prin mun
ca lor muncitorii, colhoznicii, 
intelectualii din Ucraina vor 
întări și pe viitor puterea ță
rii noastre și vor contribui 
astfel Ia consolidarea păcii in 
lumea întreagă. Vă dorim, iu
bite Nikita Sergheevici, călă
torie fericită, succese în mun
că și să vă inapoiați cu bine 
în patrie. D. Korotcenko, N. 
Kalc°nko. I. Kazaneț, I. Se
nin. M. Greciuha. O. Ivașenko,
V. Șerb’țki. N. Bubnovski, A. 
Skaba. P. Șelest.

Nikita Sergheevici Hrușciov 
a trimis următoarea telegramă 
de răspuns : „C.C. al Partidu
lui Comunist din Ucraina. 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S.U. Consiliului de Mi
niștri al R.S.S.U.

Vă mulțumim din toată ini
ma pentru cuvintele calde și 
bunele urări exprimate în nu-

în victoria cauzei pa cu

(Continuare în pag. 4-a)

La afișierul de 
ziare de la se
diul gospodăriei 

noastre colective îl 
poți vedea zilnic pe 
colectiviști urmărind 
cu atenție telegramele 
transmise de pe bor
dul motonavei Balti. 
ka“ cu o*re călăto
rește spre cea de-a 
15-a sesiune a Adună
ri Generale a O.N.U. 
tovarășul Gheorghe 
Gheorghi-u-Dej îm
preuna ?u tovarășul 
N S. Hrușcîjv și alți 
conducători ai țărilor 
socialiste. Mesajul 
transmis de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu. 
Dej de 4 ’ ‘
tona vei 
produs 
flețire 
tuturor 
din gospodăria noas
tră. Cu toții l-am ci
tit cu deosebită aten. 
ț:e

Toți cclect;viștii, 
printre care utemiștii 
și tinerii. își exprimă 
adeziunea totală față 
de politica externă 
promovată d? parti- 
dul și guvernul pa
th?! noastre. Apăra
rea păcii este o cau
ză scumpă inimilor 
noastre. Noi sîntem

pe bordul mo- 
, BalHka" a 

o mare îns-u- 
în rîndurile 
colectiviștilor

preocupați de munca 
pașnică, constructivă. 
Sub conducerea parti
dului gospodăria noa
stră colectivă s-a dez
voltat an de an îneît 
anul acesta fondul e> 
de bază a trecut de 4 
milioane lei. în gos
podăria colectivă au 
intrat cu dragoste 
toți țăranii muncitori 
din < 
acesta 
producții 
cereale 
Valoaica 
va fi de 
Acum, 
noastre de bază sînt 
îndreptate spre con
tinua întărire a gos
podăriei, spre îndepli
nirea sarcinilor care 
ne revin din docu
mentele celui de-al 
IlI-lea Congres al 
P M.R.

Tineretul gospodă
rie* noastre împărtă
șește sentimentele de 
satisfacție ale între
gului tineret din pa
tria noastră tn legă
tură cu importanta 
inițiativă a guvernu
lui nostru de a în
scrie pe ordinea de zi 
a apropiatei sesiuni a 
Adunării Generale a

comună. An-ul 
i am obținut 

mari de 
la hectar, 
zilei.muncă 

oeste 45 lei. 
preocupările

O.N.U. a unui punct 
privind măsurile ce 
trebuie luate pentru 
educarea tineretului 
lumii în spiritul idei
lor păcii și a înțele
gerii între popoare. 
Scrisoarea CC. al 
U.T.M. și a Comite
tului Executiv al 
U.A.S.R. adresată or. 
ganizațiilor naționale 
și internaționale de 
tineret exprimă senti
mentele sincere de 
pace ale tineretului 
din patria noastră. 
Avem speranța că a- 
ceastă scrisoare va 
găsi un larg ecou în 
lumea întreagă. Urăm 
din toată inima de
plin succes delegației 
noastre în frunte cu 
tovarășul 
Gheorghiu-Dej.
gațiilor 
liste Șl 
statelor 
pace la 
siune a 
nerale 
lupta pentru trium
ful păcii și al coexis. 
tenței pașnice.

Gheorghe 
dele- 

țărilor socîa. 
ale tuturor 
iubitoare de 

apropiata se- 
Adunării Ge- 
a O N U. tn

EMIL BORICEANU 
colectivist, G.A.C.

„Tudor Vladimir eseu" 
comuna Hărman, re

giunea Stalin

Gîndurile noastre însoțesc
pe solii poporul ui

J''!.'!?.'". ‘ Proletari clin foaie țările, unlți-văl

cinleia miratului
Organ Centrai al Uniunii Tineretului Muncitor
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 

a R. P. Romine

Emoționată, întreaga uma
nitate își îndreaptă pri
virile spre Organizația 

Națiunilor Unite unde peste 
cîteva zile vor începe dezba
terile celei de-a 15-a sesiuni a 
acestui înalt for international. 

Poate că niciodată omeni
rea n-a întrunit într-un a- 
reopag mai glorios cele mai 
luminate frunți ale epocii și 
energiile cele mai ferme în 
lupta dusă pentru atingerea 
unui ideal scump tuturor lo
cuitorilor planetei noastre: 
salvgardarea păcii în lume.

. ‘'Văd cu ochii minții reunite 
în marea sală a O.N.U. dele
gația Uniunii Sovietice con
dusă de tovarășul N. S. Hruș
ciov, delegația țării noastre 
în fruntea căreia se află to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, celelalte reprezentanțe 
ale țărilor socialiste și atîtea 
personalități de seamă devo
tate cauzei păcii.

Drumul motonavei „Balti- 
ka“ în Oceanul Atlantic este 
urmărit de milioane de pri
viri atente, fiindcă pavilionul 
sub care plutește este pavi
lionul păcii și al încrederii, 
al bunăvoinței și al eforturi
lor pentru îndepărtarea nori
lor ce mai amenință azi 
umanitatea.

Mesajul trimis de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
poporului romîn de la bordul 
acestei nave se află astăzi — 
pecetluit în inima fiecărui 
om al muncii din patria noa
stră pentru că întruchipează 
năzuințele noastre cele 
fierbinți și mai intime, 
pirațiile întregului popor 
mîn. în fabrici și uzine, 
marile noastre, șantiere, 
sate ca și în orașe, cetățenii 
țării noastre răspund acestui 
mesaj cu un spor de eforturi 
închinate 
construcții 
turi de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în nobila sa 
misiune, se află inimile noa
stre, înconjurîndu-1 cu o ne
țărmurită dragoste, încre
dere și speranță. Delegația 
romînă va duce la O.N.U. 
glasul poporului nostru care 
militează pentru dezarmare 
generală și totală, pentru ac
țiuni pe plan regional în vede
rea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între 
europene aparținînd 
sisteme social-politice 
rite și pentru promovarea pe 
plan internațional în rîndul 
tineretului a mărețelor idei

mai
as- 
ro- 
pe 
în

măreței noastre 
socialiste. Ală-

ale păcii și înțelegerii între 
popoare.

La Organizația Națiunilor 
Unite va răsuna prin cel mai 
scump tiu al patriei glasul 
poporului romîn și voința sa 
neclintită de luptă pentru 
triumful ideilor coexistenței 
pașnice. Eveniment ce poate 
fi hotărîtor în viața interna
țională, a 15-a sesiune a Or
ganizației 
e așteptată 
pămîntului ca să aducă zilei 
de mîine a 
de pe glob, siguranță, liniște, 
lumină — condițiile optime 
pentru propășirea civilizației 
umane, pentru ca leagănul 
omenirii să trăiască — fără 
spaime și amenințări—eterna 
sărbătoare a vieții. Sint gîn
durile noastre fierbinți care 
înconjoară pe tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-D;j și întrea
ga delegație romînă în drumul 
ei spre coastele Americii.

Națiunilor Unite 
de toți locuitorii

tuturor oamenilor

state 
unor 
dife-

AUREL BAEANGA 
secretar al Uniunii Scriitorilor 

din R.P.R. Directot adjunct ar
tistic al Teatrului Național 

,,l. L. Carațiale"

Succes 
nobilei misiuni 

de pace
plecați asupra mașinilor, 

muncitorii din secția pre
lucrătoare a (Junelor „Tim’

puri Noi" din Capitală dau viață 
sarcinilor șesenalului. Pentru toți 
a fost un prilej de sinceră bucu
rie mesajul trimis poporului nos. 
tru de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de pe bordul mo
tonavei „Baltika". Muncitorii ma
rii uzine bucureștene iși exprimă 
adeziunea lor deplină la politica 
de pace a statului nostru și își 
manifestă speranța că apropiata 
sesiune a O.N.U. va fi un mo. 
ment important in viața inter
națională, marcind o cotitură că
tre destinderea încordării in rd>a- 
țiile dintre state.

Cuțitul mușcă din metal dind 
contur unei viitoare piese. Strun. 
garul Eugen Vilcef muncește cu 
spor.

— Cuvintele calde, înțelepte 
ale tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — ne spune el ■—■ 
mi-au umplut inima de bucurie. 
Am simțit că mesajul îmi este 
adresat șt mie, și fiecare cuvint 
îmi întărește convingerea că aco. 
Io, la ?ea de a XV'a sesiune a 
Organizației Națiunilor Unite, de’ 
legația noastră in frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiujjej, 
va exprima cu vigoare dorința de 
pace a poporului nostru, va mi’ 
lila pentru dezarmarea generală 
și totală.

Nu departe de mașina lui Vil
cef lucrează alți doi tineri frun
tași, inovatorul Seboiu Lucian și 
strungarul Anghel Filip. Și ei au 
citit plini de bucurie mesajul to. 
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

— Am simțit că ni se încăl
zește sufletul. E un simțămint 
care te încearcă ori de cite ori 
primești o veste bună. Năzuința 
de pace a poporului nostru pe 
care o transmite delegația țării 
noustre la sesiunea Organizației 
Națiunilor Unite este exprimată 
și in propunerea oa pe ordinea 
de zi a sesiunii să fie inclusă 
problema ^Măsuri pentru promo
varea în rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare". A- 
ceaslă propunere corespunde in. 
țereselor păcii și năzuințelor celor 
mai fierbinți ale generației ti
nere. Intreatfa omenire are ne
voie de pace, vrea să muncea, 
scă în liniște, să trăiască in fe
ricire. Sîntem cu gindul alături 
de delegația țării noastre.

Tinerii muncitori ca și între, 
gul colectiv al uzinei își exprimă 
gîndurile lor de dragoste nemăr
ginită pentru partid, pentru cel 
mai iubit fiu al poporului, tova
rășul Gheorghe GheotghiuJ)ej și 
urează succes deplin delegației 
noastre la Q^N.U.

LIDIA POPESCU

BUCUREȘTI
In numele Comitetului Central al Partidului celor ce mun

cesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al guvernului R. D. 
Vietnam, al întregului popor vietnamez și in numele nostru 
personal vă adresăm dumneavoastră tovarăși, și prin interme
diul dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Guvernului, Prezidiului Marii Adunări Națio
nale și poporului Republicii Populare Romîne mulțumirile 
noastre sincere pentru urările călduroase care ne-au fost adre
sate cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a întemeierii 
R. D. Vietnam.

Poporul vietnamez va depune toate eforturile pentru a 
strînge și mai mult relațiile în toate domeniile cu poporul 
Republicii Populare Romîne, pentru a întări prietenia frățească 
și de nezdruncinat care unește popoarele noastre.

Urăm cu această ocazie poporului Republicii Populare 
Romîne, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului Republicii Populare Romîne, noi succe
se în construcția socialistă și apărarea păcii în Europa și în 
lume.

Hanoi, 16 IX 1960

HO ȘI MIN, 
Președintele Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, Președinte al 

R. D. Vietnam
TRUONG CHINH, 

Președintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D.

FAM VAN DONG, 
Primul ministru al Republicii 

Vietnam

Vietnam

Democrate

Seară literară în
Recent la biblioteca din co

muna Reteag din raionul Dej, 
regiunea Cluj a avut loc o 
seară literară cu tema : „Ope
ra lui Tudor Arghezi**. La 
seara literară au luat parte 
cadre didactice, studenți ve- 
niți în vacanță, elevi, precum 
și numeroși tineri țărani mun
citori.

comuna Reteag
citit referatulDupă ce s-a

„Viața și opera marelui nos
tru poet Tudor Arghezi", s-au 
recitat din cele mai frumoase 
versuri ale poetului. Apoi 
s au citit fragmente din car. 
tea „Pagini din trecut".

FLOREA DECEBAL 
elev

Dan Deșliu

Cetatea
din marginea mării

Pe neștiute, pe neașteptate,
la marginea mării s-a ivit o cetate : 
turnuri, crenele, arcade, portaluri, 
privesc nesfîrșitele ermpuri de valuri.
Rotunde lespezi de sidef scinteie 
pe fiece potecă și cleie.
Prin ziduri trec drumuri și punți 
pentru crabii-n armuri, pentru melcii mărunți. 
Steagul cel mare pîn-o să vie, 
e bună și o fundă stacojie...
Arhitecții mai dreg, mai îndreaptă 
ici o firidă, colo o treaptă.
Bănuitoare, marea-și trimite 
spumele veșnic neliniștite, 
să iscodească, să cerceteze 
cine stă dincolo de metereze î
Cine-i încalcă țărmul, nisipurile, 
de «nil de veacuri — ale ei, chipurile I 
la niște meșteri în piele goala ; 
niciunul n-are brumă de școală...
Neamuri de dulgheri, de zidari... 
Fac și ei ce-au văzut la cei mari.
...Tu, veșnic zbuciumatecă stihie, 
la seama la stăpînil cetății-jucărie ! 
Miine-poîmîine, lăbuțele lor 
o să te dea mai încolo, ușor...

L CONCURS
CE FOTOGRAFII 

PENTRU AMATORI
Pe baza recomandărilor întîlnîrii tineretului și studenților 

din țările regiunii Balcanilor și a Mării Adriatice, care a 
avut loc la București intre 30 ianuarie—4 februarie 1960, la 
Tirana se va organiza in toamna acestui an o expoziție de 
fotografii ale tinerilor fotografi amatori din aceste țări.

In scopul selecționării celor mai bune fotografii pentru 
a fi trimise la expoziția de la Tirana, ziarul „Scinteia tine
retului" organizează un concurs de fotografii cu tema 
„Munca și viața tineretului din Republica Populară Romînă".

Concursul este deschis tuturor tinerilor fotografi amatori, 
pînă la virsta de 35 ani. Pot fi trimise fotografii în alb- 
negru sau eolorate, de mărimea 12x18 cm. Fotografiile vor 
fi Însoțite de următoarele date: titlu] fotografiei, numele 
și pronumele și adresa autorului. Nu se admit in concurs 
fotografii montate sau colorate de mină.

Lucrările se vor trimite cel mai tirziu pînă la data de 
25 octombrie 1960, pe adresa : „Scinteia tineretului" — Piața 
Scinteii nr. 1, raionul 1. V. Stalin. București — cu specifica
ția „Pentru concursul de fotografii".

Un juriu de specialiști va selecționa cele mai bune foto
grafii care vor fi trimise la expoziția de la Tirana, unde 
vor intra in concursul internațional organizat cu acest prilej 
și dotat cu premii. De asemenea, cele mai bune fotografii 
vor fi publicate în ..Scinteia tineretului".

Redacția „Scinteii tineretului" cheamă toate cercurile de 
fotografi amatori de pe lingă casele de cultură ale tinere
tului și studenților, de pe lingă cluburile din întreprinderi 
și școli, pe toți tinerii fotografi amatori să participe la 
acest concurs cu un număr cit mai mare de fotografii.

39Să mergi prin viață
cu fruntea susM

Secția bobinaj de la între
prinderea „Klement Gottwald" 
din Capitală. Tinerii din bri
gada a treia de producție, au 
început lucrul. A trecut de 
mult ora 6,30. Totuși la o mar
gine a bancului de lucru cî- 
teva scule stau încă nefolosi
te. Iși așteaptă stăpînul. Dar 
stăpînul lor, Gheorghe Ilies
cu, se pare că nu-i de loc 
grăbit. In sfîrșit, într-un tîr- 
ziu, printre zecile de bancuri 
se strecoară un tînăr. Se 
schimbă în fugă și vine la 
masa de lucru încercînd ptr- 
că să se ascundă de privirile 
celor din jur. Lui Constantin 
Crăciun, responsabilul brigă
zii, cuta dintre sprîncene i se 
adinei a îngrijorare. Gtndi: 
„Greu mai merge și cu băia
tul ăsta !“

— Tovarășe Constantin, am 
întârziat... cu tramvaiul., știi...

Responsabilul brigăzii l-a 
lăsat să-și înceapă lucrul fără 
să-i răspundă. Din :înd în 
cind însă ochii îi fu/eau spre 
locul unde lucra Iltescu : „Și 
totuși Iliescu nu-i un băiat 
rău".

Constantin Crăciun îșl adu
ce aminte cu cîtă rîvnă l-a 
văzut muncind la o acțiune de 
colectare a fierului vechi. Iar 
într-o ședință de brigadă, a 
făcut o propunere dintre cele 
mai interesante, 
spre el.

— Măi, lliescule, ce se pe
trece cu tine ?

Iliescu nu putu să-și pri
vească tovarășul în față. Cu 
vîrful pantofului frămînta fi
rele de nisip de pe dușumeaua 
atelierului. „Nea Costică, am 
să mă schimb ! Ai să vezi 
mata!“ — voia el să zică, dar 
cuvintele nu-i ieșeau de pe 
buze. Zise totuși cu glas tare:

— Ai să vezi dumneata !
Constantin Crăciun tresări 

surprins. Ba chiar se burzu
lui :

— Ce să văd, lliescule ? !
— Că am să mă schimb, to

varășe Constantin — rosti 
Iliescu, ținîndu-și mai depar
te privirea în pămînt.

Dar peste cîteva zile, Ilies
cu a întârziat din nou.

Chiar în ziua aceea, Con
stantin îi vorbi secretarului

Se duse

U.T.M, desprecomitetului 
Iliescu:

— Trebuie si-l ajutăm. Sint 
sigur că poate deveni un mun
citor bun.

In darea de seamă a orga
nizației U.T.M., Iliescu a fost 
criticat aspru de dot. El.se<aș- 
tepta la asta. Niciodată nu 
s-a frământat atît de mult. 
Cind i s-a pronunțat numele, 
zecile de priviri îndreptate 
spre el au fost ca un duș rece. 
Rece ca gheața. I-au rămas 
bine în minte cuvintele lui 
Crăciun : „Omul e puternic. 
Dacă știe sa lupte nu se poa
te să nu-și învingă lipsurile. 
Dar Iliescu nu luptă".

Iliescu asculta. Obrajii 
erau aprinși. „Nu lupt ? 
bine, am să lupt...".

S-au scurs după asta zile, 
apoi săptămîni.

Primul pas înainte, făcut de 
Iliescu, a fost punctualitatea. 
Cu norma însă, a stat rău încă 
multă vreme. Din cauza lui și 
a lui Ion Gurău, care lucrau 
deseori sub normă, rezultate
le brigăzii se mențineau sub 
posibilitățile reale. Constan-

îi 
Ei

tin Crăciun, G. Nicolae și alți 
comuniști ‘
să fie cît 
ma celor 
ajutau cu
re, le arătau în mod concret 
cum să realizeze o anumită 
piesă. Ajutorul acesta nu prea 
se prindea însă de Iliescu.

Spre casă, 
împreună cu 
tau.

— Vezi tu 
omul trebuie 
viață cu fruntea sus. Dar ca 
să meargă așa, trebuie să fie 
un om întreg. Cinstit, harnic, 
dîrz... E asta un lucru greu ? 
Ai văzut cum lucrează Mihai 
Florian și Nanu Mihai ? Ehei, 
dacă toți oamenii din brigadă 
ar fi ca ei, ăm fi primii pe 
secție I

In clipele acelea, Iliescu își 
simțea fruntea dogorindu-i. 
Iși zicea : „Ia uite cum vor
bește despre Florică și des
pre Mihai. Și doar au

din brigadă căutau 
mai mult în preaj- 
rămași în urmă, li 
Un sfat, cu o păre-

Crăciun mergea 
Iliescu. Discu-

măi Gheorghiță, 
să meargă prin

a-

G. GRAURE

(Continuare în pag. 3-a)

La hidrocentrala „V. I. Lenin" de Ia Bicaz se fac lucrări de 
montaj. In clișeu, montorii Ni colae lacob și loan Niță, Iu- 

crind la montarea lagărului de ghidaj al turbinei nr. 3.
- Foto : A. VIERU ‘

PENTRU
RECOLTA VIITOARE

La o recentă adunare a co
lectiviștilor din GA.C. „6 
Martie" Mihălceni, era și șeful 
uneia dintre cele mai bune 
brigăzi de mecanizatori din 
S.M.T. Sihlea, raionul Rîmni- 
cu Sărat : candidatul de par
tid Ovidiu Ghinioiu. De cite 
ori vorbitorii pomeneau des
pre producțiile mari, spuneau 
cuvinte frumoase și despre 
tractoriști. însuflețit de cu
vintele calde spuse de colec
tiviști la adresa lor, tînărul 
șef de brigadă s-a ridicat a- 
tunej și, în numele brigăzii 
lui, a rostit un angajament. 
Ghinioiu a promis colectiviș
tilor că brigada lui va munci 
de acum încolo în așa fel în
eît recoltele pe care colectiva 
le va aduna anul viitor, să 
fie maj mari ca cele din 
acest an, în medie la hectar 
cu cel puțin 300 
cu aproape 3.500 
clă, cu 300 kg. la

Bătînd drumul 
brigadă, Ghinioiu 
cu emoție la angajamentul pe 
care și-1 luase în fața priete
nilor lui din colectivă, dar în 
același timp era conștient de 
marea răspundere cei revine 
întregii brigăzi în această pri
vință.

Brigada lui a realizat pînă 
acum 32.250 lei economii, în 
loc de 22.000 cit era angaja
mentul pe întreg anul, a cîști- 
gat întrecerea socialistă din
tre brigăzi în campania agri
colă de vară, a executat ară- ' 
turi adinei 
peste plan, 
experiență 
îndeplinirii ____ ________
luate. Legat de noul angaja
ment însă, tractoriștii au fă
cut reflecții mai adinei, mai 
chibzuite. S au purtat discu
ții nu numai în jurul aplicării 
stricte a regulilor științifice, 
dar și asupra modului de or-

kg. la grîu, 
kg. la sfe- 
porumb, 
înapoi spre 

se gîndea

pe 900 de hectare 
Brigada are, deci, 
bună în privința 

angajamentelor

—

ganizare a muncii. Din toată 
frămîntarea aceasta colectivă 
s-au născut idei bune, s-au 
luat măsuri eficiente. Toți 
membrii brigăzii cunosc ci
frele de plan, viteza zilnică 
de lucru, normele de consum 
pentru fiecare lucrare în par
te. Ei au mai stabilit ca foaia 
volantă „Mecanizatorul" să 
fie răspîndită și printre brigă
zile de cîmp ale gospodăriilor 
colective deservite, și să cu
prindă indicații agrotehnice 
pentru fiecare lucrare și pe
rioadă de lucru, iar grupa 
U.T.M. să urmărească îndepli
nirea de către fiecare tînăr 
mecanizator a sarcinilor ce-î 
revin din angajamentul luat 
de întreaga brigadă.

După ce toate treburile a- 
cestea au fost stabilite, îm
preună cu brigadieri] de cîmp 
de la G.A.C. „6 Martie“. șeful 
de brigadă Ghinioiu a stabilit 
terenurile pe care brigada va 
începe însămînțările de toam
nă. Totodată a stabilit cu 
brigadierii ca împrăștierea 
gunoiului de grajd pe cîmp 
să fie terminată atunci 
cind tractoarele vor începe a- 
râturile pe celelalte suprafețe, 
ocupate acum de culturi, iar 
sămînța de grîu să aibă bu
letinele de analiză.

însămînțările vor începe în 
cîteva zile: pînă atunci la 
brigadă activitatea mecaniza
torilor este în toi ; se revi
zuiesc mașinile, se întocmește 
graficul de lucrări, se pregă
tesc agregatele.

N. BARBU

In regiunea Timișoara

A începui culesul 
porumbului

De cîteva zile tn. regiunea 
Timișoara a început culesul 
porumbului. Gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective 
au recoltat Porumbul de pe 
mai mult de 3.500 ha. Apli- 
cînd ° agrotehnică diferen
țiată. gospodăriile agricole de 
stat din Jimbolia, Grăbit fi 
Teremia Mare, de exemplu, 
unde porumbul a fost recol
tat de pe o suprafață de 
peste 200 ha, au obținut o 
producție medie de peste 
4.000 kg. porumb boabe la 
hectar. Recolte sporite string 
și gospodăriile colective. Co
lectiviștii din Lenauheim, 
Comloșu Mare. Vizejdia, Sin- 
andrei au obținut, de pe 
suprafețele de pe care au 
cules pînă acum porumbul, 
producții de 2.500-2.800 kg. 
boabe la hectar.

(Agerpres)

Tînărul Gh. Bîrsan, șeful 
unei echipe de la perfora
torul nr. 2 de la Laminorul 
de țevi din Roman, la pu

pitrul de comandă.
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Torcătoarele. Foto : A. BERGMAN

Ce vom audia

Din Duminică 
in duminică

Festivalul international al păpușarilor

în noua stagiune muzicală
viitoarei 

! ne-am 
GEORGE 
al po
di recto-

în dorința de c informa citi
torii noștri asupra 
stagiuni de concerte 
adresat maestrului I 
GEORGESCU, artist 
porului din R.P.R., 
rul Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu", care ne-a dat ur
mătoarele lămuriri cu privire kj 
planul de activitate al primei 
instituții muzicale a țării.

— De mai bine de 2 ani — 
ne-a spus maestrul George 
Georgescu — problema ©ent'c’c 
a activității noastre © consfitue 
grija pentru o cit ma orgă 
răspindire a comorilor c~e mu
zicale in -rîndurile mase'cr ce 
oameni ai muncii. Rez_ rate e 
obținute în ultima vreme s'it 
mai mult decît satisfăcătoare.

Pentru a vă arăta, in crteva 
cuvinte, amploarea acț -=r 
de pe acum planificate, vă pot 
spune că - independent ce 
concertele tradiționale ce o- 
loc în fiecare săptomînc n sc«c 
Ateneului R.P.R. — planul nost'u 
prevede lunar cel puțin un con
cert simfonic popular in sa a 
Palatului R.P.R., separat u"j 
sau două concerte s^mfo- ce 
pentru tineret și unul sau dc-c 
de muzică corală în întreprin
deri.

Dind urmare cererii oomer- 
lor muncii, vom da o extind e-e 
din ce în ce mai mare rec ralu
rilor și concertelor educct'.e.

Coneertele-leețfi, care în de
cursul ultimilor șase ani s-cj 
dovedit a fi o valoroasă formă 
de inițiere muzicală, vor fi 6e 
asemenea continuate pe o sca
ra mai largă.

* finind seama de succesele 
obținute de Filarmonica de Stat 
in turneele din stagiunea tre
cuta, ce planuri aveți pentru 
extinderea activității Filarmo
nicii în afara Capitalei ?

- Bineînțeles că ne-am g;r- 
diț și la aceasta. După cum cț: 
aflat, desigur, orchestra Filar
monicii se afla chior acum în- 
tr-run turneu de mari proporții, 
în cursul căruia se dau con
certe in cele mai importante 
centre industriale din Moldova.

Dar asta nu e totul. In urma 
unor recitaluri organizate în 
stagiunea trecută, la Oltenița, 
muncitorii și tehnicienii de ia 
Șantierele navale din Oltenița 
ne-au solicitat și au contractat 
Un întreg ciclu de recitaluri 
eoneerte-lecții, care au și 
ceput acum cîteva zile și

?•

Ursulețul „Mașka** dăruit vasu
lui sovietic „Gornozavodsk" de 
©âtre niște pescari din Kam- 
ciatka s-a obișnuit de minune 

eu viața de pe vas.
Foto : TASS 

continua în mod regulat, în 
tot timpul stagiunii.

Și pentru că vorbim despre 
concerte-lecții îmi amintesc că 
acum citeva zile instituția noa
stră a încheiat un controct pen
tru un ciclu de mare amploare 
cu Casa de cultură a studenți
lor „Grigore Preoteasa".
- Ce ne puteți spune despre 

orientarea generală a progra
melor in stagiunea viitoare?
- pnind seama de 

sele sugest

o

A. TKAIAX Foto: UORU SCARLhf

de Stot
wGeorpe £v.es«-

Interviul no«tru 
cu maestrul 

George Georgescu 
Directorul Fita»-nomca d*

însemnări de pe tărîmul Kalevalei
Hmba vechilor locuitoriIn

finezi. Suomi, numele autoh
ton al Finlandei, pare că în
seamnă „pămintul dintre ape*. 
De altfel pe hărțile rurisuce 
găsim întotdeauna nota: și nu
mele poetic de ..Țara celor © 
mie de lacuri". Cifra pare fan
tastică, deși ea nu exprimă 
nici pe departe realitatea. Nu
mărul lacurilor se ridică la 
mai mult de 60.000. Iar jur 
împrejurul țării, din Golful Fi- 
nic pină la Golful Botnic, pe 
o lungime de coastă care cu
prinde cu sinuozitățile sale, 
mai mult de patru mii de ki
lometri. se leagănă necontenit 
apele Mării Baltice, ca un br.u 
verde-argintiu.

Din avion țara aceasta din
tre ape are o înfățișare miri
fică, mai ales în timpul verii. 
Vara durează aici 73 de zile, 
începe din primele zile ale lu
nii iunie și se sfîrșește în au
gust. Este așa numita „zi lun
gă". In acest timp nu se în
tunecă niciodată. Ochiurile de 
apă, mari și mici, albastre, dia
mantine, presărate în mijlocul 
pădurilor de pini răsfrîng lu
mina lui de aur, ca niște o- 
glinzi magice din vechile po
vești ale mitologiei finlandeze. 
Fără să vrei îți amintești de 
legendele despre Paiva — soa
rele, care privindu-se în oglin
da lacurilor putea să-și schim
be fața de cîte ori poftea, 
să-i facă astfel pe plac fru
moasei Kuu — luna — pe care 
o urmărea neîncetat.

Nu mai puțin interesantă 
este Finlanda și iarna. Cerul 
întreg și tot pămîntul sînt cu-

F^t a-deni au insă de lup
tat eortrim ec vitregiile na
turii. Setai iar este format In 
cea ma~ mare parte din granit 
Aproape ne-â luni pe an cli
ma e rece, umedă, cețoasă și 
dacă n-ar fi Golfstreamul. 
Finlanda s-ar transforma poa
te intr-un deșert de gheață.

Iată de ce poporul din Suo
mi — Finlanda — iubește atit 
oe mult căldura — destul de 
relativă — a verii, lumina și 
culorile vii. care se pot obser
va nu numai în îmbrăcăminte, 
ci și in zugrăveala caselor, in 
așezarea lor. De aceea nicăieri 
in țările nordului, ca în Fin
landa. casele nu sînt mai izo
late, fie câ e vorba de locuin
țele simple de lemn — așa 
cum sin: în marea lor majori
tate — fie că este vorba de ca
sele de piatră Pereții caselor 
de lemn de obicei sînt roții a- 
vînd ferestrele cu chenar alb. 
Iar pentru casele de piatră se 
caută blocuri albe ca zăpada, 
care sînt zugrăvite apoi cu 
galben sau roșu foarte des
chis. Casele sînt așezate tot
deauna în plin soare. îndepăr
tate unele de altele, ba chiar 
sînt construite în linii sinuoa
se, în unghiuri neobișnuite, cu 
scopul de a primi cît 
multă căldură și lumină.

★

Făcind abstracție de o 
noritate de tineri, care se 
sub influenta unor filme 
occident și a cercurilor reacțio
nare burgheze, băieții și fetele 
Finlandei sînt însuflețiți de a-

mai

mi- 
află 
din

Sî/nbătă au continuat in Capi
tala spectacolele din cadru- ce. 
lui. de-al doiLea Festival interna
țional al teatrelor de păpuși și 
marianele.

Juriul festivalului a asistat, in 
sala Teatrului Tineretului, .'a 
spectacolele Teatrului de păpuși 
,,Jean Loup Temporar' din Frzn. 
ța care a prezentat pieseig „Pa
rada” șl „Negativ" și la spectn. 
calele Teatrului de păpuși „La 
Pareja" din Argentina care a 
prezentai piesele „Cavalerul -u 
mina de foc", „Strada famcjno- 
lor", „Tablouașul lui Don Cri3- 
tobald", .Fantoma neribdătoa- 

” și ,,Faust".
★

In după amiaza aceleiași zile, 
păpușari din țara noastră s-a- 
tntîlnit la sediul Comitetului de 
organizare al Festivalului cu oas
peți din R. S. Cehoslovacă, R F, 
Germană, S.U.A. și Turcia.

★
Simbăta s-a constituit țiriul 

celui de-al II-lea Festival .fr*-

CELEERLL OROLOGIU

Care dintre vizi
tatorii Pragăi de 
aur n-au poposit 
cîtv* timp in mi
nunata piață a ve
chil Primării. în
conjurată de zeci de 
monumente arhitec
tonice ce au înfrun
tat veacurile, unde 
se găseș*e printre 
altele celebrul oro
logiu astronomic ?

înconjurat de e- 
dificii seculare, o- 
roîog.ul praghez 
constituie o mărtu
rie a măiestriei teh
nice a poporul ce
hoslovac.

Cura este 
svj’.t acest minu-

Par.ea prmcipalâ 
a acestui oro log. - 
construit în 1490 de 
maistr-’. Harus din 
Ruje se coenpune 
din do-ă cadrane.

Pe cadranul infe
rior c repracr.tat 
globul terestru cu 
trei cerejr. concen
trice — Ecuatorul 
Tropicul Barului.

idealuri care a- 
tineretul. Mulți 
pane din Uniu-

din a- 
loc în 
împo- 

pen-

eeleaș! nobile 
mmă astăzi 
dintre ei fac 
nea Tineretului Democrat și 
luptă pentru îmbunătățirea si
tuației celor ce muncesc de la 
orașe și de Ia sale. Participa
rea lor la marea grevă 
nul trecut care a avut 
capitala Finlandei 
triva șomajului și 
tru îmbunătățirea salarizării a 
fost cu totul impresionantă. 
Din nefericire numărul șome
rilor asta încă destul de mare, 
ca și acela al populației lip-a
site de pămint. care este nevo
ită să închirieze pămint de la 
moșieri în condiții neomenești. 
De altfel povara impozitelor 
face ca numărul micilor pro
prietari care-și pierd pămân
turile să crească neîncetat.

Este recunoscut îndeobște 
faptul că tineretul finlandez 
are printre glte calități și pe 
aceea că este dornic de a în
văța. Dar condițiile de viață 
ale studențimii sint destul de 
grele. Trebuie foarte mulți 
bani pentru achitarea taxelor 
la cămine și cantine. Taxele 
acestea întrec de multe ori po
sibilitățile familiilor de func
ționari, meseriași și țărani, 
fără a mai aminti pe munci
tori. Iar numărul celor care 
pot cApăta burse este mic. 

naționcu al filmului păpuși și 
marionete. Din juriu fac parte 
regizori, critici de artă, persona
lități din domeniul teatrului de 
păpuși din U.R.S.S., R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, Franța, 
Anglia. Republica Arabă Unită^ 
Republica Federală Germană și 
R. P. Romină. Președintele ; uri tu 
lui este artistul poporului Cos- 
:ach^ Amoniu, rectorul Institute» 
Uși de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiaie".

♦
în cadrul celui de-al II-lea Fes

tival internațional al filmiuu: de 
păpuși și marionete — intre 24 
și 30 septembrie juriul și incita- 
ții cor urmări filmele pre, 
.1 festival în fiecare din 
incepind de la ora 9,30 U 
matograful „Vasile A’.ecsandr. 
iar publicul va putea viziona 
ceieași filme Ia c.nema*ograf 
„Maxim Gorki" in cadrul a 3 re- 
preeentanții.

tează în oglindă, iar 
in dreapta orologiu
lui. .jnoartea- 
nelipsita sa < 
ir. mina 
răstoarnă

* cu 
coasă 

dreaptă. 
______ un ceas 

de nisip, mâsurind 
astfel orele vieții. 
După aceste !r_șcăr. 
orologiul încetează 
bătăile și deasupra 
sa apare un cocoș, 
care prin atrifătul 
său caracteristic, 
simbolizează © nouă 
întoarcere la viață.

Ceasornicul pra- 
ghez care a suferit 
de nenumărate ori 
vitregia vremurilor 
a fost refăcut de is
cusiți! meșteșugari 
cehi care î-au dat 
mereu noi preprie- 
tăfi.

Dedesubtul aces
tor 2 cadrane mai 
poate fi văzută o 
tablă circulară care 
restaurată in veacul 
trecut consemnează 
trecerea fiecă:

Cu o indrry.r? demnă de ad
mirat tineretul finlandez se in- 
struîeșre insă și în afară de 
școli. „Casa de cultură" con
struită a Helsinki de organi
zațiile muncitorești, în mare 
parte cu munca voluntară a 
tineretului, cu săli de confe
rințe, cinematograf, biblioteci, 
este un lăcaș frecventat mult 
da unereu

♦
Impresionantă este de altmin

teri la întreg poporul finlan
dez dragostea sa pentru stră
bunele tradiții, pentru poeme
le. legendele și cin tec ele cre
ate de artiștii anonimi in vre
murile de odinioară. Pe dru
murile aspre ale țârii, in sudul 
sau chiar nordul îndepărtai 
pot fi tatilniți tineri care a- 
dunâ cu grijă balade popu
lare. Urmează in această pri
vință pikia poetului Elian 
Lonnroț. feciorul unui croitor 
sărman, care, din prima jumă
tate a secolului al XIX-lea, 
pornise să colinde țara în 
straie țărănești, cu fluie
rul la brîu. adunînd cîn- 
tece străvechi și alcătuind mai 
tîrziu pe baza lor marea poe
mă ..Kalevala*4.

Atit de drag îi este poporu
lui cîntecul bătrînesc, îneît i-a 
dăruit eroului principal din 
„Kalevala", întemeietorul le
gendar al țării de la miază-zi, 
pe nume Văinâmdinen și ha
rul de cel dintîi poet, vraci și 
cîntăreț al Finlandei. Văină- 
moinen era fiul prea frumoa
sei Luonnotar, ea însăși mîn- 
dra copilă a naturii, a mării 
și a văzduhului senin. El a 
făurit din oasele unei știuci 
uriașe cel dintîi instrument de

(Agtrprts) Mobilul „binefacerilor
restvchrt internațional 
teatrelor de păpuși și ma- 
ro-ete este în plină desfă

șurare.
Foto : N. STELOR1AN

O cronică 
a vieții și activității 

lui Lomonosov
Un colectiv de oameni de 

știință sovietici a terminat 
munca de redactare a lucră
rii intitulate „Cronica vieții 
și activității creatoare a ma
relui savant rus Mihail Lo
monosov"

Redactorii au studiat în a- 
eest scop circa 15.000 de do
cumente, însemnări și scrisori 
păstrate în arhivele și biblio
tecile din Moscova și Lenin
grad- Această muncă intensă 
le-a permis să elucideze zi de 
zi o serie de evenimente im
portante care au avut loc în 
dec.rsul celor 54 de ani de 
viață ai marelui savant.

In arhive au foc: scoase la 
iveală o serie de fapte răma
se necunoscute, legate de via
ța și activitatea lui Lomono
sov.

Lucrarea va fi alcătuită din 
40 de coli de autor. Ea este 
editată de Academia de Știin
țe a U.R-S.S. in legătură cu 
aniversarea a 250 de ani de la 
nașterea lui Lomonosov, care 
se va sărbători noiem
brie 1961.

cîntat, kantde (chitara finlan
deză populară). Tot el a rostit 
cele dinții eîniece vrăjind cu 
viersul său nelodios nu numai 
pe oameni, ci și natura, ase
menea lui Orfeu din cîntecele 
vechilor elrii.

Cu ajutoul fierarului Ilma- 
rinen, care-i făurește o suliță 
fermecată, viteazul Văinămoi- 
nen a luptat împotriva vrăji
toarei Louhi, stăpîna Pohjolei.

Luptînd și cîntînd vajnicul 
erou dobîndește și moara vră
jita care produce făină, sare 
și aur. In felul acesta Văină- 
moiaen aduce poporului său 
lumina zilei și a nopții, căl
dura focului și moara minu
nată.

Visul poporului finlandez, 
de a avea o viață feri
ciți și îmbelșugată, l-au 
cîntat toți marii creatori de 
aria finlandeză, ca Ian Sibe
lius, în muzica sa ; scriitorul 
clasic, întemeietor al realismu
lui în literatura finlandeză. 
Aleksis Kivi, în romanul „Cei 
șipte frați", al cărui izvor se 
află in Kalevala ; poetul liric 
Eho Leino în versurile sale 
inspirate din baladele popu
lar» ; sculptorul Văinb Aalto
nen autorul celebrei statul 
„Pate".

Vhul acesta de veacuri îl 
cîntă astăzi mai mult decît 
oricîni mulți dintre tinerii ar
tiști a Finlandei. Și aceștia 
fac paite dintre înflăcărați! 
partizaii ai păcii, ai înțelege
rii șl coaborării pașnice între 
popoareh lumii.

lui Alberto Fidele

stine nici 
fu țintuit

bol-
un

lui

la sfirșitul anului trecut în 
întreaga Italie se vorbea cu mul
tă patimă despre „marele mu
cenic și mult încercatul Alberto 
Fidele". Și chiar departe, din
colo de frontierele Italiei — în 
Anglia, Brazilia, Argentina — 
mulți au fost zguduiți de rela
tările despre „dragostea crești
nească față da om" a acestui 
ascet.

Fidelg nu era însă nici preot, 
nici călugăr. Un cetățean mo
dest. un sărman profesor de mu
zică — iată ce era Alberto Fi
dele. în sufletul său îngeresc 
răsunau insă neasemuit de melo
dic strunele profundei iubiri fa
ță de aproapele său.

Sunetul lor nu s-a 
atunci cînd Fidele 
timp de ci ți va ani la pat de o 
boală grea — „cancer".

Starea bolnavului se înrăută
țea zi de zi. Alberto a înțeles 
că este condamnat. Dar nici în 
fața morții necruțătoare, Fidele 
nu și-a uitat aproapele. Ochii 
lui, care nu-i mai puteau folosi 
la nimic, i-a lăsat, dezinteresat, 
moștenire unui tînăr care avea 
nevoie de ei. Jertfindu-se, el 
n-a uitat nici de aspectul reli- 
gios-juridic al moștenirii sale. 
Fapt este că în Italia legea in
terzice cu strictețe transplanta
rea unor țesuturi de cadavru. 
Ar fi un păcat de neiertat ! De 
aceea Fidele a dispus cu mult cu' 
raj ca eorneele să-i fie scoase cu 
nteva zile înainte de a deceda. 
Îk eeerte condiții, ele ror putea 
fi IrSiuplanUit tinirului 
nar. firi sâ se fărîrșeascâ 
picat.

Hotărirea fără seamăn a 
Fidele, larg popularizată nu de 
însuși bolnavul, ci de admiratorii 
săi entuziasmați, a stîrnit nu un 
oftat, ci un țipăt de mîhnire 
atit in Italia, ăt și dincolo de 
frontierele ei. Dar iată că s-a 
produs minunea 1 în semn de 
admirație fața de nobilul suflet 
al mucenicului, oamenii au în
ceput să aducă daruri și să le 
depună la cipătîiul muribundu
lui. La eăpătii — aceasta consti
tuie numai o figură de stil — 
pentru că printre daruri se nu
măra ți un automobil de cel 
mai nou model — un mijloc de 
transport absolut de prisos pen
tru o călătorie în alte meleaguri. 
Cineva a odus un televizor, pre- 
supunînd. după cît se pare, că 
muribundul, chiar fără cornee, 
va vedea pe ecran imagini din 
raiul care-l așteaptă

Bolnavul părăsit de puteri n-a 
respins aceste daruri, le primea 
eu un zimbet dureros și supus. 
Este adevărat că, de fiecare da
tă, Fidele îți ridica spre ceruri, 
ochii, deocamdată nelipsiți de 
eorneele lor, și spunea dojenitor: 
„Ce-mi 
Voi lua eu 
Împărăția 
așteaptă ?"

Darurile 
noase, dar 
roase, Fidele le vira sub pernă. 
Printre acestea se numără banii 
trimiși cu poșta și cecuri care 
veneau de la bănci din dife
rite țări pe numele muribundu
lui. Diferite asociații religioase 
și filantropice strîngeau cu ener
gie oboluri pentru creștinul mo-

trebuie toate acestea ? 
oare toate acestea in 
Cerurilor care mă

mai puțin volumi- 
nu mai puțin valo-

Din revista sovietici 
uka i relighia".

S. GORSKI

Acolo e peștele, tăticule !

erejtea

sperau, 
în ce- 

raporta

del, pentru nefericitul, dar n&bi* 
Iul profesor de muzica.

El însuși, biruind chinurile 
supraomenești și sprijininduse 
cu greu pe un baston, se arata 
uneori mulțimii. Iar după a- 
ceasta, afluxul de daruri 
considerabil.

Cucernicii donatori 
fără îndoială, că acolo, 
ruri, sfintui Fidele va 
despre zelul lor dezinteresat.

Dar ultimele zile ale profeso
rului, iar odată cu ele și opera
ția de scoatere a corneelor, se 
amînau mereu.

Și iată că, pe neașteptate, 
s-au lămurit unele amănunte din 
istoricul bolii lui Fidele. S-a a- 
flat că el nu este nici profesor 
ți nici muzician, ci un om care 
dorește, după cît se pare, prin 
această faptă „sfînta‘ a sa să ras* 
cumpere păcate mai vechi. S-a 
stabilit că Fidele este un cunos- 
cut escroc din Neapole, care ur- 
mărit de slujitorii justiției a 
fugit la Roma.

Ei și. un păcătos care se că- 
iește ! Din punctul da vedere al 
adevăratei cucernicii este chiar 
și mai bine. Și un fost pungaș 
se poate îmbolnăvi de cancer.

în aureola romanticii cleri
cale, totul s-ar fi aranjat de sin 
gur, ca și în trecut, dacă n-ar 
fi existat un amănunt enigma
tic : boala progresa prea încet 
și nu venea momentul decesului, 
așteptat de mult timp de dona
tori.

Poliția din Roma a des
coperit însă intre timp că 
Fidele caută. înainte de moarte, 
sâ respire aer curat și face, cu 
automobilul care-i fusese dă
ruit, plimbări în afara orașului. 
Iar acolo, în restaurante, el nu se 
mulțumește numai cu aerul cu
rat.

Poliția neliniștită ca bolnavul 
să nu se supună unor noi chi
nuri datorită 
siv al unor 
distracțiilor, l-a transportat pe 
Fidele direct dintr-un ultraele- 
gant cabaret într-una din clinicile 
din Roma. Acolo muribundul a 
fost examinat cu atenție, i s-au 
făcut nu mai puțin de 40 de 
radiografii și nu s-a găsit nu nu
mai nici cea mai mică urmă de 
cancer, dar nici o urmă a 
vreunei alte boli. Fidele era tot 
atît de perfect sănătos pe cît de 
perfectă era pofta Sa de min- 
care.

După aceasta, din clinică. Fi
dele a ajuns pe calea cea mai 
scurtă în brațele „împărătesei 
Cerurilor" („Regina Celi“) *— 
acesta este numele unei cunos
cute închisori din Roma.

Mai devreme sau mai tîrziu, 
Fidele va părăsi zidurile „împă
răției" și va găsi cele 10.000.000 
de lire italiene ascunse de el, 
bani pe care i-a cîșligat din ipo
crizia donatorilor care visau la 
o dobîndă cerească pentru „bine
facerile" de pe pămint.

Aceasta este povestea „sfîntu- 
lui Fidele", căruia atit presa din 
Italia, cît și din alte țin, i-a 
consacrat un număr considerabil 
de pagini.

consumului exce- 
bucate și datorita



60 de ani de la nașterea Iui Ion Fonaghi

Un luptător 
neînfricat pentru 

fericirea poporului
Se împlinesc 6 decenii din 

ziua în care la Marghita, în 
regiunea Oradea, s-a născut 
Ion Fonaghi, unul din neîn- 
fricații luptători care au căzut 
în lupta pentru eliberarea po
porului nostru de sub jugul 
burghezo-moșieresc, pentru fă
urirea secularelor năzuințe 
de pace și libertate ale po
porului.

In scurta dar tu
multuoasa sa via
tă, Fonaghi nu 

’ fi-a precupețit 
nici un efort, dă- 
ruindu-și toată 
viața partidului, 
poporului său iu
bit.

După ce termi
nă liceul la Ora
dea. 6e îndreaptă 
spre Budapesta 
cu gindul de a de
veni inginer con
structor. Eveni
mentele ce au a- 
vut loc sub influ
ența Marii Revo
luții Socialiste din 
Octombrie, dau alt
curs vieții lui Fonaghi. La 
Budapesta îl găsim printre 
luptătorii Comunei ungare. 
Urmărit pentru activitatea sa 
revoluționară, Fonaghi se re
fugiază Ia Viena, și mai tîrziu 
la Praga, unde continuă 
lupta.

Reîntors în țară, lucrează 
ca zidar la Oradea și la Satu 
Mare. In 1923, an în care a 
fost primit în rîndurile Par
tidului Comur st din Romî- 
nia, i se încredințează sarci
na de redactor al ziarului 
„Uj Harcos" („Noul luptă
tor") organ al CC. al U.T.C. 
în limba maghiară. în artico
lele sale, ziaristul comunist 
Fonaghi demască crunta ex. 
ploatare la care capitaliștii 
supuneau masele largi ale 
muncitorimii, mobilizează ti- 
neretul muncitor la lupta îm
potriva regimului burghezo- 
moșieresc.

în 1924, Fonaghi devine 
unul din organizatorii princi
pali ai activității U.T.C. din 
Arad. El desfășoară aici o 
muncă plină de pasiune, de 
abnegație pentru educația co
munistă a tineretului, pentru 
propagarea măreței învățături 
marxist-leniniste. Uteciștii 
l-au îndrăgit repede pe Fo

„Să mergi prin viață cu fruntea sus“
(Urmare din pag. l-a)

ceeași vîrstă cu mine ! Nu se 
poate! Trebuie să devin și eu 
ca ei. Trebuie!"

încet, încet, hotărîrea lui 
Iliescu, de a-și potrivi pasul 
cu ceilalți tovarăși de muncă, 
și bineînțeles, fiind ajutat de 
aceștia, a prins să se concre
tizeze în fapte. Nu mai întâr
zia de la lucru. Nu se mai 
plimba fără rost prin secție. 
A început să-și realizeze nor
ma în fiecare zi. Ba să o și 
depășească.

Intr-o zi a primit o lucrare 
mai grea ca de obicei. S-a 
bucurat: „Uite, îmi acordă 
încredere" — și-a zis. Dar ori- 
cît s-a gîndit și s-a răzgîndit, 
n-a fost chip să-i găsească re- 

? zolvarea. Pe cine să întrebe ? 
Și-a rotit privirea în jur. Cei 
mai mulți oameni din briga
dă, tineri. Foști colegi la

La rubrica aceasta, recent inaugurată în ziarul nostru, 
vom răspunde cu regularitate la încercările literare ale 
corespondenților, dintre care, după cite observăm pînăa- 
cum, majoritatea își încearcă aripile în spațiul vast și 
ispititor al poeziei. Foarte rare sînt încercările de proză. 
Se vede că tinerețea nu-și dezminte faima : este prietena 
cea mai devotată a poeziei. In cercetările noastre, vom 
încerca să descifrăm în ce măsură și poezia autentică 
răspunde acestei prietenii. Dacă nu cumva se ivesc ne
înțelegeri sau chiar certuri între fluxul generos al ideilor 
și sentimentelor ce animă tineretul nostru, învățat nu nu
mai să iubească dar să și făurească marea poezie a vieții 
noi, și intre încercările de-a exprima toate acestea in cu
vinte care cîntă, cuvinte înaripate, atît de dragi inimilor 
noastre. Acolo unde lucrurile nu merg bine, vom căuta 
să le explicăm, să îndreptăm puterile harului poetic, (atît 
de des rivnit și de rar găsit) spre crearea unor poezii cu 
adevărat noi și frumoase, la înălțimea exigențelor mereu 
sporite ale cititorilor de azi. Vom consemna aici, bine 
înțeles, cu cea mai sinceră bucurie, orice încercare iz
butită.

Dintre sutele de scrisori sosi
te la redacție în ultima vreme 
una m-a impresionat în tnod 
deosebit. Ea a fost expediată de 
tovarășul REPEDE ION din Sa
natoriul maritim Agigea și în
cepe astfel : „Sînt tînăr de 19 
ani și sînt bolnav de mic copil. 
Am rămas orfan de părinți la 4 
ani. De multă vreme mă aflu 
pe palul spitalului'. Ne-am pu
tea aștepta ca după aceste cu
vinte să urmeze altele și mai 
triste. Iată că nu se întîmp’ă 
așa Prietenul nostru continuă : 
„Mat am totuși destul optimism 
ca să înfrunt și de acum încolo 
durerile și suferințele. Am în

naghi. văzînd în el pe condu
cătorul comunist de la care 
aveau multe de învățat. în 
drum spre Timișoara, unde 
avea de îndeplinit o sarcină 
de partid, este arestat „pen
tru cercetări". Cu toate schin
giuirile, zbirii Siguranței, nu-i 
pot smulge nici o mărturisire. 
Pus în libertate, Fonaghi își 

schimbă domici
liul la Brașov, 
Timișoara, Arad, 
Oradea.

Curînd, partidul 
îi încredințează 
sarcina organiză
rii unei tipografii 
ilegale la Tg. Mu
reș. După un timp 
însă poliția desco
peră locul tipo
grafiei. Fonaghi 
este arestat și 
condamnat la 5 
ani închisoare. La 
Doftana, în ciuda 
persecuțiilor, con
tinuă lupta. Stu
diază cu perseve
rență marxism- 
leninismul, începe 

să scrie un studiu de econo
mie politică. Aștepta cu ne
răbdare eliberarea ca să se 
poată arunca din nou în vii
toarea luptei ilegale.

Din nenorocire regimul de 
exterminare îl răpune repede. 
Boala de plămâni de care su
ferea i se agravează. La 1 
aprilie 1929 Ion Fonaghi cade 
răpus în luptă.

Corpul său neînsuflețit a 
fost transportat de tovarășii 
săi la Timișoara și depus la 
Căminul Muncitoresc. Poliția 
alarmată de miile de oameni 
ai muncii care veneau să a- 
ducă un ultim omagiu eroicu
lui luptător, ordonă ca în
mormântarea să fie făcută 
numai de autorități. Zbirii Si
guranței credeau că vor reuși 
să smulgă astfel amintirea sa 
din conștiința poporului.

Zadarnice au fost toate a- 
ceste măsuri.

Amintirea lui Fonaghi, 
neînfricatul luptător pentru 
pace și libertate, este cinstită 
de întregul nostru popor, care 
sub conducerea gloriosului 
Partid Muncitoresc Romîn, 
își dăruiește toate forțele 
luptei pentru desăvârșirea 
construirii socialismului în 
țara noastră. . - - ' 

școala profesională. I-ar crăpa 
obrazul de rușine $ă-i întrebe 
tocmai pe ei. Dar nici așa nu 
poate sta. Plecă, hotărit, 
spre responsabilul brigăzii.

— „Tovarășe Constantin, 
cum e cu schița asta ? Cum 
trebuie să încep ?u De-abia 
rosti ultimul cuvînt și îi păru 
rău. Se aștepta ca responsa
bilul brigăzii să-l privească 
aspru și să-l întrebe : „Cum 
Iliescule, nici acum nu știi 
meserie ?" Dar n-a fost așa. 
Constantin Crăciun ii explică 
cu răbdare totul. La sfîrșit 
însă i-a zis :

— Ar fi bine să te înscrii 
și tu la școala medie serală. 
Uite, e acolo, la doi pași de 
fabrică. E un lucru important 
să înveți.

...Am discutat zilele trecute 
cu Gh. Iliescu. S-a înscris la 
liceul seral. Mi-a povestit 
despre o bucurie unică, în fe
lul ei. La ultima ședință de 

ceput să scriu poezii. Ca la un 
frate al meu vă spun, nu găsesc 
cuvinte în care să-mi pot expri
ma recunoștința și mulțumirile 
mele partidului, pentru că m-n 
educat și m-a crescut și-mi du 
posibilitatea să-mi cam sănăta
tea îmi pun mereu întrebarea 
ce m-aș fi făcut dacă nu era 
partidul ? Regret din suflet că 
la etatea mea nu pot participa 
activ pe frontul construcției so
cialismului în țara noastră. 
Timpul mi-l petrec in cea mai 
mare parte citind — scriu, joc 
șah și cînt la vioară".

Citind cuvintele cu emoția 
certă cu care au fost scrise, tre

ftcafl. fliexanflr Komelcluc 
și Vanda uasiiieuskala 

au sosit in tara noastră
Sîmbătă dimineața au sosit 

tn Capitală, la invitația Co
mitetului Național pentru A- 
părarea Păcii din R.P. Ro- 
mînă, pentru a-și petrece va
canța în țara noastră, cunos
cutul dramaturg acad. Ale- 
xandr Komeiciuc, membru al 
Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, vicepreședinta 
al Comitetului Sovietic pen
tru Apărarea Păcii, și scrii
toarea Vanda Vasilievskaia, 
membră a Consiliului Mon
dial al Păcii,

Sosirea ambasadorului 
Greciei la București
în seara zilei de 17 septem

brie a sosit în București dL 
Alexandre Cimon Argyropou. 
le, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Greciei la 
București.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, dl. Alexandre Cimon 
Argyeropoule a fost salutat de 
Nicu Șerban, director ad-in- 
terim al protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii 
Ambasadei Greciei la Bucu
rești în frunte cu Dimitri S. 
Petrounakos, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim.

Informații
Sîmbătă la amiază a pără

sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre R.P. Bulgaria, delegația 
guvernamentală a R.P. Ro- 
mîne, condusă de tovarășul 
Nicolae Anghel, secretar ge
neral în Ministerul Comerțu
lui, care va participa la des
chiderea Tîrgului internațio
nal de mostre de la Plovdiv.

Membrii delegației au fost 
conduși, la plecare, de repre
zentanți ai conducerii Mini
sterului Comerțului, Ministe
rului Industriei Bunurilor de 
Consum și Camerei de Co
merț a R.P. Romîne.

Au fost de față Ivan Ki- 
nov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, și membri 
ai Ambasadei.

★
Vineri au sosit în Capitală, 

la invitația Comitetului națid- 
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, d-nii Torao 
Miyagawa, membru al Institu
tului de istorie a artelor plas
tice din Japonia și Takeși Kai- 
ko, scriitor, membru al Pen- 
clubului japonez, membri ai 
Comitetului japonez al păcii.

★
Sîmbătă. violonistul Ruggiero 

Ricci din S.U.A. a părăsit Capi
tala după un turneu în cadrul 
căruia a susținut un recital și a 
fost solistul unui concert al or. 
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „Geerge Enescu".

producție, eînd responsabilul 
brigăzii a luat cuvîntul, a spus 
printre altele: — „La depăși
rea planului, cit și la volu
mul de economii realizate în 
luna trecută, și-au adus o 
contribuție deosebită tovară
șii : Mihai Florian, Marin Mi
hai și Gheorghe Iliescu !"

Iliescu a simțit deodată că 
între el și ceilalți tineri din 
brigadă nu mai sînt deosebi
rile din trecui. S-a uitat ă- 
tunci cu sinceră dragoste spre 
responsabilul brigăzii. Iată un 
om de la care trebuie să în
vețe, pe care trebuie să-l as
culte. In minte i-au venit cu
vintele spuse de Constantin 
Crăciun nu cu mult în urmă: 
„Prin viață trebuie să mergi 
cu fruntea sus. Dar ca să 
mergi așa, trebuie să fii un 
om întreg. Cinstit, harnic, 
dîrz..." E mult ? E așa de 
greu ? Nu e mult și nici nu e 
greu cînd omul vrea !

buie să observ un lucru deosebit 
și totuși atît de firesc și adânc 
semnificativ. în luptă contra 
unei boli crîncene, făcîndu-și din 
claritatea conștiinței o sursă de 
optimism, tînărul nostru prieten 
îngemănează cuvîntul partid cu 
poezia. Partidul i-a dat un ideal 
de viață, i-a oțelit voința, îi 
ține mereu aprins farul speran
ței — iar poezia și vioara aduc 
în spațiul îngust al' camerei de 
spital universul nemărginit al 
artei, spațiile în care boala nu 
mai poate pune nici o opreliște 
și trebuie să se recunoască în
vinsă.

Ceva din îndîrjirea acestei 
lupte am întâlnit și în versurile 
ce însoțesc scrisoarea lui Ion 
Repede. Din poezia „Partidul 
meu" citez această strofă : „Ca 
și o stîncă de granit atita ești 
de tare / Și scut al păcii tu ai 
fost și ești / Privești și tot pri
vești cu fruntea sus în zare / 
Și-n focul luptei ai știut să ne 
călești". Celelalte poezii poartă 
titlurile: „Odă lui 23 August" și 
„Minerul". Din fiecare aș mai 
putea desprinde cîteva versuri 
frumoase. Mesajul lor este lim
pede, actual și nu e puțin lu 
cru, cînd vorbim de începători, 
să putem constata precizia idei
lor pe care le pun la temelia 
viitoarelor construcții poetice. 
Fără călăuza ideilor străluci
toare ale filozofiei noastre 
marxist-leniniste, căutările poe
tice Se înfundă iremediabil în 
hățișurile artei burgheze, «te-

Finala pe Capitală a Concursului 
cultural-sportiv al tineretului

Deschiderea festiva a finalei - de la care a fost luata 
imaginea de mai sus - a avut loc ieri, pe stadionul Tineretului.

Din programul întrecerilor
LUNI 19 SEPTEMBRIE. 

FOTBAL: sel. raionului I. V. 
Stalin —- sel. raionului V. I. 
Lenin (stadionul Tineretu
lui); sel. raionului Nicolae 
Bălcescu — sel. raionului Gri- 
vița Roșie (teren Constructo
rul); sel. raionului T. Vladi
mirescu— sel. asociației Dina
mo (stadionul P.T.T.); sel. ra
ionului 1 Mai cu câștigătoarea 
meciului dintre selecționatele 
raioanelor Gh. Gheorghiu- 
Dej și 23 August (teren Silvi
cultura) — toate, de la ora 
16 ; VOLEI, masculin ; sel. 
raionului Gri vița Roșie—sel. 
raionului V. I. Lenin ; sel. ra
ionului T. Vladimirescu — 
sel, raionului 1 .Mai,. L sel. ra- 
ionului I. V. Sta)in—sel. raio
nului Gh. Gheorghiu-Dej ; se;l. 
asociației Dinamo cu cîștigă- 
toarea meciului dintre selec
ționatele raioanelor 23 Au
gust și N. Bălcescu ; feminin : 
sel. raionului I. V. Staliri—

Turul ciclist
După o zi de odihnă petre

cută la Timișoara, Turul ci
clist internațional al R. P. Ro
mîne a continuat sîmbătă pur- 
tînd caravana sportivă de-a 
lungul a 170 km pînă la Ora
dea. Deși au fost înregistrate 
cîteva tentative de evadare, 
tînărul ciclist C. Moiceanu 
(Victoria) a reușit să-și apere 
din nou cu brio tricoul galben 
menținîndu-și avantajul in 
clasamentul general

Iată clasamentul etapei : 1. 
Hohne (R. D. Germană) a par
curs 170 km în 4h 34’02’ ; 2. 
L. Zanoni (R. P. Romînă) 4h 
34’07” ; 3. Schil* (Belgia); 4. 
Stoica (R. P. Romînă-tineret) ; 
5. Nijs (Belgia) ; 6. Heuvel- 
mans (Belgia) ; 7 Horvath 
(R. P Ungară) ; 8. Bruning
(R, D. Germană) ; 9. D. Mun- 

rile, degradante. Frumusețea 
poeziei noi vine în primul rînd 
din frumusețea mesajului Dar 
imediat trebuie să spunem că 
numai ideile nu sînt suficiente 
pentru a da naștere unei poezii. 
Gindirea în imagini este esența 
poeziei, iubite prietene, șî ca să 
poți înțelege mai bine acest ade
văr, pe care eu nu fac decît să-l 
repet, mă voi servi tot de ver
surile tale. Poezia „Minerul" o 
începi astfel : „Un tînăr 'nalt, cu 
ochii de cărbune / Cu brațele 
voinice și mușchii ca de fier". 
Cuvintele »e încheagă aici într-o 
imagine, au darul de-a zugrăvi, 
de-a înfățișa plastic ideea pe ca
re vrei s-o evidențieri : tînărul 
miner de azi e un om liber, ro
bust, puternic. Ai vrut să spui 
de la început acest adevăr (și 
l-ai spus poetic !) simțind că e 
absolut necesar pentru a realiza, 
mai departe, contrastul dintre 
viața minerului de azi și a tată
lui său, mort sub lespezile negre 
ale minei de altădată. Dar din 
păcate aproape toate versurile și 
strofele care urmează se desfă
șoară pe calea expresiilor obiș
nuite, uneori plate, banale, lip
site de puterea plasticizării și 
emoției. Pentru că n-avem spațiu 
să stăm mai mult de vorbă, pe 
această temă, te-aș sfătui să în
cerci a observa singur la poeții 
pe care-i citești cum anume 
transpun o idee în imagini, cum 
își clădesc o poezie, cum își aleg 
cuvintele. Citește versurile lui 
Maiakovski, sau aJe lui Tudor 
Arghezi, cu creionul în mînă. 
notează, cumpănește, caută să 
descifrezi. Roagă pe doctorii tăi, 
despre care ai atîlea cuvinte de 
laudă și mulțumire, să-ți procu
re de la bibliotecă o cărticică a 
lui Maiakovski „Cum se fac 
versurile" și volumul „Despre 
poezie" al lui Mihai Beniuc, 
ambele apărute cu cîțiva ani în 
urmă. Apoi, vei găsi desigur și 
alte cărți sau articole care te vor 

sel. raionului Gri vița Roșie ; 
sel. raionului 23 August—sel. 
raionului T. Vladimirescu ; 
sel. raionului Gh. Gheorghiu- 
Dej—sel. raionului 1 Mai ; sel. 
raionului V. I. Lenin — sel. 
raionului N. Bălcescu, toate 
de la aceeași oră (16). pe sta
dionul Tineretului ; POPICE ; 
sel. raionului I. V. Stalin—sel. 
raionului Grivița Roșie; sel. 
raionului 23 August—sel. raio
nului Lenin.; sel. raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej — sel. ra
ionului N. Bălcescu ; sel. aso
ciației Dinamo—sel. raionului
T. Vladimirescu, toate de la 
aceeași oră (16) . pe arenele
M.T.T. și Bere Grivița.

MIERCURI 2is, SfcPTEM-. 
BRIE. HANDBAL ÎN 11 : se,K 
raionului 23 Augyst—șel. ra
ionului V. I. Lenin (f), stadio
nul Tineretului, ora 16 ; CI
CLISM în împrejurimii® sta
dionului Tineretului, de la 
ora 16 ; NATAȚIE : bazinul 
Floreasca. de la ora 16.

a! R. P. R.
teanu (Victoria) ; 10. C. Moi
ceanu (Victoria) ; 11. Ekblom 
(Suedia) toți în același timp cu 
Zanoni.

Clasamentul general indivi
dual : C. Moiceanu (Victoria) 
19h 30’50” ; 2. Grunzig (R. D. 
Germană) la 105” ; 3. Ziegler 
(R.P.R. tineret)' la 2’05” ; 4. C. 
Dumitru (C.P.B.) 2’41”; 5. Heu- 
velmans (Belgia) la 3’ 21” ; 6. 
Zanoni (R. P. Română) la 3’31”; 
7. Hohne (R. D. Germană) la 
4'08” : 8 Șelaru (R. P. Romî
nă) la 4’2?’ ț 9. Ekblom (Sue-' 
dia) la 4’26” ; 10. Tordk (R.P. 
Ungară) la 4’48”.

în clasamentul general pe 
echipe conduce reprezentativa 
de tineret a R P. Romîne ur
mată, de R.P.R I la 3’25” și 
R. D. Germană la 4’31”.

ajuta să pătrunzi în tainele ate
lierului scriitoricesc. Teoria sin
gură însă nu rezolvă nimic.

Sînt convins că nici o greutate 
nu te sperie. Numai după multe 
încercări vei putea ajunge să 
cunoști bucuria creației adevă
rate. Numele lui N. A Ostrovski 
(a cărui voință de oțel o evoci 
în scrisoare) poate să-ți ser
vească întotdeauna drept strălu
cit exemplu. Dimensiunile ta
lentului nu se pot cunoaște însă 
din cîteva poezii. Citește mult 
(pe cât îți este în putință) lasă 
creionul să zburde pe file, 
sputnicii fanteziei trimite-i 
să cutreere nemărginirea, apasă 
arcușul cu toată inima pe 
coardele viorii — și prin acestea 
toate vei birui boala, te vei simți 
făcînd parte din ncsfîrșitele și
ruri tinerești, pe frontul con
strucției socialismului, cum îți 
place să zici.

★
Unele din poeziile pionierei 

RODICA SIMION, de la școala 
nr. 128 din București le-am citit 
publicate în revistele pentru co
pii. Bucățile trimise la redacția 
noastră certifică și ele un talent 
autentic. Este surprinzătoare în 
primul rînd maturitatea gându
lui, dublată de o sensibilitate 
caldă, copilărească și nu prea, 
precum se vede în strofe de ge
nul acesteia : „Din bucurii în
floresc merii / 'Și rîsul scutură 
petale ; / Cînd pleacă-n laheri 
pionierii / E gara toată-n săr
bătoare / Un mugur este fie
care / Și-n mugilri — viitorul 
țării". în aceeași poezie (,,Ple
cări") un evident simț artistic o 
duce pe poetă cu cravată roșie 
la un tablou de contrast, ce pu
ne mai viu în evidență frumuse
țea și fericirea copilăriei de azi. 
Iat-o pe bunicuța ce-și petrece 
nepotul care pleacă în tabără : 
,,Pe fața ei alunecind, / Din 
ochi coboară și-ntârzie / Doi 
stropi, pe-ncrețituri curgind,., /

Vizita delegației 
de oameni de ști in fă romîni 

în S. U. A.
WASHINGTON 17 (Ager

pres).— In cursul vizitei pe 
care o fac în S.U.A. la invi
tația guvernului american a- 
cademieienii Ilie Murgulescu, 
Atanase Joja și Grigore Moi
sil au sosit la Washington.

La 15 septembrie ei au vi
zitat Consiliul american al e- 
ducației, Fundația națională 
de științe, Biblioteca Congre
sului. Academia națională de 
științe a oferit în cinstea oa
menilor de știință romîni un 
prînz la care au luat parte 
oameni de știință americani, 
precum și George Macovescu, 
ministrul R. P. Romîne la 

.Washington,
Delegația romînă a avut, de 

asemenea, o întrevedere la 
Departamentul Sănătății, în
vățământului și Asigurărilor 
Sociale cu dr. Lawrence 
Derthick, șeful secției învăță
mânt. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri în 
problemele învățămîntului.

La 16 septembrie acad. Ilie 
Murgulescu a vizitat Consiliul 
învățămîntului din Washing
ton și unele școli, acad. A. 
Joja a vizitat Universitatea 
din Annapolis (capitala sta
tului Maryland), iar acad. Gr.

Planuri imperialiste în Laos
HANOI 17 (Agerpres/. — După 

cum transmite Agenția Vietname
ză de Informații, prințul Sufanu- 
vong, președintele Comitetului 
Centnal al Partidukn Neo Lao 
Haksat. a adresat un mesaj co
președinților conferinței de la Ge
neva din 1954 pentru Indochina 
și guvernelor țărilor care au luat 
parte la această conferință.

In mesaj se arată că cercurile 
agresive ale S.U.A. nu au re
nunțat la planurile lor în 
privința Laosului. La 10 sep. 
tembrie I960, ele au ordo
nat clicii (ui Fumi Nosavan- 
Boun Oum să constitu.e un așa. 
numit .comitet revoluționar", în 
numele căruia ele au anunțat cu 
nerușinare destituirea guvernului 
legal în frunte cu prințul Suvan. 
na Fumma, 
constituții a . . ........
cerea stării excepționale tn țn- 
treaga țară.

abrogarea actualei 
regatului șl introdu-

Naționalizarea 
băncilor americane 

din Cuba
HAVANA 17 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Asso’ 
crated Press, „Guvernul Fidel 
Castro a naționalizat toate băn
cile americane din Cuba". Prin
tre ele figurează și sucursale ale 
marilor bănci americane „First 
National Bank of Boston', 
„Chase Manhattan" și „National 
City Bank",

Agenția citată subliniază că 
aceste bănci lucrau in ultimele 
luni în deficit, fapt care prici
nuia greutăți economiei cabane. 
Deficitul se datora unor acțiuni 
deliberate ale patronilor bănci
lor, urmărind sabotarea dezvoltă
rii economice a Cubei.

O NOUĂ PROVOCARE 
A S.U.A. ÎMPOTRIVA CUBEI

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
S.U.A. au săvârșit o nouă provo
care împotriva Cubei. După cum 
anunță ziarul ,,New York Herald 
Tribune", din ordinul unui jude
cător din New York, autoritățile 
americane au confiscat toate bu
nurile pe care le deține în S.U.A. 
societatea cubană de transporturi 
aeriene în după-amîaza zile! de 
15 septembrie, a fost de aseme
nea oonfiscat avfonul cuban 
cvadrimotor „Bristol Britania", 
în valoare de 4 milioane dolari, 
care tocmai aterizase pe aeropor. 
tul Idlewiide din New York.

Și cine știe ! Bunice poate-și 
spune-n gînd i / n-am avut 
copilărie !*

A ști să te oprești la timp în 
poezie, a învăța discreția și arta 
simplității, nu sînt calități Ia în
demâna oricui. Ele se cîștigă prin 
învățătură atentă Și în această 
privință sânt convins că Rodica 
Simion e o elevă mai mult de
cît sîrguincioasă. Avînd, se psre, 
foarte dezvoltat darul versifica
ției, orț de cite ori nu se lasă 
dusă de valul cuvintelor de su
prafață (cum i se mai întâmplă 
în anumite poezii) ea ajun
ge la rezultate excelente. 
Transcriu două părți din po. 
ezia intitulată „23 August" : 
„Mulți căzură pentru libertate, / 
Multe file sînt însingerate, / 
Multă jertfă-n cartea țării-i scrL 
să. / Multă tinerețe-a fost uci
să ! O dorință sau un pic de vis / 
Mai în fiecare-a fost ucis 1 / De 
n-ar fi fost August 23, / Ce-ar 
fi fost prin vremuri anii mei ? / 
Vise irosite în șirag / Dacă n-ar 
fi fost partidul drag. / Doruri a- 
dunate în cuvinte, / De n-ar fi 
partidul, drag părinte".

Sint în lucrările Rodicăi Si
mion multe asemenea versuri 
deosebite, așa cum sînt altele 
sprintene, ce-i drept, dar scrise 
în fugă. Poate-i firesc așa. Nu 
trebuie să-i luăm condeiului joa
ca prea de timpuriu. Dar nu 
trebuie să-l învățăm nici s-alu
nece la suprafață. Nu-i așa, Ro
dica ?

Lucrări demne de remarcat 
am mai primit de la tovarășii 
George Chirilă (Iași), Gheorghe 
Vasilescu-Palel (București). Pe 
lîngă dînșii, mai rugăm să ne 
trimită tovarășii : Gh. Cumpătă 
(București), Aristică Băghini 
(Tr. Severin), Nicolae Motoc 
(Constanța),

ION BRAD.

T E L E G R A ME EXTERNE

, Moisil a făcut o vizită la Cen
trul de cercetări asupra tra
ducerilor automate al Uni
versității Georgetown din 
Washington.

în aceeași zi, academicienii 
romîni au fost primiți la De
partamentul de Stat de Foy D. 
Kohler, adjunct al Secretaru
lui de Stat pentru problemele 
europene, și de Robert H. 
Thayer, adjunct special al Se
cretarului de Stat pentru coor
donarea relațiilor internațio
nale în domeniul învățămîn- 
tului.

In seara zilei de 16 septem
brie George Macovescu, mi
nistrul R.P. Romîne la Was
hington, a oferit o recepție în 
cinstea delegației. Au parti
cipat Foy D. Kohler, Robert 
H. Thayer, ambasadorul Wil
liam Lacy, adjunct special al 
Secretarului de Stat pentru 
schimburile est-vest, funcțio
nari superiori din Departa
mentul de Stat, dr. Adams, 
președintele Consiliului Ame
rican pentru Educație, membri 
ai Academiei Naționale de 
Științe, șefi ai unor misiuni 
diplomatice la Washington, 
oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Actualmente tm pericol șl mal 
mare decurge din fa-ptul că 
cercurile agresive ale S.U.A, și 
liderii reacționari din Tailanda 
fac toate eforturile pentru a a- 
proviziona clica lui Fumi Nosa. 
van cu dolari, arme, avioane șl 
alte materiale de război de fa
bricație americană.

Cerem cu hotărâre, arată Su- 
fanuvong, oa copreședinții să ia 
toate măsurile urgente pentru a 
pune capăt acestor acțiuni ale 
cercurilor agresive americane, 
tailandeze și sud vietnameze 
potriva Laosului

îm-

înlăturarea 
trădătorilor 

din guvernul laoțian

a înlăturat din compo- 
sa pe generalul Fumi

VIENTIANE 17 (Agerpres). 
Postul de radio Vientiane a- 
nunță că guvernul Suvanna 
Fuma 
nența
Nosavan care deținea funcția 
de vicepreședinte al guvernu
lui și ministru de interne și 
pe Leuan, ministrul Econo
miei.

Potrivit 
Vientiane 
fost luată 
membrii guvernului în cadrul 
unei ședințe de cabinet pre
zidată de primul ministru 
Suvanna Fuma.

postului de radio 
această hotărâre a 
în unanimitate de

încordare la frontiera 
dintre R. A. U. și Iordania

CAIRO 17 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Cairo s-a anunțat în 
mod oficial că avînd în ve
dere pregătirile militare din 
Iordania, comandamentul ar
matei I-a (siriene) a R.A.U. a 
ordonat la 16 septembrie în
chiderea pe o perioadă nede
finită a tuturor drumurilor 
care duc din regiunea 
a R.A.U. în Iordania 
orele 19 și 6. Ziarele 
că la 16 septembrie 
Hussein al Iordaniei a 
regiunea Mafraka în care sînt 
concentrate trupe iordaniene.

★
DAMASC 17 (Agerpres). — 

Ziarele anunță că între 11 și 
14 septembrie forțele armate 
ale Iordaniei au săvârșit cîte
va acțiuni agresive împotri-

siriană 
între 

anunță 
regele 
vizitat

■ ■ ■—

In excursiile dumneavoastră prin localitățile pitorești din 
regiunea Suceava

I.R.T.A. SUCEAVA
vă pune la dispoziție mijloace de transport auto conforta

bile și rapide, tarife reduse

La 21 septembrie
Tragere specială Pronoexpres

Se acordă numeroase premii suplimentare printre care 3 au
toturisme (1 „Volga și 2 „Moskvici") scutere, motociclete etc. 
Rețineți! Mărfi 20 septembrie ultima zi pentru depunerea 

buletinelor

Direcția Muzeului Peleș din Sinaia anunță că din 
tehnice, Muzeul va fi inchis între 20 septembrie șl 
tombrie inclusiv.

Pentru zilele respective nu se fac programări de 
tori nici in grup, nici individual.

motive
12 oc-

vizita-

Semnarea 
unui contract 

de asistență tehnică 
intre R. P. Romînă 

și Indonezia
DJAKARTA 17 (Agerpres). — 

Pe baza Acordului de colaborare 
tehnico-științifică încheiat la 14 
aprilie 1960 la București între 
R, P. Română și Republica In
donezia, la 16 septembrie a avut 
loc la Djakarta ceremonialul 
semnării primului contract de a_ 
sistență tehnică.

Contractul, încheiat între în
treprinderea de Stat Industrial
export din R. P. Romînă și Bi
roul de petrol și gaze din Mi* 
nisterul Industriei de bază și al 
Minelor din Indonezia, prevede 
trimiterea de specialiști petroliști 
romîni pentru a acorda asistență 
tehnică guvernului indonezian.

La ceremonia semnării au fost 
prezenți Pavel Silărd, ambasado, 
ml R. P. Romîne la Djakarta, 
Chairul Saleh, ministrul Indus
triei de bază și al Minelor din 
Indonezia, ing Anondo, secretai 
general, precum și funcționari 
superiori din același minister, di* 
rectori ai unor companii de stat 
din Indonezia.

După semnare, ambasadorul 
R. P. Romîne și ministrul Chai
rul Saleh și au exprimaț convin
gerea că relațiile de colaborare . ’ 
prietenească dintre cele două țări . 
se vor dezvolta neîncetat, Mini»-, 
trul Chairul Saleh a declarat că 
Indonezia sprijină rezoluția pro* 
pusă de guvernul romîn și adop
tată de O.N.U, cu privire la dez. 
voltarea industriei naționale a ță* 
rilor care și-au câștigat recent in' 
dependența și care au resurse pe
trolifere bogate.

© HELSINKI. Violonistul Ion 
Voicu întreprinde un turneu în 
Finlanda. Artistul romîn a sus*.. 
ținut primul concert în orașul
Turku interpretând îh prima
audiție Concertul pentru vioară 
și orchestră al compozitorului 
finlandez Uuno Klami precum și 
Concertul nr, 1 în re major de 
Paganinit

fiarele „Turun Sanomat" și 
,,Uusi Paiva" consacră acestui 
concert cronici elogioase,

© VIENA La 15 septembrie 
au început la Vțena lucrările ce
lui de-al XHI-lea Congres in
ternațional de medicină sporti
vă. La acest congres participă 
specialiști din 34 de țări. Din 
partea Republicii Populare Ro
mîne a sosit dr. Ionel Stănescu.

® PRAGA. Agenția Ceteka 
anunță că la 16 septembrie 
s-a deschis la-Praga cel de al 
14-lea congres al Asociației 
Internaționale de cinemato
grafie științifică și cel de-al 
III-lea Festival internațional 
al filmelor de popularizare a 
științei. La congres sînt repre
zentate 24 de țări printre care 
șț R. P. Romînă.

va R.A.U. la frontiera dintre 
Siria și Iordania. Ziarul „Al 
Vahda" scrie că la 11 sep
tembrie iordanienii au bom
bardat postul arab de fron
tieră Attiba, distrugîndu-1. La' 
14 septembrie soldații iorda
nieni s-au apropiat de un 
post al poliției militare sirie
ne și au- deschis focul împo
triva lui.

In aceeași perioadă, ior ri-. . 
nienii au provocat -explozii -»i. 
apropierea frontierei dintre. 
Siria și Iordania.

Ziarul „Al Vahda" anunță 
că în regiunea Mafraka au 
început de săptămâna trecută 
concentrări de trupe iorda- - 
niene la frontiera siriană. în. 
cercurile diplomatice se con-.A 
sideră că în această regiune 
situația s-a agravat mult.

•<k



De peste hotare j
Motonava ,.IÎ*iltica“ va sosi 

Ia New York luni dimineața

Guvernul U.R.S.S. cere ca problema 
Congoului să fie discutată la sesiunea 

Adunării Generale a O.N.U. Forumul Mondial al Tineretului 
va avea Ioc în iulie 1961

(Urmare din pag. l-a)

mele poporului ucrainean de
legațiilor Uniunii Sovietice, 
R.S.S. Ucrainene, R.S.S. Bie
loruse și ale altor țări socia
liste la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Vă urăm din toată inima, dv. 
dragi tovarăși, întregului po
por ucrainean noi succese in 
măreața operă de construire a 
comunismului in marea noas
tră țară — Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste —. în 
lupta pentru întărirea păcii in 
lumea întreagă. 17 septembrie 
I960, N, Hrușciov“.

La 16 septembrie postul de 
radio al motonavei ,,Baltica* 
a recepționat telegrama tri
misă de primul ministru al 
Suediei. T. Orlander, în care 
acesta mulțumește lui N. S. 
Hrușciov in numele său per
sonal și în numele poporului 
suedez pentru bunele urări și 
iși exprimă speranța că im
portanta activitate a Adunării 
Generale a O.N.U. va fi încu
nunată de succes.

-----•-----

In apărarea 
cauzei păcii

NEW YORK 17 (Agerpres).
Sub titlul „Bine ați venit 

oameni de stat din toată lu
mea4* ziarul „The Worker" a 
publicat pe prima pagină un 
.articol în care salută venirea 
lui N. S. Hrușciov și a celor
lalți conducători de țări la 
New York la cea de-a 15-a se- 
sesiune a Adunării Generale 
pentru „a apăra cauza sfintă 
a păcii".

In ajunul unui important 
eveniment

In timp ce motonava „Bel* 
tika", urmărită cu spe
ranță pe toate meridia

nele, parcurge itinerariul său, 
micșorînd mereu distanța ce o 
desparte de New York, la Or
ganizația Națiuriilor Unite se 
fac ultimele pregătiri în vede
rea unei sesiuni ce se anunță 
a fi cea moi importantă din 
scurta dar frămîntata isterie a 
acestui for internațional. Nicio
dată, de cind Organizația Na- 
țiâni'or Unite a fost întemeiată, 
la lucrările Adunării Generale 
nu au fost prezenți atîția con
ducători de guverne și oameni 
politici de searriă. Propunerea- 
guvernului sovietic de a iniția 
în cadrul Adunării Generale
O.N.U. o amplă dezbatere a 
unora din cele mai importante 
probleme ale contemporaneității 
cu participarea factorilor de 
cea mai măre răspundere ai 
statelor lumii .s-a bucurat de 
un larg sprijin. Zadarnic a spe
rat Deportcmentiil de Stat că 
presiunile diplomaților ameri
cani vor face ca la O.N.U. să 
fie prezenți doar conducătorii, 
țărilor socialiste. Bilanțul ma
nevrelor disperate ale diploma
ției americane este jalnic. Nu
meroase state cu anunțat că 
vor trimite la O.N<U. delegații 
avind în frunte pe cei mai auto
rizați exponenți ai guvernelor 
lor. Inițiativa sovietică a exerci
tat o deosebită forță de atrac- 
ție în țările afro .asiatice. Vor 
veni la seșiune președintele Su
karno, primul ministru Nehru, 

.președintele Naser și mulți alți 
oameni politici de frunte din 
Asiavșî Africa.

La Washington, diriguitorii 
politicii americane se găsesc in 
alarmă. Ziaristul american Wal- 
ter tlppmann asemuia starea 
de spirit care domnește în ca
binetele diplomatice de S.U.A. 
în ajunul sesiunii O.N.U. cu 
groaza locuitorilor de pe coasta 
atlantică a Americii care aștep
tau în zilele trecute apropierea 
înfiorătorului uragan „Dorina*". 
„Va bate un vînt foarte puter
nic care nu ne va aduce nimic 
bun, scria Lippmann. In aștep
tarea lui se trag jaluzelele de 
la ferestre și se sting toate focu
rile din case". Groaza politicie
nilor americani este provocată 
de faptul că politica S.U.A. nu 
poate suporta cu succes un 
examen ql opiniei publice in 
incinta marelui for internațional. 
Poziția americană în problema 
dezarmării și în, alte probleme 
esențiale ale vieții internaționa
le, acțiunile cu caracter agre
siv întreprinse de guvernul 
S.U.A nu pot constitui un pro
gram atrăgător cu_ care diplo
mația americană să se prezinte 
la O.N.U. Occidentul nu dis
pune de planuri constructive pe 
care să le poată prezenta in 
fata Adunării Generale a 
O.N.U. Ziarul englez „Daily. Te
legraph44 «sublinia că. „puterile 
occidentale nu au nici un fel 
de plan".

încercările * americane de a 
face ca apropiata sesiune a 
O.N.U. să nu iasă cu nimic din 
comun, să fie o șesiune banolâ, 
oarecare, ,au eșuat. Politicienii 
accidentați se află în fațe pre
siunii propriilor lor popoare 
care le eer să participe la lu
crările O.N.U. MacMillan este

Echipajul motonavei „Bal
tica" a dat în seara de 17 sep
tembrie un spectacol de artiști 
amatori pentru delegațiile 
Uniunii Sovietice, R. S. S. 
Ucrainene, R. S.S. Bieloruse, 
Bulgariei, Romîniei și Unga
riei — pentru toți cei care că
lătoresc pe navă. Spectacolul 
s-a desfășurat cu un mare 
succes, intr-o atmosferă caldă 
și cordială.

Din zi in zi sosesc tot mai 
multe telegrame care urează 
succes delegațiilor în misiunea 
lor nobilă de pace la apropia
ta sesiune a Adunării Genera
le a O.N.U.

In cursul zilei motonava 
„Baltica" s-a intilnit cu petro
lierul sovietic „Belgorod". în 
radiograma adresată lui N. S.

Nota guvernului U.R.S.S. 
adresată guvernului S.U.A.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 13 septem
brie, Departamentul de Stat al 
S.U.A. a transmis răspunsul la 
nota de protest a guvernului
U.R.S.S., în legătură cu măsu
rile discriminatorii fâră prece
dent în istoria O.N.U.. anunțate 
de guvernul S.U.A., privind li
mitarea posibilităților de depla
sare a șefului dei'gației U.RjS.S, 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. In răs
punsul său guvernul S.U.A. con
tinua să insiste asupra acestei 
hotârîri ilegale.

In nota de răspuns a guver
nului sovietic la nota guvernu
lui S.U.A., se spune că întreaga 
răspundere pentru starea de în
cordare în perioada lucrărilor 
Adunării Generale a O.N.U. re

ținta unor cerințe Insistente ‘c’-e ' 
opiniei publice engleze sinteti
zate in fraza din ziarul „Daily 
Sketch- : „Pregâtește-ți valize
le, Mac r. Incapabil să opreas
că cursul evenimentelor, guver
nul american a anunțat că pre
ședintele Eisenhower va rosti o • 
cuvintare la O.N.U. prezentind 
„noi propuneri". Comentariile 
presei occidentale indică clar 
că „noile" propuneri nu cu de 
fapt nimic... nou. Coresponderf- i 
tul din Washington al ziarului , 
..Daily Express44 scria chiar — cu ■ 
o certă notă de ironie - că 
„Eisenhower care a promis că 
va prezenta «propuneri concre
te» trebuie moi întii să le gă
sească".

Din reacțiile cercurilor con- • 
ducătoare americane se degajă ' 
teama că apropiata, sesiune a J 
O.N.U. va fi falimentară pentru | 
politica Departamentului de ‘ 
Stat. „Astăzi Organizația Națiu
nilor Unite nu mai poate fi un 
instrument al politicii occidenta
le așa cum a fost în decursul 
une» lungi perioade de timp" - 
erată ziarul englez „New Sta- 
tesmann". Același ziar sublinia
ză faptul că în prezent țările 
socialiste și cele neutre dispun , 
de un suficient număr de voturi j 
pentru a infringe uneltirile 
cercurilor agresive. Ziarul en
glez relevă că „apropiata sesi
une a Adunării Generale a 
O.N.U. va constitui o cotitura 
in istoria postbelică întrucit va 
marca schimbarea raportului de 
forțe în Organizația Națiunilor 
Unite".

In maniera proprie diploma- I 
ției americane, Washingtonul a 
recurs la un procedeu josnic în
grădind libertatea de circulație | 
prin New York lui N. S. Hruș
ciov și șefilor unor delegații ce j 
vor participa la sesiunea O.N.U. 
Departamentul de Stat a încer
cat să justifice această măsură 
printr-o pretinsă grijă pentru . 
„securitatea44 lui N. S. Hrușciov. 
In același timp, unele ziare bur- . 
gheze din S.U.A. incită popu- 1 
lația la manifestări nepriete
nești față de tovarășul Hrușciov. 
Ziarul „Washington Post and ’ 
Times Herald" arăta că prin c- i 
ceasta se urmărește de fapt „o-l 
izola pe dl. Hrușciov. Dor in loc 
să-l izoleze pe Hrușciov și pe 
Castro, această hotărire izolea
ză Statele Unite". In continuare 
ziarul scrie : Toate acestea pre
zintă S.U.A. in fața lumii în
tregi în cea mai proastă lumină 
și dezvăluie miopia politicii o- 
mericane44.

Măsuri ridicole de genul ce- 
leia hoțăritâ de Departamentul 
de Stat nu pot scoate din im
pas diplomația americană. Opi- I 
nia publică cere tuturor țărilor 
să adopte o atitudine realistă 
față; de problemele importante 
ale' prezentului, abordîndu-le 
intr-un spirit constructiv. Pînâ la 
ora actuală, diplomația ameri
cană nu vădește intenție de a 
proceda astfel. Perspectiva dea I 
îmbunătăți atmosfera internqțta- I 
na 16 nu. surîde unor politicieni 
din S.U.A. Dar cursul eveni
mentelor, nu se mai hotărăște 
in zilele noastre la Washington. 
Popoarele sint Gele ce ad cuyîn.- 
tul hotăritor. Iar-.ele doresc o 
trainică coexistență pașnică I

EUGENIU OBREA 

Hrușciov echipajul petrolieru
lui urează șefului guvernului 
sovietic și membrilor delega
ției sănătate și mari succese în 
lupta pentru măreața cauză a 
păcii.

In telegrama de răspuns
N. S. Hrușciov a mulțumit 
din toată inima echipajului 
petrolierului „Belgorod" șl a 
urat marinarilor sovietici că
lătorie plăcută și să se în
toarcă cu bine in patrie.

Luni dimineața motonava 
„Baltica44 va sosi la New York. 
Ca de obicei, delegațiile sint 
informate amplu despre pre
gătirile pentru sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U., des
pre evenimentele internațio
nale importante, despre eve
nimentele din patrie.

vine guvernului S.U.A. Nefiind 
de acord cu argumentele aduse 
de guvernul S.U.A. în favoar. a 
restricțiilor asupra deplasării 
șefului delegației U.R.SS. la 
e?a de-a lS-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., guvernul 
sovietic iși exprimă regretul in 
legătura cu faptul că guvernul 
Statelor Unite continuă, evident, 
să se situeze pe aceleași poziții 
ostile pe care s-a situat in aju
nul întîlairii de Ia Paris a șe
filor guvernelor celor patru pu
teri.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă, este profund convins de 
neces.tatea folosirii de către 
cele două state a tuturor posi
bilităților pentru a „lichida re
lațiile ostile dintre cele două 
mari puteri atomice".

Interesele păcii, declara gu
vernul sovietic, cer ea oamenii 
de stat de răspundere «ă dea do
vadă de voință și «â manifeste 
realism ia ce privește lichidarea 
animozităților personale «i sâ-«i 
subordoneze întreaga lor activi
tate intereselor consolidării păcii 
și îmbunătățirii relațiilor între 
state.

Studenfi americani 
doresc 

să se îrittlnească 
cu N. S. Hrușciov
NEV/ YORK 17 (Agerpres). 

După cut» anunță corespon
dentul din New-Brunswkk 
(statul New Jersey), al ziaru
lui „New York Herc'd Tribu
ne", reprezentanți ci organi
zației studențești da la Uni
versitatea „Rutgers- cu a- 
dresat la 17 septembrie se
cretarului de stat Herter o 
telegramă. în care cer anu
larea restricțiilor stabilite de 
Departamentul de Stat *n ce 
privește deplasarea lui N. S. 
Hrușciov, în timpul cit va 
participa la sesiunea Adu 
nării Generale a O.N.U., și 
totodată să se acorde stu
denților de la cceastâ uni
versitate posibilitatea de o-: 
primi pe șeful guvernului so
vietic la New-Brunswick.

Pe scurt
MOSCOVA. — Intre 14 ș! 17 

septembrie la Institutul unificat 
de cercetări nucleare de la Dub
na a avut loc o conferință inter
națională a fizicienilor și ingine
rilor pentru elaborarea progra
mului de cercetări la nou! acce
lerator de ioni grei.

La conferință au participat spe
cialiști de la centrele de cerce
tări din Bulgaria, Cehoslovacia, 
China, R. D. Germană, Polonia, 
Ronfîîiia, Ungaria. U.R.S.S. și 
colaboratori: din țările de dem-.*- 
crație populară care lucrează 
permanent ’.a Institutul u.vfcat 
de cereetărj nucleare de la Duh
lia.

BERLIN. La Ber’in a fost dat 
publicității comunicatul în care 
se anunță că președintele Con
siliului d? Miniștri ei R. D. Ger
mane. Otto Grotewohi a sarlsfă. 
cut cererea președintelui Consi
liului de- Staț a! Republicii De
mocrate Germane. Walter Ul- 
bricht și l-a eliberat din funcția 
de prim vicepreședinte a’ Consi
liul u? de Miniștri.

MEXICO CITY 17 (Agerpres). 
— TASS transmite • La 15 sep
tembrie in orașul Dolotes Hidal
go, stau! Guanajuato, a avut loc 
o rerffnonle festivă consacrată 
celei de a 15Q-a aniversări a ia- 
dependentei Mexicului.

BERLIN. Numeroși locuitori 
din Germania occidentală conti
nuă să treacă tn R. D. Germa
nă. După cum transmite agenția 
A.D.N, de io începutul anului și 
pină in., prezent numărul tinerilor 
vest .germani care au trecut In 
R. D. Germană turnai prin cen
trul de primire de ia Shasa. în 
an'opierg de Eisenberg, raionul 
Gera, este aproximativ egal cu 
n imărul de so', ți care alcă
tuiesc R) ■companii a'e Bonnului. 
Aceeași sursă relatează că prin
cipalele cauze care i-au determi
nat pe. acești t'neri treacă In 

■R. D, Germană, sini creșterea 
.costului vieții in .Germania occi
dentală și încorporarea obligato
rie a tinerilor în armata revarl- 
șardă vest.germană. ; i

1 CÂRACI.'Tn Pakistanul de vest 
«--au înregistrat 5.000 de cazuri 
de holeră. Din cauza epidemiei 
eu murit deja 700 de persoane.

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 16 sep
tembrie V. A. Zorin, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.. a adresat lui 
Dag Hammarskjoeld. secreta
rul general al O.N.U., o scri
soare cu următorul conținut:

„Din însărcinarea guvernu
lui Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste vă adresez 
rugămintea ca pe ordinea de 
zi a celei de-a 15-a sesiuni or- 
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. să fie inclusă ca pro
blemă urgentă și importantă 
problema „Despre primejdia 
care amenință Independența 
politică și integritatea terito
rială a Republicii Congo".

In nota explicativă anexată 
la scrisoarea lui V. A. Zo
rin adresată secretarului ge
neral al O.N.U., Hammarsk
joeld, se spune :

Guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste con
sideră necesar ca Adunarea 
Generală să examineze la 
cea de-a 15-a sesiune a ei ca 
o problemă importantă și ur
gentă problema „Despre pri
mejdia care amenință inde
pendența politică și integri
tatea teritorială a Republicii 
Congo*.

Guvernul ș o v i e t i c . se 
călăuzește in această proble
mă după următoarele consi
derente :

In ciuda repetatelor hotărâri 
ale Consiliului de Securitate

Evenimentele din Congo
LEOPOLD! ILLE 17 (Ager- 

Pr^).
Inlr-o știre trarumisi la 17 

septembrie corespondentul spe- 
r al al azenției M.T.I., Tiber 
Krseces, dezvăluie dedesubturile 
loviturii militare din Congo. Du
pă cum arată corespondentul, 
după ce parlamentul congolez a 
refuzat sâ aprobe lovitura de 
s'at a lui Kasavubu, forțele d;n 
culise și-au îndreptat atenția 
spre armata congoleză. In dimi
neața zilei de 16 septembrie sol- 
dații colonelului Mobutu au în- 
conjurat parlamentul fi au inter
zis intrarea în parlament a de- 
pu'aților sosiți la ședința comu
ni a celor două camere. Mobutu 
nu a acționat cu de la sine pu
tere. In seara zilei de 15 sep
tembrie intr-n convorbire confi
dențiali un reprezentant sus-pi:s 
al O.N.U. a declarat : ^Mobutu 
este o figură neînsemnată dar 
are relații bune cu comandantul 
torțelor armata ale O NJU. ÎM 
Congo, generalul Hors'.

La 14 septembrie in ziua lovi- 
IMTU de Stat a lui Mobutu, Ka
savubu a arat citeva convorbiri 
eu generalul Horn. în urma 
unui acord intre Horn, Mobutu 
și dțira ofițeri din armata Con
goului a fost stabilită o colabo
rare deplini intre organizatorii 
loviturii de staj fi Comandamen
tul trupelor O.1X.V.

Comandamentul OJf.U, a pa
ralizat transporturile fi de aceea 
guvernul Lumumba nu poate a- 
sigura sold iți lor si-, cele necesa
re. In schimb cu fonduri din 
bugetul O.N.L. € omandamentul 
trupelor O.N.U. ii aprovizionea
ză din belșug pe soldații lui 
Mobutu cu alimente, băuturi 
spirtoase ji bani, lnchizind aero
porturile, Comandamentul trupe
lor O.N.V. a lipsit guvernul 
central de posibilitatea de a 
rechema in capitală după lovi
tura de stat militari a lui Mo
butu trupele guvernamentale tri
mise de Lumumba in provincia 
Kasai pentru a lupta împotriva

Zimil r**Lf*nnin ..SuHdeut-
•ehe Zeitung* pnblîo o 
scrisoare din care răzbatea 

durerea ți îngrijorarea unor oa, 
meni care ți-au pâatrat banal 
simț, pentru educația militaristo* 
fascistă inoculată tinerei generai 
ții din Germania occidentală,

„Ce se petrece oare cu educa4 
ția tineretului nostru î", se în. 
treba în această scrisoare Asocia
ția educatorilor din Bremen. 
„Cărțile pe care copiii le găsesc 
in librării fac propagandă în fa
voarea războiului, ridici în slăvi 
pe naziști «i constituie o piedică 
in eforturile pentru salvgardarea 
păcii".

îngrijorarea educatorilor ca ți 
a părinților care vid drumul gre- 
«it .și periculos »pre care sint îm
pinși copiii. este legitimă. In 
Germania occidentală, ca și în. 
tr-o serie de alte țări capitaliste, 
educația tineretului este subordo
nată scopurilor urmărite de 
cercurile agresive, adică lorma- 
rea unei cârni de tun perfecte, 
amorfe, docile, dezumanizate. In 
această direcție, căile pe care 
copiii h tinerii sint purtați aînt 
diverse.

Să i urmărim pe adolescentul 
Hans care iese din librărie cu 
o carte sub braț. Nerăbdător s.o 
răsfoiască, băiatul se așează pe 
prima bancă de pe bulevard, 
desface cartea din ambalaj. Pe 
tartajul ei cartonat scrie : .^Ar
matele SS în acțiune". Cartea cu 
acest titlu n a fost scoasă din- 
tr.o arhivă ori cumpărată de la 
un anticar, ci luata din rafturile 
unei librării, cu cerneala încă 
proaspătă. Elogiul SȘ.ului se 
face în Germania lui Adenauer, 
nu în aceea a lui Hitler, deși 
odată cu curgerea vremii diferen
țele se micșorează tinzînd la i- 
dentitate. Hâns deschise cartea și 
eiti la întîmplare că . războiul 
este o aventură minunată... Plă
cerea vine în momentul distru
gerii... Războiul este un sport... 
El este o artă pe care omul tre. 
buie s-o învețe cu răbdare...“

Sint multe șanse ca Hans să 

urmărind normalizarea situa
ției în acest tînăr stat african 
și asigurarea integrității teri
toriale și a independenței lui 
politice, în Republica Congo 
situația nu numai că continuă 
să rămînă încordată, dar de
vine tot mai amenințătoare.

Guvernul sovietic și guver
nele unei serii de alte state 
membre ale O.N.U. au pus în 
repetate rînduri și în mod ho- 
tărît în fața Consiliului de 
Securitate problema necesită
ții traducerii stricte în viață 
a hotârîrilor adoptate de a- 
cesta, în scopul curmării a- 
gresiunij belgiene împotriva 
Republicii Congo, al retrage
rii de pe teritoriul acesteia a 
tuturor trupelor intervențio- 
niștilor, al apărării indepen
denței și suveranității ei îm
potriva atentatelor colonialiș
tilor.

Dar din cauza neîndeplinl- 
rii hotărîrilor din 14 și 22 iu
lie, precum și din 9 august 
ol. Consiliului de Securitate, 
în prezent independența poli
tică si integritatea teritorială 
ale Republicii Congo sint a- 
meiinfate în mod direct.

După părerea guvernului 
U.R.S.S., în lumina acestor 
lucruri apare necesar să fie 
examinată de urgență proble
ma situației din Republica 
Congo Ia cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U. cu participarea tuturor 
membrilor O.N.U.

lui Chombe. Toate acestea au 
dat libertate deplină de acțiune 
complotiștilor imperialiști care 
se ascund sub steagul O.N.U.

Cercurile O.N.U, din Leopold
ville au început tratative tu 
Kasitrubu, lleo și Mobutu pentru 
a crea o „coaliție de compro
mis” care să poată sluji drept 
firmă pentru tutela pe care 
O.N.U. intenționează s-o instau
reze asupra Congoului.

Primul ministru Lumumba ca
re s-a aflat pină vineri la prînz 
la reședința sa, sub „suprave
gherea” soldaților lui Mobutu, 
a plecat la începutul diipă-amie- 
zii spre o destinație necunoscu
tă. Potrivit anumitor informații 
el s-ar afla la reședința lui Ket- 
tami. comandantul trupelor ma
rocane staționate in Congo.
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TASS transmite: După cum 
anunță agențiile de presă, le
gătura dintre Leopoldville și 
restul lumii nu a fost resta
bilită.

După cum transmite cores
pondentul ziarului „New York 
Times44, Tanner, unități sub
ordonate colonelului Mobutu, 
care a anunțat la 14 septem
brie lovitura de stat, au ocu
pat centrala telegrafică de la 
Leopoldville, oprind pe zia
riști să folosească telegraful. 
Tanner afirmă că soldații lui 
Mobutu au ocupat clădirea 
parlamentului și au arestat 
20 de colaboratori ai cance
lariei lui Lumumba.

După cum rezultă din ști
rile corespondenților ameri
cani. acțiunile complotiste îm
potriva guvernului național 
legal al Congoului sint 
în mod vădit coordonate 
și, după cum se pare, por
nesc de la un centru unic 
sprijinit de comandamentul 
O.N.U. din Congo.
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Cind in occident tinerii sint „educați” 
ca pe vremea lui Hitler...

creadă ceea ee citește acum. Și 
aceasta din bunul și simplul mo
tiv că el, fiind prea mic nu le-a 
cunoscut prin propria-î experien. 
ță și habar n-are de ororile fas
cismului și ale cruntului război 
declanșat de hitleriști. Nu are 
habar pentru că aproape nimeni 
nu i spune și nu.i amintește des
pre aceste orori. Dimpotrivă. Ma-: 
nualele școlare au fost bine cu
rățate de orice aluzii la hitlerism 
și la crițnele comise de „ciuma 
brună". De aceasta s au sesizat 
ziare, educatori și părinți și 
chiar săptămînalul catolic austriac 
„Dcr Furchc". Acesta din urmă 
acrie : „într.o carte de istoric 
foarte răspîndită în școlile pri
mare din Germania occidentală, 
istoria germană contemporană, 
din 1914 pînâ astăzi, ocupa 71 
de pagini in ediția din 1949. în 
edițiile din anii următori nu ră- 
mîneau decît 43 de pagini în 
1952 și numai 34 în 195844.

Perioada în caie militarismul 
german a provocat două mari 
măceluri mondiale, în care a co
mis un șir nesfîrșit de crime și 
orori, în care a fost responsabil 
do moartea a zeci de milioane 
de oameni, de schilodirea altor 
zeci de milioane, de distrugeri 
materiale incalculabile, această 
perioadă expediată în numai 31 
de pagini ! Fără indicarea res
ponsabilităților. fără incriminarea 
hitleriștilor. așa cum reiese din 
comparația diverselor ediții ale 
manualului „Omul și timpul" fă. 
cută de „Allgemeine Deutsche

Apropiata sesiune a Adună
rii Generale deschide posibi
lități largi pentru examinarea 
multilaterală și temeinică a 
acestei probleme, deoarece, 
după cum se știe, la lucrările 
sesiunii vor participa șefii 
mai multor state și guverne 
inclusiv ai unor state africa
ne, vital interesate în regle
mentarea cît mai grabnică și 
justă a problemei situației 
din Republica Congo.

O nouă manevră 
americană 

în problema 
congoleză

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— TASS transmite: Vineri 
seara a fost reluată ședința 
Consiliului de Securitate con
sacrată situației din Congo.

Delegatul S.U.A. a propus 
Consiliului de Securitate să 
convoace cu două zile înain
tea sesiunii ordinare o sesiune 
extraordinară a Adunării Ge
nerale' în problema Congou- 
lui.

Demascînd această nouă 
manevră a delegației america
ne, V. A. Zorin a amintit că nu 
de mult reprezentantul S.U.A. 
a obiectat chiar și împotriva 
convocării - Consiliului de 
Securitate în problema Con- 
go-ului. Acum însă, cu două 
zile înainte de sesiunea ordi
nară, el insistă să se țină o 
sesiune extraordinară.

V. A. Zorin a arătat în mod 
clar că propunerea delegației 
americane cu privire la con
vocarea sesiunii extraordinare 
cu două zile înaintea celei 
obișnuite, la care urmează să 
se întrunească șefii unor țări 
ale lumii, inclusiv șefii unqr 
state africane, urmărește 
scopuri propagandistice și de
magogice și nu are nimic co
mun cu adevăratul ajutor 
care trebuie acordat tinerei 
republici congoleze.

Un grup de delegați la ședința de constituire a Comitetului 
internațional al Forumului Mondial al Tineretului

LehrerzeituDg". Despre încendie4 
rea Reichstagului, în 1949, ma
nualul cuprindea două pagini .și 
jumătate, iar cel din 1958 nici 
un cuvînt. Despre persecutarea 
evreilor, în 1948 erau trei pagini, 
în 1958 doar 14 rînduri. Lagă
rele de concentrare. aceasta o- 
dioasă invenție a hitlerismelui, 
erau în ediția din 1949 demas. 
cate în cuprinsul a cinci pagini', 
fără a mai fi pomenite de loc în 
ediția din 1958. Despre mișcarea 
de rezistență antifascistă ediția 
din 1948 cuprindea 8 pagini, iar 
cea din 1958 nici măcar un sin
gur cuvint. Prin urmare, o peri 
severentă preocupare pentru șter
gerea urmelor ticăloase ale crimi
nalilor hitleriști.

Ba mai mult, Hans citește a. 
cum în manualele sale unele elo
gii la adresa lui Hitler, a crimi
nalilor de război și militariștilor 
germani. Hans a fost informat 
despre procesul de la Niirnberg 
că „comandanții de oști, fiihrerii 
SS., conducătorii partidului lui 
Hitler erau considerați (auziți 
erau considerați, doar așa fără 
vină) drept criminali de război" 
(manualul „Odinioară și astăzi").

Cu o astfel de educație între, 
gită de lecturile diverselor bio
grafii și apologii ale hitleriștilor 
sau ale militariștilor înveterați 
de la Frederich cel Mare și Bis
marck, la Rommel, întregită de 
literatura și filmele ce tind să 
dezvolte cultul violenței, cu o po
litică în care foștii demnitari na
ziști sînt promovați la posturi de

ia Moscova
MOSCOVA. — (prin tele

fon pentru „Scznteia tine
retului").

Astăzi, în cadrul ședinței 
de constituire a Comitetu
lui internațional al Foru
mului Mondial al Tinere
tului au continuat lucrările 
comisiilor. Delegația tine
retului din Republica 
Populară Romînă luînd 
parte activă la lucrări, a 
făcut numeroase propuneri. 
Astfel, delegația noastră a 
propus ca în programul 
Forumului să se prevadă 
organizarea unei comisii 
care să discute problemele 
educării tineretului în spi
ritul păcii, prieteniei și 
respectului reciproc între 
popoare.

în legătură cu propune
rile făcute de guvernul 
R. P. Romine de a se in
clude pe ordinea de zi a 
celei de a XV-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
discutarea măsurilor pen
tru promovarea in rînduri- 
le tineretului a ideilor pă
cii, prieteniei și respectu
lui reciproc între popoare, 
delegații romîni au sugerat 
ca în scrisoarea deschisă 
elaborată de ședință, să se 
includă un paragraf cu 
privire la răspunderea ce 
revine guvernelor, parla
mentelor și O.N.U. pentru 
educarea tinerei generații 
a zilelor noastre în spiritul 
păcii și prieteniei.

Atit în comisie, cît și în 
ședința de închidere în 
care s-au votat documente
le oficiale, participanții au 
primit cu interest, au susți
nut și aprobat cu căldură 
propunerea făcută de dele
gația tineretului din R.P.R.

Comisiile au discutat do
cumentele finale ale ședin
ței de constituire a Comi
tetului internațional de 
sprijinire a Forumului : re
zoluția cu privire:, la conți
nutul, programul și proce
dura Forumului Mondial 
al Tineretului; cu privire

conducere, e firesc ca astăzi să 
apară o mulțime de organizații 
neohîtleriste, ai căror membri bat 
străzile îmbrăcați cu cămăși gri, 
cisrne, epoleți și diagouală, or
ganizează batalioane, de asalt, a- 
tacă din cînd în cînd adunările 
democratice, sparg oapele și gea-i 
muri, ard cărți și ziare progre
siste. Se face totul pentru ca ti. 
nerii vest-germani, cărora școala 
și întregul ansamblu de educație 
nu le spune o vorbă despre oro
rile hitlerismului ci le dezvoltă 
gustul pentru ele, să se înroleze 
într-o organizație militarists ca 
Voluntari ai luptei tineretului 

german44, care nu dorește decît 
făurirea prin arme a unui im
periu german ce seamănă ca două 
picături de apă cu visul spulbe. 
rat sub ruinele cancelariei Rei- 
chului.

Educația militaristă a tinerei 
generalii, dorința de a 
produce în serie brute, 

bune pentru folosire-, lor în sco
puri agresive, nu este apanajul 
Germaniei occidentale. Același 
scop este urmărit și de cercurile 
agresive din S.U.A. Studiul isto
riei în liceele americane nu e 
prea diferit de cel din școlile 
vest-germ ane. Și acolo despre 
nazism, despre esența lui ca și 
despre ororile hitleriștilor nu 
prea se vorbește. Ziarul .,New 
York Post" analizind cîteva ma. 
nuale de istorie scrie : ..De la 
600 pînă la 700 de pagini, oro
rile nazismului au ajuns să fie 

la participarea organizații
lor de tineret și persoane
lor la Forumul mondial, 
pregătirea lui și organele 
de pregătire; scrisoarea 
deschisa adresată tuturor 
tinerilor din lume, organi
zațiilor de tineret, stu- 
denți, copii, tuturor celor 
care se ocupă cu proble
mele tineretului, persona
lităților politice, științifice, 
guvernelor și parlamente
lor, O.N.U.

în cursul zilei de azi de
legații organizațiilor de ti
neret aU luat în discuție 
proiectele documentelor fi
nale propuse de comisii. 
Ședința a aprobat în una
nimitate toate documen
tele

Participanții la ședință 
au liotărît ca la Forum să 
nu fie admise să participe 
organizații și persoane 
care acționează de pe po
zițiile fascismului sau fo
losesc metode fasciste, pre
cum și cei care se situează 
pe poziții rasiste sau de 
discriminare națională.

In scopul ajutorării tine
retului din țările slab dez
voltate și din țările care 
se află in condiții deosebit 
de grele pentru a se pre
găti și a participa la Fo
rum se creează un fond in
ternațional al Forumului 
prin organizarea în cele 
mai diferite forme a unor 
campanii de strîngere a 
fondurilor.

A fost aprobată de ase
menea în unanimitate pro
punerea de a se constitui 
un Comitet internațional 
de sprijinire a Forumului 
mondial.

In Consiliul comitetului 
internațional de sprijinire 
a Forumului au fost aleși 
reprezentanții organizații
lor de tineret și studenți 
din : Australia, Anglia, Al
geria, Argentina, Bolivia, 
Brazilia, Ungaria, Venezue
la, Ghana, Guineea, Grecia. 
R.D. Germană, India, In
donezia, Iran, Italia, Ca
nada, Cambodgia, China, 
Congo, Cuba, Maroc, Me
xic, Mongolia, Nigeria. 
R.A.U.. Polonia, Romînia, 
U.R.S.S., S.U.A., Tunisia. 
Uruguay. Franța, R.F. Ger
mană, Finlanda, Ceylon, 
Chile, Suedia, Japonia. Se
negal, Coasta de Fildeș. 
Guatemala, Columbia, Por
to Rico.

Pentru munca de organi
zare a Forumului a fost 
ales un secretariat perma
nent al Consiliului interna
țional de sprijinire a Fo
rumului, format din repre
zentanții organizațiilor de 
tineret și studenți din: 
Guineea, Italia, Cuba, 
China, U.R.S.S., Franța, 
Japonia, Brazilia, Ghana, 
Algeria.

Ședința de constituire a 
Comitetului internațional 
de sprijinire a Forumului 
a hotărît CONVOCAREA 
FORUMULUI MONDIAL 
AL TINERETULUI IN 
LUNA IULIE 1961 LA 
MOSCOVA — pe tema „Ti
neretul la mijlocul secolu
lui XX și problemele sale“. 
Hotărîrea a fost primită cu 
entuziasm de către în
treaga asistență.

A MUNTEANU

descrise în cel mult un paragraf 
sau chiar o singură frază. Multe 
fotografii reprezintă grupe S. A. 
și naziști salutînd cu brațul în
tins, precum și tineri din orga
nizațiile germane mărșăluind”. 
Așa, fără nici o explicație, fărâ 
nici o condamnare a ceea ce re
prezintă imaginea, ca într.un 
duios album de familie. Mai de
parte ziarul american acrie : 
„Dar nu e reprodusă nici o foto
grafie reprezentînd o cameră de 
gazare, un șanț, sau interiorul 
unui lagăr de concentrare... Ma
nualele de astăzi nu fac decît să 
înfrumusețeze crimele naziștilor, 
admit purtătorii de cuvînt ai învă- 
țămîntului public. Editorii dove
desc prudență cînd este vorba de 
a relata atrocitățile naziste".

»,New York Post44 este puțin 
cam ipocrit. Constată dar nu tra
ge nici o concluzie. Nu face a- 
ceasta pentru că în paginile ace
luiași ziar sc pot găsi cp duiumul 
reclame, cronici 
filme ori cărți în 
de același tip cu 
hitleriști — sînt 
modul apologetic, 
bestie, golit de 
gîndire, este scopul urmărit de 
educa|ia dată prin școli și prin 
întreaga cultură ce poartă pu. 
ternic pecetea militarismului.

Rodul ei ? Apariția Partidu
lui nazist american" condus de 
George Lincoln Rockwell, reapa
riția părintelui fascismului ame
rican, scriitorul Ezra Pound, con. 
slituirea de asociații naziste ca 
aceea descoperită de poliția din 
New York. asociație denumită 
„Confederația nordică unită" al 
cărei scop este lupta pentru 
„purificarea popoarelor de rasă 
nordică". Rodul acestei ..educa, 
ții" ? înmulțirea crimelor cu ca
racter rasist, înmulțirea asasina
telor și jafurilor făcute de d a- 
gul delictelor în sine, înmulțirea 
crimelor bestiale, a ororilor de 
tot felul.

și recenzii la 
care ororile —• 
cele comise de 

prezentate la 
„Supraomul14 

sentimente și

AL. GÎRNEAȚA
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