
-A 27-a - 
victorie!
PLOIEȘTI (prin telefon de 

la corespondentul nostru), —
Cunoscuta brigadă de ti

neri sondori din schela Bol
dești condusă de comunistul 
Ștefan Crișan și-a căpătat 
în wndurile petroliștilor din 
această schelă un renuvne 
binemeritat.

Cu citva timp în unmă, 
băieții Ipi Crișan au început 
forajul la cea de a 27-ki 
sondă de cînd a fost crea
tă brigada. in întreaga 
schelă ca pe întreg cu
prinsul patriei, oamepii 
muncii desfășurau larg 
întrecerea socialistă în cin
stea aniversării a 40 de ani 
de Ia înființarea partidului* 
pentru a da patriei produse 
numai de calitate superioară. 
S-au înrolat și ei în această, 
întrecere. Brigada avea de 
străbătut cu sapa o adincime 
de peste 2.700 de metri. Son;'-' 
da trebuia terminată în apro
ximativ 60 de zile. Nu erau 
Ia primul lor examen. Orga- 
■nizîndu-și bine munca și 'lur 
cri nd cu viteze sporite, tinerii 
sondori conduși de pricepu
tul brigadier Ștefan Crișan au 
reușit să realizeze lunar peste 
270 de (metri forați față de 
cit prevedea programul' son
dei. Cu asemenea viteze, 
sonda a fost terminată cu 11 
zile mai devreme decit era 
prevăzut in comandă.

N. PUIU

Desigur, cînd simți alături 
umărul tovarășului tău de 
muncă, problemele de pro
ducție sînt rezolvate mult 
mai ușor — așa pare să ne 
spună și fotografia care ni-i 
înfățișează, pe cei doi tineri, 
Victor Petrescu și Grigore 
Agache de la Uzinele „23 

August" din Capitală.
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Conducători de partid si de stat 

in vizită la Expoziția 

„Arhitectura în R. P. Romină"

Pregătind 
cu migală 

belșugul viitor
După ce m-a purtat o bună' 

bucată de drum prin lunca 
fertilă a Jiului, acolo unde 
rîul, întrînd în cîmpie, își do
molește apele din ce în ce 
mai mult, apropiindu-se de 
Dunăre, autobuzul de Bechet 
m-a lăsat chiar în poarta gos
podăriei agricole colective din 
ccmuna Girigiova, regiunea 
Oltenia.

Și aici, ca peste tot, la ordi
nea zilei sînt lucrările de în
treținere a culturilor : prășitul 
sfeclei de zahăr, al florii-șoa- 
relui, al porumbului. Bri
găzile, echipele și colectiviștii 
se întrec care mai de care să 
facă lucrări de bună calitate, 
să termine totul la timpul pre
văzut. S-a efectuat pină în. 
prezent prașila I-a la culturile 
de sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui, urmînd ca în curînd 
să se treacă la prașila a Il-a.

Luînd cunoștință de toate 
acestea, am vrut să aflu și 
cum muncește echipa de tine
ret în aceste zile, alături de 
ceilalți colectiviști. Știam încă 
de anul trecut că aici, la gos
podăria agricolă colectivă, 
există o echipă de tineret cu 
frumoase rezultate in produc
ție.

Tovarășul Ion Dobre, secre
tarul organizației de bază 
U.T.M., m-a corectat :

— Echipele, vreți să spu
neți !

Așa am aflat că anul acesta 
organizația de bază U.T.M. a 
propus conducerii gospodăriei 
colective să se mai înființeze 
pe lîngă echipa de tineret care 
a lucrat anul trecut în briga
da a Vl-a decîmp, încă două 
asemenea echipe în brigăzile

a I-a și a VII-a de cîmp. A- 
ceste echipe s-au constituit în 
adunarea generală deschisă a 
organizației U.T.M. de la înce
putul anului, după ce s-a stat 
de vorbă cu fiecare tînăr care 
urma să facă parte din aceste 
echipe, după ce fiecare a cu
noscut și a priceput rostul lor: 
producții superioare la hectar 
realizate prin muncă de cea 
mai bună calitate.

Au hotărît atunci în aduna
rea generală a organizației 
U.T.M. programul acestor e- 
chipe. S-au luat angajamente, 1 
s-au încadrat în întrecerea so
cialistă. Cu toate că experien
ța lor este mai mică, fetele și 
băieții din cele două echipe de 
tineret înființate anul acesta 
au sjîus că orice ar fi nu se 
lasă mai prejos decit cei din 
echipa condusă de Nicolița 
Glavă, care au lucrat încă de 
anul trecut constituiți în echi
pă de tineret. Dar nu se lasă 
nici cei din echipa Nicoliței. 
Ei s-au angajat ca în anul a- 
cesta să lucreze și mai bine 
decit anul trecut și, cam e și 
firesc, roadele muncii lor vor 
fi mult mai bune.

întrecerea, desfășurau pină I 
acum la insămințărî și întrețî- • 
nerea culturilor, continuă. Re
zultatele ej le vom afla dea- i 
bia în toamnă, cînd se vor j 
număra ...tonele de porumb, I 
sfeclă de zahăr, floarea-soare- ’ 
lui și alte produse agricole. 1 
Dar roadele de atunci nu vor 
fi altceva decît rezultatul e- 
forturilor de acum. De aceea

PETRE GHELMEZ

............V

(Age-p?eM

de fer' din întreaga țară participă cu 
succes ic :-trecerea socialistă care se desfă
șoară cu însuflețire în toate întreprinderile. In 
fotograf e de mai sus vă prezentăm cîțiva din
tre ei. De la stingă Io dreapta : Gheorghe

Preda, strungar, Uzinele „21 Decembrie" Bucu
rești, Eleonora Groza, muncitoare. Uzinele „In
dependența" Sibiu, Emil Bucșe, lăcătuș, Uzinele 

„Independența "-Sibiu.
Foto: S. NICULESCU

Sîmbătă Ia amiază expoziția 
„Arhitectura în R.P. Romi no . 
deschisă in cinstea aniversar 
a 40 de ani de ki înființarea 
Partidului Comunist din Romi- 
nia, a fost vizitată de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ghe- 
orghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Ma-’er, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Mihai Da'ea, pre

cum ți oe ați -^e—o- oi CC 
al P.M R.

Conducător ce oortd ți de 
stat oj fost i-ti'-.p ->ati de tov. 
Nicoice Booesc-, p-esec'ntele 
Cot tet— de Stat pentru Con
strucții, A-’uecrjrâ ți Sistema
tizare. de —«—ori conducerii 
C.S.CA5.. de nepseaentanți ci 
Uniun A~ rect ar și a-ț: spe- 
cioliști.

MfH!

5.800.000 lei 
economii

Muncitorii, tehnicienii ți 
inginerii din rafinăriile de 
petrol din țară continuă între
cerea socialistă pentru a da 
patriei cit mai multe produse 
petroliere de bună calitate și 
la un preț de cost redus. De 
la începutul anului și pină în 
prezent petroliștii au realizat 
peste plan înseninate canti
tăți de produse petroliere.

în primele 4 luni ale anului 
rafinăriile din țară au reali
zat, prin reducerea prețului 
de cost, economii suplimen
tare de aproape 5.800.000 lei.

MONOGRAFIE 
-ÎN CÎNTEC-

$1 VERS
Prete-e e împărtășesc rec-proc .bucuria unei note foarte bune 

Foto : R. VASILE

u început examenele 
studențești. Sesiu
nea aceasta, a ihte- 

graliștilor cum este numi
tă, scoțîndu-se astfel în e- 
vidență hotărârea studen
ților de a nu-și lăsa res
tanțe pentru toamnă este, 
tocmai prin acest fapt, 
cea mai importantă. Cei 
care o vor trece cu suc
ces vor absolvi în același 
timp și anul de învăță- 
mînt. Numărul acestora, 
desigur, va fi mare, pro
centul ridieîndu-se pină 
aproape de sută la sută. 
In orice caz, printre ei se 
vor număra, fără îndo
ială, acei studenți care în 
timpul anului școlar au 
participat în mod activ la 
seminarii și lucrări prac
tice, acei care în orele 
destinate studiului, în 
preajma sesiunii în deo
sebi, s-au aplecat cu seri
ozitate asupra cursurilor 
și notițelor, au consultat 
materialele de speciali
tate din biblioteci.

Examenul, răspunsurile, 
vor arăta gradul de pre
gătire al fiecărui student.

Și ce liniștit te simți 
cînd cunoști materia. Cu 
fața inundată de bucurie, 
vei ieși din sală fluturînd 
carnetul pe care a fost 
înscrisă prima notă din 
sesiune.

•— Cît ?
— Zece.
Colegul care urmează 

nu va apuca să-ți vadă 
decît bucuria înscrisă pe 
față, dar va auzi explozia 
de veselie, felicitările... și, 
bucurîhdu-se și el, va tra
ge, zîmbind, un bilet.

(Continuare in pag. a 3-a)

Foto : O. ARCADIEConstrucții noi in G.A.C.

i m sosit la Sâucești sea- 
yT ra și credeam că pină 

a doua zi nu vom putea 
cunoaște — in toată complexi
tatea ei — imaginea nouă a 
satului și nici nu vom avea 
cum să auzim — prin viu 
grai, de la oamenii de 
acolo — istoria revelatoare a 
satului lor, îndeosebi a ulti
milor ani, cînd in vechea așe
zare de pe malul Șiretului a 
prins tot mai adinei rădăcini 
minunata învățătură a parti
dului despre calea și viața 
îmbelșugată a satelor, despre 
colectivizare.

Ni se dădu însă prilejul să 
avem un ghid neobișnuit care, 
chiar seara, ne înfățișă mare 
parte din ceea ce doream să 
aflăm. Asistând chiar atunci 
la o repetiție a brigăzii artis
tice de agitație am avut im
presia că răsfoim o adevărată 
monografie.

In succesiunea momentelor 
din viața satului nou înfăți
șate cu măiestrie în cîntec și 
vers, brigada ne releva isto
ria ultimului deceniu al Său- 
ceștiului, sat pornit pe dru
mul agriculturii socialiste.

Cu o săptămână în urmă, 
pe scena Teatrului de vară 
din Bacău, brigada aceasta 
cîștigase — odată cu aplau
zele călduroase ale spectatori
lor — și locul de frunte la faza 
regională a concursului for
mațiilor artistice de amatori. 
Repetiția de acum urmărea 
perfecționarea pe mai departe

a spectacolului în vederea fa
zei următoare.

Interpreții, în mare majori
tate tineri, dansau, cintau sau 
rosteau versurile cu o însufle
țire care te făcea să uiți că 
asiști la o simplă repetiție. 
Tinerii nu „interpretau" ci 
credeau cu toată forța tinere
ții lor în ideile cărora le dă
deau expresie.

Era un simplu program de 
brigadă, dar in el se adunau 
ca intr-o sinteză artistică fap
te care se petrecuseră aevea, 
care frământaseră mult pe 
oamenii din Sâucești. Legătu
ra strânsă cu viața satului a 
imprimat cîntecului și versu
lui o sevă puternică, tinereas
că.

Era un simplu program de 
brigadă, dar nu știam ce să 
admirăm mai întii: realizările 
colectiviștii or din sat, — care 
erau cîntate in frumoase dis
tihuri — sau măiestria și căl
dura glasului, emoția, sinceri
tatea cu care colectivistele Va
leria Avădănii. Veta Enache, 
învățătoarea Melania Teodo
ră, colectivistul David Riglea, 
învățătorul Emil Lupescu și 
ceilalți interpreți înfățișau 
pe viu felul în care gospodă
ria colectivă a pătruns tot 
mai adtnc in conștiința țăra
nilor muncitori din Săucești. 
Pentru ei este o adevărată 
mindrie să vorbească de ma

il. MIHAI

(Continuare în pag. a 3-o)

Nu e de competența 
comitetului U. T. M. ?!

Discuția mi se părea atît 
de nefirească, de lipsită 
de sens, incit căutam să 

mă conving că nu-i decît o 
glumă nereușită. Dar, din pă
cate, nu era o glumă...

— Faci așa cum îți spun 
eu, Dragomire : azi n-ai să te 
duci la școală! — insista cu 
fața congestionată de supăra
re, bărbatul în vîrstă.

— Cum, tovarășe Gustav, să 
lipsesc de la școala serală 
numai ca să țin locul lui Bă- 
nulescu în sector de cite ori 
el merge la antrenamente 
sau are meci ? — se arăta ne
dumerit și neconvins tînărul.

— Bine măi băiete, dar eu 
ce-ți explicai pin-acum ? ! 
Bănulescu este extrema noas
tră stingă. E fotbalist bun, 
parcă tu nu știi, nu" poate 
lipsi. Aici în sector trebuie 
șă-i .țină cineva, lopul, nu ? 
Vrei să nu se ducă, să pier
dem meciurile ? E vorba de 
echipa fabricii, de prestigiul 
fabricii, înțelegi ?

Tînărul dă din cap îndărăt
nic : nu înțelege și - basta !

— Văd eu că cu tine nu 
poate omul s-o scoată la ca
păt — se înfurie de-a binelea

celălalt. Uite ce-i : eu sînt șe
ful sectorului, eu știu ce fac. 
Azi n-o să te duci la școală. 
Am să-ți dau și motivare că 
fabrica a avut neapărat ne
voie de tine pentru o proble
mă importantă privind pro
ducția. Gata, ce să mai lun
gim vorba...

S-a vestit sfîrșitul schimbu
lui. Pe poarta fabricii- „Bela 
Breiner" din Capitală ieșeau 
pîlcuri-pîlcuri muncitorii și 
muncitoarele. Printre ei, foar
te mulți tineri. Pe cîțiva i-am 
văzut pășind pragul Școlii 
medii muncitorești „Timpuri 
Noi“ aflată peste drum. Dra
gomir Ion, mecanic la secto
rul confecții, nu era însă 
printre ei...

L-am căutat pe secretarul 
comitetului U.T.M. din fabri
că dorind să ne informăm 
despre felul cum organizația 
U.T.M. se preocupă de sera
liști. Cînd a aflat ce ne intere
sează, tovarășul Bucur Radu 
nu s-a arătat prea îneîntat de 
subiect. Motivul ? Se va vedea 
îndată.

în timp ce organizațiile 
U.T.M. din numeroase între
prinderi se preocupă îndea-

Turneul Teatrului 
„Vladimir 

Maiakovski*
în cadrul turneului pe care 

îl întreprinde în țara noastră, 
colectivul Teatrului „Vladimir 
Maiakovski“ din Moscova a 
prezentat sîmbătă seara la 
Teatrul de Stat din Brașov 
primul spectacol cu piesa „Po
veste din Irkutsk" de Alexei 
Arbuzov.

Regia spectacolului este 
semnată de Nikolai Ohlopkov, 
artist al poporului al U.R.S.S.

(Agerpres)

Clubul muncitorilor 

forestieri
De curînd, sus la 

i Exploatarea fores
tieră Geamăna — 
I. F. Roznov s-a 
deschis un club. 
Aici, în mijlocul 
pădurii, seară de 
seară muncitorii fo
restieri își petrec 
plăcut și ’ instructiv 
timpul liber. Noul

club este dotat cu o 
bibliotecă de peste 
300 volume, jocuri 
de șah, aparat de 
radio etc.

Printre acțiunile 
culturale organiza
te la club se nu
mără audiții muzi
cale, conferințe cu 
teme tehnice cît și

de cultură genera
lă, șezători literare 
și concursuri gen 
..Drumeții veseli- 
cu teme inspirate 
din viața de astăzi 
a muncitorilor fo
restieri.

GHEORGHE 
MĂNUCĂ 

muncitor forestier

Fier vechi — 
ofelăriilor patriei
Peste 3000 tineri din orașul 

Sighișoara încadrați în 79 
brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. au strîns 
și predat la I.C.M., într-o 
singură zi, cantitatea de 
20.000 kg fier vechi care au 
lost trimise olelăriilor.

Un aport important și-a
■ adus brigăzile utemiste de 
j muncă patriotică de la I.I.R.
! care au strîns cantitatea de 
: 5040 kg fier vechi-, Combi- i 
I natul de sticlă și iaiantă, In- 
: treprinderea „Nicovala", De

poul C.f.R. și alte organiza
ții.

STAN VIRTAX
i actiuist al Comitetului raional
| U.T.M. Sighișoara La concert Foto : Vasile Ranga

proape, asiduu, de problema 
învățămîntului seral — dez- 
voltînd în rîndul tinerilor 
dragostea de învățătură, mo. 
bilizîndu-i să frecventeze șco
lile serale (aceste minunate 
forme de ridicare a nivelului 
de cultură generală create de 
regimul nostru în sprijinul 
muncitorilor), îngrijindu-se de 
a asigura elevilor condiții cît 
mai bune de studiu, urmă
rind îndeaproape rezultatele 
la învățătură — comitetul 
U.T.M. de la „Bela Breiner“ 
nu urmează acest exemplu. 
De o vreme el acordă o 
foarte mică atenție învăță* 
mîntului seral, ca și cum a- 
cesta n-ar intra în sfera sa 
de preocupări.

Ai putea oare ajunge la 
altă concluzie cînd constați 
că nu există la comitetul 
U.T.M. nici măcar cea maî e- 
lementară evidență în această 
privință — numărul muncito- 
rilor-elevi de la . seral ? Liste
le aflate aci nu oglindesc 
nici pe departe situația reală. 
Unii muncitori tineri ale. că
ror nume figurează pe aceste 
hîrtii nu mai frecventează 
școala serala, fără ca mem
brii comitetului organizației 
U.T.M., în frunte cu secreta
rul Bucur Radu, să aibă cu
noștință de aceasta și să cer
ceteze cauzele.

Dar nu este vorba numai 
de absența unor evidențe sta
tistice. Lipsa de activitate a 
organizației- U.T.M. de aici 
privind învățămîntul seral 
îți este confirmată stînd de 
vorbă cu tineri muncitori și 
elevi seraliști din fabrică. A- 
cea preocupare permanentă 
de a întreține și dezvolta în 
rîndul tinerilor dragostea 
pentru învățătură, de a-i în
druma să frecventeze școala 
serală nu se face simțită prin 
nici o acțiune. Pe linia ace
luiași „interes" este lăsată 
pe seama nu știu cui grija 
de a asigura seraliștilor con
diții cit mai bune să urmeze 
aceste cursuri. Discuția de la 
sectorul confecții nu era un 
incident, o simplă întîmplare. 
Atitudini ca aceea a șefului 
de sector R. Gustav, care îi 
obligă pe tinerii I. Dragomir 
și H. Brotman să absenteze 
de la școală din motive cu 
totul neîntemeiate, au mani*

I. STAVĂRUȘ

(Continuare în pag. a 2-a)



de la
Zată-ne din nou în fafa tean

cului de plicuri multicolore. 
Sînt multe, mai multe ca 

oricînd. Ele vorbesc despre noi 
fapte ale tinerilor de la sate, 
despre felul cum muncesc pen
tru a îndeplini hotărîrile partidu
lui nostru.

lată un plic sosit de la învă
țătorul Achim Fedosei, care ne 
poartă cu gîndul pe malurile bă- 
trinei Dunăre, unde din zori și 
pînă în seară, zeci de colectiviști 
vîrsthîcî și tineri, muncesc neobo- 
sifi la săparea canalelor necesare 
irigării unei suprafețe de peste 
350 hectare teren. Munca a în
ceput într-un fel destul de obiș* 
nuit.

Intr-o zîț Simion Nichita, ajutat 
de cifiva oameni a întins sfori 
lungi, a măsurat terenul și a 
bătut țărușii în pămint. După 
ce locul canalului principal 
a fost stabilit, colectiviștii au în
ceput munca. 1n urma cazmalelor 
a început să se contureze un 
Ș«nf lung, adînc aproape de 2 
rnefri, cu pereții bine bătătoriți. La 
capătul canalului principal, meș
terii gospodăriei vor instala un 
motor de 50 C.P. care va sorbi, 
cfjn Dunăre apa necesară cultu
rilor.

în urma acestei importante lu
crări, gospodăria agricolă colec
tivă din comuna Carcaliu, raionul 
Măcin, va obține în medie 6000 
l<g porumb boabe la ha pe în
treaga cultură. Aceasta va aduce 
colectivei însemnate venituri.

Despre echipa de tineret pomi- 
viticolă de la G.A.C. „Progresul" 
din comuna Făcăieni, raionul Fe
tești ne relatează colectivistul Ion 
Frîncu, unul din harnicii corespon
denți voluntari ai ziarului nostru.

„Pe lingă alte ramuri de produc
ție aducătoare de venituri, îndru
mați de organizația de partid, noi 
am dat o atenție deosebită dez
voltării sectorului pomiviticol. în 
prezent, gospodăria are o liva
dă de pomi fructiferi, în majori
tate pruni, caiși și piersici, în su
prafață de 42 ha și 90 ha vie. 
Pentru a executa la timp și in 
bune condiții, atît în livadă cît 

și în vie, toate lucrările de în
treținere, conducerea gospodăriei, 
la propunerea organizației U.T.M., 
a organizat o echipă compusă din 
11 tineri. Majoritatea acestora au 
participat la cursurile agrotehnice 
care s-au ținut în timpul iernii în 
gospodărie. Astfel, cind și-au în
ceput munca tinerii aveau deja 
cunoștințele de bază ale acestei 
frumoase îndeletniciri. Lucrînd 
sub supravegherea tinerei tehni- 
ciene pomivificole Elena Cîndea 
ei execută cu pricepere toate lu
crările de întreținere a pomilor și 
viei.

Anul trecut livada de pomi

Nu e de 
competenta 
comitetului 
U. T. M. ? I

(Urmare din pag. l-a)

fes ta t și alții — ceea ce dor 
vedește încă odată lipsa de 
preocupare a forurilor răspun
zătoare din Uzina „Bela Brei- 

... ner" pențru învățămintul se
ral.

Deși școala serală „Timpuri 
Noi" este poartă în poartă eu 
fabrica, nimeni din partea or
ganizației U.Ț.M. nu ș-a oste
nit să treacă anul acesta o 
singură dată măcar pe la se
cretariatul școlii pentru a se 
interesa de situația la învăță
tură a tinerilor muncitori (în 
timp ce organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile vecine — 
„Timpuri Noi" și „Flacăra 
Roșie", bunăoară, fac acest lu
cru în mod sistematic și cu 
eficacitate). Și ar fi avut ce 
af)a. De pildă, ar fi aflat că 
sînt tineri care au renunțat 
să frecventeze cursurile sau 
au foarte multe absențe, dat 
fiind că nimeni nu-i ajută să 
se descurce bine cu școala* 
să îmbine munca cu învăță
tura. Nu e de mirare, deci, 
că numărul tinerilor înscriși 
la școala serală de la Uzina 
ppța Breiner" s-a micșorat. 

Din sute de tineri muncitori 
din uzină, pe seraliști Ii nu- 
njeri pe degete. Din sute de 
tineri, acum nu urmează cursu 
rile de pregătire pentru a 
intra in școala serală în vi
itorul an școlar, nici măcar 
unul!

Sînt mulți tineri harnici; 
fruntași în muncă, care aș
teaptă (de cînd) ca cineva să-i 
ajute în această privință. 
Cine tovarăși, din comitetul 
U.T.M. al Uzinei „Bela Bsei- 
ner" putea să facă acest lu
cru ? Fără îndoială, organiza
ția U.T.M. are un cuvînt greu 
de spus în acest sens. Dacă 
nu au făcut pînă acum e 
foarte grav; trebuie s-o facă 
cel puțin de acum înainte. în 
primul rînd trebuie să se 
preocupe ca elevilor seraliști 
să lî se creeze cele mai bune 
condiții pentru a încheia * cu 
bine anul școlar. Apoi, îm
preună cu celelalte foruri din 
uzină să desfășoare o largă 
activitate, pentru ca toți ti
nerii care îndeplinesc condi
țiile să fie selecționați pen
tru școala serală și ajutați să 
se pregătească pentru proba 
de verificare în vederea ad
miterii în școala serală. Și 
sînt foarte multi aceștia. E- 
xemplul celorlalte organiza
ții U.T.M. care au elevi la 
aceeași școală serală poate 
constitui pentru organizația 
U.T.M. de la =,Bela Breiner" 
o pildă de felul cum trebuie 
să muncească cu tinerii mun
citori-elevi.

sate
fructiferi a adus colectivei un 
venit de 138.000 lei, afară de fruc
tele repartizate colectiviștilor pen
tru zilele muncă prestate. Anul 
acesta, există toate posibilitățile 
pentru a se obfine o producție 
mult mai mare de fructe".

în scrisoarea sa corespondentul 
nostru voluntar Niculae Tătucă, 
ne scrie despre felul cum îți pe
trec timpul liber tinerii din co
muna Mărăcineni, raionul Buzău.

„Seară de seară —, scrie el — 
fa căminul cultural vin mai tofi 
tinerii din sat. Aici se fac repe
tiții de jocuri populare, iar bri
gada artistică pregătește noi pro
grame legate de activitatea ti
nerilor fărani muncitori. De cu- 
rind echipa artistică a comunei a 
dat primul spectacol. Sala era 
arhiplină. Pînă seara tîrziu, sutele 
de spectatori au urmărit cu inte
res programul prezentat. Au a- 
plaudat entuziasmați jocurile 
populare „Ca la Breaza", „Brîul" 
etc. și bineînțeles programul bri
găzii artistice de agitație. Dintre 
recitatori, cel mai mare succes 
l-a avut pioniera Maria Lupu care 
a recitat deosebit de frumos poe
zia „Partidul" de M. Breslașu. 
Curlnd, foarte curînd, brigada va 
prezenta un nou program artis
tic".

„Eu regret că nu vă pot scrie 
cuvinte frumoase despre activi
tatea brigăzii artistice de agita
ție din satul Fofeldea, raionul Ag
nita — scrie tehnicianul veterinar 
Ion Opreanu. Există și în acest sat 
cămin cultural, sînt și tineri ar
tiști amatori, dar directorul cămi
nului, pe nume Viorel Năstase, 
nu se ocupă decît de echipa de 
dansuri. De aceea toată activita
tea culturală se rezumă la a for
mație de dansuri — și aceșș des
tul de restrînsă. Dacă toate insis
tențele tinerilor pe lingă directo
rul căminului cultural și tovarășii 
din comitetul organizației U.T.M. 
au fost zadarnice, poate criticați 
prin ziar îi va ajuta să înțeleagă 
că tinerii din sat doresc să par
ticipe la o activitate culturală 
intensă, multilaterală".

Cînd se întorc seara de la cimp 
sau în zilele de sărbătoare tine
rii din comuna Vulcana-Băi din 
raionul Tîrgovițte se ocupă cu 
multă pasiune de înfrumusețarea 
comunei,

într-o adunare generală U.T.M, 
tinerii și-au propus să răspundă 
de aspectul comunei. Pînă acum 
ei au curățat șanțurile, au plantat 
pomi pe marginea șoselei și au 
amenajat parcul comunei. De cum 
intri în sat poți ușor observa că 
aici locuiesc oameni harnici, gos
podari pricepuți. Cu aceasta însă, 
ne scrie eleva Daniela Traneci, 
acfiune.a noastră nu s-a terminat. 
Vrem ca comuna noastră să arate 
cil mai frumos și pentru aceasta 
mai sînt multe dțf l|cut,

Așteptăm de la corespondenții 
noștri voluntari de la safe să ne 
trimită noi vești despre activita
tea organizațiilor U.T.M., despre 
munca tinerilor pentru întărirea 
gospodăriilor agricole colective.

KUHTA DARIA 
GH. NEAGU

O scenă din film

Scenariul cunoscutului scri
itor ceh Jan Drda și al regi
zorului Jiri Krejeik le-a prile
juit cineaștilor din țara prie
tenă realizarea unui remarca
bil film inspirat din drama
tismul sîngeros al cotropirii 
Cehoslovaciei de către hitle- 
riști. La virsta de început de 
drum „octava" (clasa opta) a 
unui liceu ceh din provincie 
trăiește febra și emoția baca
laureatului. S-ar părea că în 
lumea întreagă nu se află ni
mic mai important decît tema 
de a doua zi la latină. Și 
totuși, brutal de neașteptat, o 
realitate dușmănoasă pătrunde 
și în clasa cu nădejdi abia în
firipate, căci trei dintre elevi 
nu-și vor mai termina nicio
dată lucrarea, l-a ridicat 
gestapoul.

Evenimentul tulbură pro
fund viața aparent liniștită a 
liceului, iar bătrînul profesor 
de latină Malek, „Principiul 
suprem", așa îl numesc elevii, 
va începe zbuciumul dramatic 
al unei zadarnice încercări de 
a-i salva pe cei trei adoles
cenți. Figura centrală a fil
mului, realizatorii condensînd 
în el aproape tot ce au avut 
de spus, profesorul Malek 
parcurge drumul amar de du
reroasă înțelegere a unei rea
lități absurde ș» criminale. 
Pentru un gest care aduce 
mai mult a farsă decît a ati
tudine, cei trei adolscenți vor 
fi condamnați la moarte. Iar

de îngrijire
Lucrările de îngrijire a cub 

turilor continuă în întreaga 
țară. în gospodăriile agricole 
colective ele se desfășoară mai 
intens. Prima prașilă la sfecla 
de zahăr a fost terminată în 
regiunile București, Argeș, 
Crișana și Dobrogea, iar la 
floarea-soarelui în regiunile 
București și Dobrogea. Au fost 
prășite a doua oară culturile 
de sfeclă de zahăr în propor
ție de 75—80 la sută în regi
unile București. Crișana și Ba
nat. La porumb, prima prașilă 
este mai avansată în regiunea 
București unde această lucrare 
a fost efectuată pe mai mult 
de jumătate din terenurile cul
tivate cu această plantă.

Potrivit datelor Ministerului 
Agriculturii, prașila I a fost

Nicalae Gheorghe - unul din
tre fruntașii întrecerii soeioliste 
de la Uzinele „Republica" din 

București.

Foto : I. CONSTANTIN

de MIHAI

Cîntec de tinar

Scump partid, tu dă-mi tărie 
roșu' steag să-l flutur sus ; 
să se bucure de falduri 
toți cîți ozi sub falduri nu-s.

Dă-mi puteri, ca - fără tihnă 
noi Bicozuri să creez.
Steagul zilnicei întreceri 
fie-mi ostru, fie-mi crez.

Dă-mi o nouă iscusința 
aripi viselor să pui - 
cc din supie traiecterii 
să se știe - sint al iui.

Iotă-mi anii, meșter faur, 
tineri - limpezi scăpărări. 
Fă din ei pe totdeauna 
fericirea ăstei țări !

(Fragmente din poemul „Cîntecul tinereții")

PRINCIPIUL SUPREM
sentința va fi implacabil în
deplinită cu toate promisiu
nile indulgente ale șefului 
gestapoului pe care apariția 
de „de la catedră" a bătrînu- 
lui profesor îl face să-și amin
tească cu nostalgie de o vre
me cind el însuși făcea pozne. 
Poate tocmai această nostalgie 
pe care nici nu știe cum să 
și-o explice — nostalgia fiind 
prin excelență un sentiment 
uman — îl face pentru o clipă 
pe el, mecanismul, și nu me
canism oarecare ci o ghilotină 
de vieți, să fie, lucru ciudat, 
înțelegător. Rostind cu greu
tate cuvîntul „îndurare" șeful 
gestapoului se și miră că mai 
există în dicționar o astfel de 
expresie. Dar nu trebuie să 
ne facem iluzii. Aflind ulte
rior că cei trei elevi sînt în 
drum spre locul de execuție 
șefului poliției secrete nici 
prin gînd nu-i mai trece să 
întreprindă ceva deși era de- 
ajuns un simplu telefon ce-i 
stătea la îndemînă. Mecanis
mul intrase în ordine. Pentru 
o clipă, dar numai pentru o 
clipă, străbătut ca prin minu
ne de un sentiment uman atit 
de comun, nostalgia, era cit 
pe ce să fie îndurător. Dar e 
ciudat ca un mecanism menit 
să semene moartea să fie nu 
numai îndurător dar chiar 
nostalgic, atunci cînd acest 
mecanism e o părticică din 
cea mai criminală și sînge- 
roasă mașină, fascismul. Pen

a culturilor
executată în proporție de 76 
la sută la sfecla de zahăr, 71 
la sută la floarea-soarelui, de 
40 la sută la cartofi și în pro
porție de 21 la sută la porum
bul pentru boabe și siloz. Pra- 
șila a Il-a a fost efectuată pe 
33 la sută din suprafețele cul
tivate cu sfeclă de zahăr și de 
17 la sută pe cele însămînțate 
cu floarea-soarelui.

Față de cerințele din acest 
an, cînd ploile favorizează dez
voltarea buruienilor, iar prăși, 
tul trebuie să se facă în pe
rioade scurte de timp și ori de 
cîle ori este nevoie, lucrările 
de îngrijire a culturilor sînt 
întârziate. Prima prașilă este 
rămasă în urmă îndeosebi la 
sfecla de zahăr și floarea-soa* 
relui în regiunile ..Iași, Cluj, 
Bacău, Suceava, iar la porumb 
în regiunile din Transilvania 
și nordul Moldovei.

Timpul rămas pînă la înce
perea recoltărilor trebuie folo
sit din plin, intensifieîndu-s# 
în toate regiunile țării lucră
rile de îngrijire a culturilor. 
O atenție deosebită trebuie să 
se dea în această perioadă re
coltării și bunei depozitări a 
furajelor, precum și însilozării 
de cantități cit mai mari de 
nutrețuri.

Este necesar să se continue 
tot mai intens și lucrările de 
îngrijire în vii, livezi și gră
dinile de legume.

(Agerpres)

Sîmbătă a părăsit Capitala, 
plecînd în Franța, delegația 
Consiliului Central al Sindi
catelor din Republica Popu- 

I Iară Romînă, condusă de tov. 
Ion Cotoț, secretar al C.C.Si; 
pentru a participa la lucrările 
celui de al III-lea Congres 
mondial pentru prevenirea 
riscurilor profesionale.

Lucrările congresului se vor 
desfășura la Paris între 22-27 
mai. Congresul este organizat 
de Asociația Internațională a 
Securității Sociale, Biroul In
ternațional al Muncii și Insti
tutul Național de Securitate 
a Muncii din Franța.

tru că nu e nici o deosebire 
între mișcarea mecanică-sono- 
ră a megafoanelor ce anunți 
în oraș moartea și mișcarea la 
fel de mecanică, absurd de 
mecanică și criminală a ocu- 
panților hitleriști.

Și deși nicăieri în film nu 
apare lupta activă de rezis
tență armată a pgtrioților — 
decît cel mult ca un ecou ime
diat după generic — simțim 
totuși că lupta curajoașă a a- 
cestora e prezentă pretutin-

CRONICA
FILMULUI

deni- Căci ce altceva spune 
gestul febril al elevilor ră
mași în clasă după arestarea 
celor trei de a căuta în ser
vietele rămase fără stăpîn ? 
Luptători patrioți sînt peste 
tot, iar lupta lor trebuie să 
fie cît mai ascunsă de ochii 
cotropitorilor. Nimeni nu-i 
știe, dar ei există, acționează. 
Poate că sînt și printre ei, în 
clasă, poate băieții arestați azi 
sînt eroi anonimi ai luptei de 
eliberare. Solidaritatea aceas
ta unanimă sugerează de a- 
ceea, cu convingere, atitudi
nea fermă și curajoasă a unui

Viitorii artiști plastici

Foto : GR. PREPELIȚAINFORMAȚII
La plecare, în Gara de Nord, 

delegația a fost condusă de 
tovarășul Aurel Ardeleanu, 
secretar al C.C.S., și de acti
viști sindicali.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala 

delegația Comitetului Execu
tiv al U.A.S.R. care va parti
cipa la ședința Comitetului 
Executiv al U.I.S. ce va avea 
loc în Cuba. Delegația este 
formată din tov. Andrei Ște
fan. membru al Comitetului 
Executiv al U.A.S.R. și tov. 
Vlad Vasile, reprezentantul 
permanent al U.A.S.R. la 
U.I.S.

NEGULESCU -------------------------------------------

îmbrățișare

întrecere... o suliță de sunet 
in zarea țării, o pătruns efund... 
și.iată «in
- in nesfirșit răsunet - 
și in substanța e»ntecu!ui pătrund, 
pe apele cuvinkAn brodate, 
din Haturi, dn gări, dwi cocseni, 

ssteie de bale -
———i, plaiuri «8, e-onuri «■—

Se-adună toate, tinere, ușoare, 
cuprinse intr-un ritm, intr.un cuvint: 
intrecere - luminiscentă boare 
pămintul patriei îmbrățișind...

Aparate speciale pentru folosirea 
izotopilor radioactivi

Pentru extinderea 
aplicațiilor energiei 
nucleare în cît mai 
multe domenii ale 
sconomiei naționa
le, la Institutul de 
fizică atomică se 
construiesc nume
roase instalații și 
aparate speciale 
pentru folosirea și 
manipularea izoto
pilor radioactivi.

Numai anul aces
ta au fost livrate 
Bonstructorilor de 
pe șantierele de la 
Brazi, Onești, Roz- 
nov, Săvinești și 
unor întreprinderi 
constructoare de 
mașini 15 instalații 

de defectoscopie 
gama utilizate la 
controlul sudurilor. 
Alte 20 de asemenea 
instalații sînt în 
curs de execuție. 
Mai multor între
prinderi din indus
triile siderurgică, 
chimică și petrolieră 
li s-au trimis 25 de 
relee avertizoare de 
radiații de tip „Ga- 
nadet". Cu ajutorul 
acestora, siderurgiș- 
tii de la Hunedoara 
oot cunoaște timpul 
Ie uzură al căptu
șelii furnalelor. Tot 
ru un asemenea a- 
parat la uzinele din 
Bălan s-a asigurat 
evacuarea automată

întreg popor în fața ocupan- 
ților fasciști.

Ni se pare de asemenea iz
butit modul în care fascismul 
este scos în afara oricăror 
legi omenești. Spuneam că 
realizatorii par a fi pus in 
spatele profesorului Malek a- 
proape toată încărcătura de 
idei a filmului. Intelectual de 
formație umanistă, adăpat la 
înțelepciunea esopică dar și 
sofistică a anticilor, Malek are 
revelația brutală a unei reali
tăți de coșmar. Reacția lui 
față de această realitate va fi 
însă de pe pozițiile umanis
mului clasic, căci îl vom auzi 
adesea citind din Tacit sau 
Seneca episoade tragice ase
mănătoare epocii în care el 
trăiește. Asta de fapt au și 
urmărit realizatorii! Barbaria 
și ororile fascismului sînt con
damnate nu numai de umanis
mul secolului XX ci de tot ce 
a fast și a însemnat vreodată 
morală și idei ale umanității. 
Fascismul este deci cu atit mai 
monstruos și profund anti
uman cu cit nu-Și găsește și 
nu-și poate găsi justificarea în 
nici una din epocile istorice 
ale omenirii. Contingențele 
sațe în istorie sînt numai cu 
ceea ce a însemnat dezmăț 
criminal, barbarie sclavagistă 
sau obscurantismul inchiziției 
medievale. (Ni se pare de a- 
ceea justificat să facem o pa
ranteză și să amintim că în

Sîmbătă a sosit in Capitală 
— la invitația O.S.T.A. — un 
grup de artiști din R.S.S. Kir- 
ghiză, sub conducerea compo
zitorului A. Amanbaiev. Din 
grup fac parte M. Mahmuto- 
va, artist al poporului din 
R.S.S. Kirghiză, S. Bekmura- 
tova, A. Mîrzabaev, A. Dju- 
mabaev, R. Ciokoieva, B. 
Arumov, artiști emeriți din 
R.S.S. Kirghiză, soliști ai Tea
trului Academic de Stat de 
Operă și Balet din Frunze. Ei 
sînt însoțiți de concert- 
maestrul E. Smirnova, de la 
Filarmonica de Stat din Mos
cova.

a gemicocșujui la u- 
nul din buncăre iar 
în industria chimiei 
și petrolului aceste 
aparate sînt folosite 
pentru determina
rea nivelului lichi
delor din unele va
se și recipiente în
chise. Anul acesta 
s-au realizat de a- 
semenea 20 de ana- 
lizori monocanali 
pentru cercetări și 
aplicații. O parte 
din ei sînt utilizați 
in medicină pentru 
studierea absorbției 
selective în orga
nism a izotopilor 
radioactivi folosiți 
în tratamente și 
diagnosticuri.

timpul ocupației hitleriste, 
castelul de pe muntele Spiel
berg de lingă Brno, binecunos
cutul lăcaș de tortură al auto
crației habsburgice, unde erau 
azvirliți luptătorii pentru li
bertate ai Europei centrale în 
veacurile trecute, a fost trans
format de gestapo în temniță 
pentru schingiuirea patrioților 
cehoslovaci.

Drama profund omenească 
a profesorului Malek izvorăște 
din tragismul unei prea tîrzii 
înțelegeri a realității. Căci 
mult prea tîrziu a înțeles o 
greșeală fundamentală. Cre- 
zînd în om, el a sperat să gă
sească înțelegere la șeful ges
tapoului. Iar acesta nu era, nu 
putea fi om, pentru adevărul 
simplu că un fascist nu e nici
odată om.

Regia lui Jiri Krejeik a sub
liniat în permanență atmos
fera de coșmar a ocupației 
naziste, a dirijat cu sensibili
tate imaginea, a știut să folo
sească cu subtilitate sunetul 
care adeseori devine pur și 
simplu personaj. La meritele 
scenariului și regiei trebuie 
să adăugăm neapărat jocul 
profund al lui Frantisek Smo- 
lik (profesorul Malek), inter
pretarea caldă a Janei Brej- 
kova (eleva Skola), frământă
rile adolscentine ale lui Ivan 
Mistrie (elevul Vlastik).

ATANASIE TOMA

Teatre
Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R., ora 11: Concert în fa. 
La piață și Tricornul; 19,20 : 
Boris Godunov; Teatrul de 
Stat de Operetă, ora 10,30 i 
Don Pasquale; ora 19,30 : 
Boccaccio ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" Sala Come
dia, ora 10 : învierea ; ora
15.30 : Oameni care tac ; ora
19.30 : Cînd scapătă luna; 
Sala Studio, ora 10 : Tartuffe; 
ora 15,30 : Siciliana ; ora
19,30 : Milionarii ; Teatrul 
Municipal — Sala Matei Millo, 
ora 10 : Răzvan și Vidra ; ora
19.30 : Sfînta Ioana ; Sala Fi- 
limon Sîrbu, ora 10 : Trei ge
nerații ; ora 19,30 : Tache, 
Ianche și Cadîr ; Teatrul „C. 
Nottara" — Sala Magheru, ora
10 : Antoniu și Cleopatra, ora
15.30 : Pygmalion ; ora 19,30 : 
Fiul secolului ; Sala Studio, 
ora 10.30 : Musafiri nepoftiți ; 
ora 16 : Văduva isteață : ora 
20: în căutarea extraordina
rului : Teatrul pentru copii și 
tineret. — Sala C. Miile, ora
11 : Scrisori de dragoste ; ora
19.30 : Marele fluviu iși adu
nă apele; Sala Libertatea* 
ora 11 : Mușchetarii măgă
riei sale; ora 15,30: Cocoșe- 
lul neascultător ; ora 19,30; 
Marțienii; Teatrul de Come
die, ora 20 : Prietena mea 
Pix ; Teatrul Satiric-Muzical 
„C. Tănase" — Sala Savoi, ora 
11 : Conferință experimenta
lă — ciclul II ; ora 20 : Revis
ta 62 ; Sala Victoria, ora 20 : 
Concert expres ; Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giulești, ora 
15 : O lună de confort ; ora
19,30 : Dl. Puntila și sluga sa 
Matti.

Manifestări
ATLETISM : stadionul Ti

neretului, de la orș 8,30 : con
cursul republican de primăva
ră al seniorilor ; stadionul 23 
August, de la ora 9: etapa pe 
Capitală a concursului repu
blican de copii.

NATAȚIE: bazinul Flprea- 
sca, de la ora 17 : întâlnirea 
dintre echipele București— 
Sofia ; ora 12 : C.C.A.—LC. A- 
rad (camp, republican de 
polo)

VOLEI : meciuri în cadrul 
campionatelor republicane: te
ren Dinamo (sau în sala Di
namo), ora 10: Dinamo—Știin- 

i ța Cluj (m); teren Sănătatea 
(sala Giulești) ora 12: Știința 
Galați—Petrolul Ploiești (m); 
teren Giulești (sala Giulești)* 
ora 17! Rapid—Jiul Petroșani 
(m); sala Metalul 23 August* 
de la ora 9,30: Sănătatea—Ști
ința Cluj (f) și Progresul—O- 
limpia Brașov (f).

RUGBI: meciuri în cadrul 
„Cupei de vară": teren Parcul 
Copilului, ora 10: C.F.R. Gri-

Incepînd de azi la cinematograful

MAGHERU

Șeful de gară

O producție a studioului „KAZAH - Film* din Almc Ata

CĂRȚI NOi 
în librarii

E. NICOLESCU, G. CĂLI- 
MAN : Problema cheie : 
Dezarmarea generală și 
totală. Colecția S.R.S.C.

RABINDRANATH TAGO
RE : Ghirlanda dragos
tei — povestiri. Traduce
re din limba engleză de 
Alexandru Philippide și 
Mihail Leicand. Prefață 
de Al. Oprea („Biblioteca 
pentru toți"). Ed. pentru 
literatură.

M. BENIUC : Materia și 
visele — versuri. Ed. 
pentru literatură.

MINA CASSIAN: Specta
col în aer liber — versuri. 
Ed. pentru literatură.

DTILIA CAZIMIR : Parti
dului, de ziua lui — ver
suri. Ed. tineretului.

M DRAGOMIR: Stelele 
așteaptă pămîntul — 
versuri. Ed. pentru lite
ratură.

D. IGNEA; Omul cu pă
rul cărunt. Ed. tineretu
lui.

I. FEUERBACH: Esența 
creștinismului. Traducere 
din limba germană de 
Petre Drăghici și Radu 
Stoichiță. Ed. științifică.

A. S. MAKARENKO : Car
tea pentru părinți. Sub 
îngrijirea literară a lui 
Cezar Petrescu — ediția 
a IV-a. Traducere din 
limba rusă. Ed. de stat 
didactică și pedagogică.

ȘTEFAN EUCA î Balul 
intelectualilor — roman. 
Ed. tineretului.

P. SĂLCUDEANU ! Front 
fără tranșee. Ed. pentru 
literatură.

MERSEM
Cinematografe

Cenușăreasa : Patria ; Cie. 
lito Lindo: înfrățirea intre 
popoare, 23 August, Libertății; 
Strada preeriilor : Republica, 
București, Arta ; Șeful de ga
ră : Magheru, Lumina ; Prin
cipiul suprem : I. C. Frimu ; 
V. Roaită, Volga; Drumul 
spre înalta societate : V. A- 
lecsandri ; Ker OglîElena 
Pavel ; Eroii vii : Grivița, 30 
Decembrie ; Fortes des Lilas : 
Central; Floarea zăpezii: 
Victoria ; Dragostea te aștep
tă : Maxim Gorki, 8 Martie, 
Moșilor ; Prințesa cu steaua 
de aur — Intr-un sat de pe 
Argeș : Timpuri Noi ; Program 
special pentru copii (diminea
ța) ; Viraj în noapte (după 
amiază): 13 Septembrie : Ha
nul din Spessart : Tineretu
lui ; Setea: Gh. Doja, Al. 
Sahia ; întâlnire în întuneric : 
Al. Popov, Munca, Olga Ban- 
cic : Aveau 19 ani : Cultural; 
Două etaje de fericire : C-tin 
David : Darclee : Unirea : 
Volga-Volga ; Flacăra : Primul 
an; T. Vladimirescu. G. Coș- 
buc I Strada Seiler nr. 8; 
Miorița, 1 Mai, Aurel Vlaicu : 
în pragul furtunii; Popular i 
Toată lumea rîde, cîntă și dan
sează ; Donca Simo: Insula 
fără nume : 16 Februarie, M. 
Eminescu ; Articolul 420 : Ilie 
Pintilie : Cu orice preț: 8
Mai : Fotografia pierdută : 
Floreasca ; Cocoșatul ; N. Băl- 
cescu ; Urmașii; G, Bacovia : 
Acoperișul ; Drumul Serii : 
Moulin Rouge: B. Delavran- 
cea.

sportive
vița Roșie—Progresul; stadio
nul Dinamo, ora 17,00: Dina
mo—C.C. A.; campionatul de 
calificare: teren Parcul Copi
lului, ora 11,30: C.F.R. Grivița 
Roșie II—S.N. Oltenița ; sta
dionul Tineretului IV, ora 
17,30: Inst. Construcții—U.P.B.

CICLISM: velodromul Di
namo, de Ia ora 10: concursul 
inaugural al activității pe 
pistă; Șos. București—Urzi- 
eeni, km 11,500, la ora 9,30: 
cursă de 50 km cu plecare în 
bloc (în cadrul concursului 
„Cupa regiunilor"). Vor mai 
avea loc și alte curse pentru 
toate categoriile de alergători.

POPICE: arena Cimentul de 
la ora 8: I.O.R.—Dinamo Cra
iova.

FOTBAL : stadionul 23 Au
gust, ora 15,30: Rapid—Mine
rul Lupeni; ora 17,15: C.C.A.— 
U. T. Arad (meciuri în cam
pionatul categoriei A); stadio
nul Dinamo, ora 11,30: Aca
demia Militară—Drubeta Tr. 
Severin (eateg. B)



Si
Concursul organizat de zia

rele „Scânteia tineretului"^ 
„Ifjumunkas" și „Viața stu
dențească" pentru cele mai 
bune reportaje, informații, ar
ticole, schițe, poezii, portrete 
literare etc., s-a încheiat. El 
a stârnit un viu interes în rîn- 
durile tinerilor din fabrici și 
uzine, mine și șantiere, de pe 
ogoare, din școli și facultăți. 
La redacțiile ziarelor noastre, 
au sosit mii de scrisori trimise 
de tineri din întreaga țară 
care au oglindit prin reporta
je, informații, poezii și poves
tiri entuziasmul cu care po
porul nostru, tineretul patriei, 
au întâmpinat glorioasa ani
versare a partidului. în fie
care scrisoare, tinerii au vor. 
bit cu căldură despre marile 
schimbări petrecute în viața 
oamenilor, a patriei noastre 
în anii regimului democrat- 
popular, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romin, 
despre chipurile luminoase 
ale comuniștilor, cei mai buni 
fii ai poporului nostru, des
pre minunata lor pildă în 
muncă și în viață.

Publicăm mai jos lista cîș- 
tigătorilor concursului:

Bivolari, satul Tabăra, raio
nul Iași.

ION RUSU ȘIRIANU — 
student — Cluj.

MENȚIUNI

PREMIUL I

BĂLAN ȘTEFAN — cupto 
rar principal — Uzinele de 
superfosfați și acid sulfuric 
Năvodari.

PREMIUL II

. NICOLAE PROSAN - teh
nician la Uzinele „Steagul 
Roșu" — Brașov.

APATTHY GHEZA - elev 
— Brașov.

EUGENIA GROSU — 
dentă. — București.

stu.

PREMIUL III

LUCA MIHAI — colectivist
G.A.C. „23 August", comuna

CORNEL LUCACI — oțe- 
lar. Combinatul siderurgic Hu
nedoara.

ION DUMITRU — tehnician 
Clinica ftiziologie — Cluj.

VICTOR ALEXE — inginer 
agronom. G.A.S. Salcia, raio
nul Măcin.

AVĂDANEI EMIL — lami- 
norlst, Fabrica de țevi din 
Roman

ION MEDOIA — student — 
Timișoara

GHEORGHE IONESCU — 
secretar al Comitetului raio
nal U.T.M. Găești.

ANASTASE B. ISTRATE 
bibliotecar — Galați

MIOARA RĂVĂȘEL — 
funcționară — Curtea de Ar
geș

PREDA ION — ucenic. 
Școala tehnică „Electroputere" 
Craiova

M. BURDUJA — impegat 
C.F.R.-BorȘa, raionul Vișeu

MOȚOCU PANTELIMON
— inginer agronom, G.A.C. 

Mai“, comuna Bistreț, ra
ionul Băilești

FRÎNCU CONSTANTIN — 
colectivist — comuna Făcăeni 
-— raionul Fetești

ARAMBAȘA CONSTANTIN
— student. București

CSURKA ELISABETA — 
muncitoare la Fabrica de al- 
caloizi, Vișeul de Sus.

CORNELIU ȘERBAN t- 
profesor, comuna Uda C.loco- 
ciov, raionul Turnu Măgurele

VASILE ISPAȘOIU — ță
ran întovărășit, comuna Tu- 
tana, raionul Curtea de Ar
geș

ION C. MARIN — tehni
cian. I.O.I.L. — I. C. Frimu, 
Brăila

DOREL SCHOR — student
— Iași

Pregătind cu migală
belșugul viitor

(Urmare dm pag l-a)

organizația de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă. în
drumată în permanență de or
ganizația de partid, contro
lează și ajută îndeaproape tot 
timpul munca celor trei echi
pe de tineret. Organizația 
UIT.M. s-a îngrijit ca în "pe
rioada însămînțărilor să fie 
recomandați ca să lucreze pe 
semănători cei mai buni ti
neri pentru a asigura lucrări 
de un înalt nivel agrotehnic. 
Apoi, după ce s-au terminat 
însămînțările și înainte de a 
începe lucrările de întreținere 
a culturilor, într-o adunare 
generală deschisă a organiza
ției U.T.M. tinerii au discutat 
pe larg, împreună cu ingine
rul agronom al gospodăriei, 
despre felul cum vor face pra- 
șilele, cum vor asigura densi
tatea normală de plante la 
hectar pentru a obține un 
spor cît mai mare de produc
ție. La această adunare gene
rală U.T.M. s-a arătat cum a 
lucrat echipa de tineret anul 
treeut de a obținut producții 
superioare la hectar, s-au îm
părtășit metodele agrotehnice 
bune pe care le-a folosit.

— Dar asta nu înseamnă că 
dacă noi am discutat în adu-

nări generale L T M despre a- 
semenea lucruri nu mai discu
tăm despre ele și în alte oca
zii, imi spunea secretarul or
ganizației U.T.M. din gospo
dărie. Uite, în seara asta, de 
pildă, tovarășa inginer ne-a 
atras atenția că astăzi la une
le brigăzi prașila I-a la po
rumb nu s-a făcut in mod 
corespunzător. N-a fost vorba 
despre brigăzile în care se 
află echipele de tineret. Dar 
miine, înainte de începerea 
lucrului, un membru din co
mitetul organizației U.T.M. 
care este și brigadieri într-o 
scurtă consfătuire de produc
ție. va discuta cu membrii 
echipelor de tineret despre a- 
ceastă problemă.

Da, așa trebuie. Despre fe
lul cum lucrează echipele de 
tineret, dacă ele aplică sau nu 
toate regulile agrotehnice, 
dacă toți membrii lor parti
cipă sau nu in aceeași măsură 
la muncă, dacă ele fac tot 
ceea ce pot pentru a obține 
producții cit mai mari la hec
tar, despre toate acestea or
ganizația U.T.M. trebuie să 
discute cu seriozitate și cri de 
cite ori este nevoie.

în felul acesta succesul din 
toamnă — producțiile mari la 
hectar — poate fi asigurat încă 
de pe acum.

Monografie
Ain cîntec și vers

(Urmare din pag. I-a)

rea familie a celor 320 de fa
milii colectiviste, despre re
coltele bogate de anul trecut, 
despre fruntașii gospodăriei 
colective — Ion Avădănii cu 
cei 3 utemiști ai săi — Octav, 
Vasile și Didina, Neeulai Ani- 
ței cu fiul său Ion și alții — 
despre casele noi pe care și 
le-au construit colectiviștii, 
despre felul în care evoluează 
mentalitatea oamenilor cu pri
vire la pămînt, la zestre și la 
fericirea personală.

Conceput ca o mică operetă 
populară, programul brigăzii 
conține momente de o deose
bită frumusețe. Coregrafia 
folclorică, meloliile locale sau 
textul scris cu sensibilitate 
de un poet începător, Lepă
data Ștefan, reunite într-un 
mic spectacol unitar înfățișea
ză o adevărată monografie 
artistică a satului, monogra
fie în care esențială este dra
gostea pentru gospodăria lor 
colectivă, pentru cel ce a ară
tat satelor noastre minunatul 
drum al belșugului, pentru 
partid : „Și-am zis verde bob 
mașcat/ Partidul l-am ascul
tat" / Și-am tăiat răzoarele" / 
Să unim ogoarele"...

Programul aduce în scenă 
problemele satului, ale vieții 
personale a oamenilor. Dra
gostea curată a colectivistei 
Ilenuța, întunecată trecător 
de norii supărării eu familia 
celui drag care nu înțelege
că zestrea ei este coleetiva,
este cîntată în versuri limpezi, 
pline de frumusețe: „Tu
mi-ai spus Gheorghe odată /
Să te-aștept să faci armată" / 
Dar cînd vii, părinții tăi / Nu 
te-or lăsa să mă iei" /... Libe- 
rează-te cu bine / Eu te-aștept 
să vii cu mine / In gospodăria

dragă / Fericiți o viață întrea* 
Să-

De asemenea, plin de hu
mor sănătos, cupletul intern 
pretat de colectivista Valeria 
Avădănii, satirizîndu-i pe pă
rinții lui Gheorghiță, urmă
rește în fond nu numai înțe
legere 
pentru chemările dragostei, 
cît mai ales înțelegerea ade
văratului drum al belșugului. 
Poate cel mai emoționant 
moment al spectacolului îl 
constituie valul de bucurie, 
de încredere și optimism ce 
inundă scena către final, cînd 
— la împărțirea roadelor — 
colectiviștii fac planuri gos
podărești de viitor, cînd dra
gostea pentru colectivă este 
mărturisită din toată inima și 
cînd înșiși părinții lui Gheor
ghe — convinși de fapte — se 
adresează celor din jur, în rit
mul luminos al unui cîntec 
popular : „Foaie verde raza- 
chie/ Unde-i coala de hîrtie/ 
Să vedeți badea ce scrie ? — 
Dați-mi toc, dați-mi cerneală/ 
Să-mi aștern colea pe coală / 
Slovele cu grai ales / Ce 
de-abia le-am înțeles I...

Finalul acesta simbolizează 
creșterea permanentă a nu
mărului de membri în G.A.C. 
Săucești. Programul brigăzii 
a consemnat aceste fapte ca 
pe atîtea dovezi ale izbînzii 
vieții noi în satul lor. In 25 
de minute de cintece, dansuri 
și vers se cuprind zeci de seri 
de repetiții, de-a lungul că
rora s-a întruchipat în soliile 
artei munca plină de răbdare 
a celor mai înaintați oameni 
din sat, a comuniștilor pentru 
ca tot mai multe familii să 
înțeleagă că pasul spre dru
mul gospodăriei e pasul spre 
belșug și fericire al fiecăruia 
în parte, al întregului sat.

din partea acestora

Tinerii frezori Petre Simionescu șl Nicoloe Cumpânoșu de k> 
Uzinele „Electroputere" - Croiova obțin zi de zi succese in pro
ducție. Sotistocțio datoriei împlinite se citește pe fețele lor.

Foto : N. STELORIAN

TISTULEASA FLOREA 
sondor, schela Băbeni, raionul 
Rîmnicu Vîlcea

ION GOREA — țăran înto
vărășit, comuna Milășel, ra
ionul Reghin

I. GEABĂU-SEGARCEA — 
student — București

FETRU BREBEN - meca
nic cazane, Termocentrala Pa- 
roșeni

MALEȘ TRAIAN — func
ționar — Rădăuți

STAN VIRTAN — activist 
al Comitetului raional U.T.M. 
Sighișoara

TRIFAN IOAN — învăță
tor — satul Piscul Rusului, co
muna Dagîța, raionul Negrești
— raionul Galați

CIOCRAC PANAIT - colec
tivist — comuna Frumușița

NICOLAE PĂRESCU — e- 
lev — Școala profesională —> 
Lupeni

ANGHEL RADULESCU — 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Hunedoara

VASILE CÎRȚALA — elev,
— Sibiu

JIȚA GHEORGHE — con
trolor tehnic, Combinatul me
talurgic — Reșița

C. ABĂLUȚĂ - student - 
București

ZADAVĂ VASILE - tehni
cian, Topleț, raionul Orșova

COȚOI ION — îndrumător 
cultural - Chișineu — Criș.

BURLOIU VASILE — elev
— Galați

FILOTTE TRAIAN - mun
citor constructor — Bacău

PAVEL VICTORIA — elevă
— București

GHEORGHE LUPU — son
dor — Bucșani, raionul Tîrgo- 
viște

VASILE MIFTODE — stu
dent — Iași

RADU STOICA — electro- 
tehnidan — București

N. BOROANA — comuna 
Drăeșan: — regiunea Bucu- 
resti

DIN GHEORGHE NICO
LAE — elev, comuna Șutești, 
raionul Dragâșani

MARLA DOBROGEANU — 
muncitoare — Buftea

MEZA LIVIUS — munci
tor — Uzinele textile „30 De
cembrie" — Arad.

FILIP STELIAN — elev — 
Școala medie Hunedoara

BETLEU PETRE — frezor 
termist — Brașov

AR1STICA BAGHINA — 
activist cultural — Turnu Se
verin

GHEORGHE SAVIN — tur
nător. Atelierele de automo
toare C.F.R. — Brașov

DAMIAN ’ URECHE — co
rector — Tipografia Arad

ZAHARIA SÎNGEORZAN
— muncitor — Ilva Mică) 
raionul Năsăud

TĂTARU VIRGIL - elev - 
Strehaia, regiunea Oltenia

COI

Vizitele
oaspeților indonezieni

Sâmbătă după-amiază, vice
președintele Consiliului Su
prem Consultativ al Indone
ziei, Ruslan Abdulgani, și 
persoanele care îl însoțesc au 
făcut o vizită la Consiliul de 
Miniștri unde au fost primiți 
de Mihail Florescu, ministrul 
Industriei ~ 
miei, și 
ministrul 
Culturii.

A fost de față ambasadorul 
Indoneziei la București, Su- 
krisno.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Simbătă dimineața, vicepre
ședintele Consiliului Suprem 
Consultativ al Indoneziei, 
Ruslan Abdulgani, și persoa
nele care-I însoțesc au făcut 
o vizită la Universitatea „C. I. 
Parhon” din Capitală

în cursul aceleiași dimineți, 
oamenii de stat ai Indoneziei 
au vizitat expoziția „Arhitec
tura în R. P. Romînă" deschi
să în sala Dalles.

De aci. oaspeții s-au indre-*- 
tat spre gospodăria agricolă 
de stat „30 Decembrie", din 
apropierea Bucureștiului. Ei 
au fost intîmpinați de Bucur 
Șchiopu, adjunct al Ministru
lui Agricultorii, și de repre
zentanți ai conduceii gospodă
riei.

Au fost vizitate diferite 
sectoare de producție.

Petrolului și Chi
de Ilie Murgulescu. 
învățămîntului și

Tn cursul după-amiezii, oas
peții indonezieni au făcut o 
vizită la Muzeul de istorie a 
P-M R. unde au fost salutați 
de I. Popescu -Puțuri, direc
torul Institutului de istorie a 
partidului de pe lingă C.C. al 
P-MJEL

Seara, oaspeții indonezieni 
au vizitat studioul de televi
ziune unde au fost întâmpi
nați de Ion Pas. președintele 
Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune.

DL Ruslan Abdulgani a fă
cut o declarație la posturile 
noastre de radio și televiziune 
in care a spus, printre altele :

Peste tot am fost primiți 
din inimă și cu prietenie.

Am fest martorii progresului 
dv. in toate domeniile și ne
am exprimat adi 
toate progresele 
și realizările obț 
construite clădi: 
price 
:ește cu frumusețea ar 
nicâ. Toate acestea ar 
construite prin 
torțe și de către

"ea

•ația pentru 
remarcabile 
ite. Au fast 

ădiri noi, unde 
tehnică se imple- 

hitecto- 
fast 

propriile dv, 
întregul po-

por.
Vă rog să pi

călduros al întregului popor al 
Indoneziei, adresat poporului 
romin, în special muncitorilor, 
pe care i-am întilnif îri între
prinderile vizitate, tuturor 
tehnicienilor și arhitecților, 
tuturor intelectualilor.

.miți salutul

Eleva Constanța lonescu de la Școala populară de artă din Petroșeni urmărește cu atenție 
explicațiile profesoarei F, Fodon

Concurs 
de aeromodele

începînd 
pionieri 
disputa 

unui in-

Duminică, 21 mai, 
de la orele 9 dim., 
din Capitală își vor 
întîietatea în cadrul 
teresant Concurs aeromodelist
pentru „Cupa pionierilor" re
zervat celor mai tineri „avia
tori" bucureșteni.

Se vor prezenta la ștart mi
cii aeromodeliști din unitățile 
de pionieri din București.

Concursul va avea loc la 
categoria „zbor liber".

Competiția, care se anunță 
foarte animată, se va desfă
șura pe terenul Ghencea, 
unde copiii, și toți cei care vor 
să asiste, pot ajunge cu tram
vaiele 2 și 15 pînă la capăt.

Rugbi
Federația cehoslovacă de 

rugbi face intense pregătiri în 
vederea competiției interna
ționale „Cupa Păcii", impor
tant eveniment sportiv care 
va începe la 24 mai cu întâl
nirile R.P. Romînă — R.P. Po
lonă la Bratislava și R.S.. 
Cehoslovacă — R.D. Germană’ 
la Praga. în continuare jocu-

Ol

DE PESTE HOTAR
TO

Kăsunetul internațional
al întîlnirii Hrușciov

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
Intr-un comentariu consacrat a- 
propa’ei întllniri dintre șefii gu
vernelor U.R.S.S. și S.U.A., co
mentatorul diplomatic al Buleti
nului de știri al Casei Albe scrie 
că „intîMrea dintre cei doi con
ducători este considerată la Wa
shington ca un prilej adecvat și 
binevervt pentru stabilirea unui 
prim contact intre ei într-o atmo
sferă neoficială".

cum subirr a de altfel ace
eași agent,e, in cercurile politice 
amer cane știrea cu privire la 
intilmrea ce la Viena a fost pri- 
rrută tatwrabii. Senatorul William 
Hjfcnght (din partea Partidului 
democraf) ș.-a exprimat speranja 
într-o declarat'e că întrevederile 
dintre N. S. Hrușciov și J. Ken
nedy se vor desfășura astfel incit 
să ducă la o îmbunătățire a rela
țiilor dintre UXS4. și S.UA.

ROMA 20 (Agerpres). — A- 
geneția ANSA. transmite ci 
cercurile oficiale italiene și-au 
exprimat satisfacția în legătu
ri cu apropiata * ‘ 
președintelui J. 
KS. Hrușciov. 
Consiliului de _ __
U.RJxfi. Guvernul Italian, a- 
daugă agenția, „xperd in mod 
sincer cd apropiata întâlnire

----- —

Conferința internațională

întâlnire a 
Kennedy cu 
președintele 
Miniștri al

pentru reglementarea
problemei laoțiene

CUVl.VTARtA MI.XI*TRULLI 
AFACERILOR EXTEKXE 

AL R. D. VIETNAM

GENEVA 20 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, m șe
dința din după-cmiaza zilei 
de 19 mai a conferinței inter
naționale pentru Laos prezi
dată de Mac Donald (Anglia), 
a luat 
Khiem,

cariatul Ung Van 
ministrul Afacerilor 

Externe ■! R.D. Vietnam.

Vietnamul democratic, a 
declarat Ung Van Khiem. este 
vecinul Laosului și este inte
resat ca, impneună cu ceilalți 
participanți Ia conferința de 
la Geneva dia 1954, să asigure 
respectarea acordurilor înche
iate.

Șeful delegației R.D. Viet
nam a vorbit in amănunțime 
despre situația din Vietnamul 
de sud,

Trecînd la situația din Laos, 
reprezeruanftul R.D. Vietnam 
a subliniat că nu este sufici- 

* vorbească despre 
” neutralitate — ea trebuie să 
I. fie respectată. Delegația R.D. 
i Vietnam subliniază că pentru 
’reglementarea deplină a pro- 
§ blemei laoțiene este necesar : 

în primul rînd, să se pună 
( capăt amestecului S.U.A.
altor state membre 

h S.E.A.T.Ov în Laos; este 
: cesar să fie retrase din 
J toate trupele străine, să 
I lichidate bazele militare

te de ele, să fie eliberat 
ț

j_____ _
t ent să se

și al 
ale 
ne- 

Laos 
fie 

crea- 
-------- eliberat Lăo- 

. sul de „ocrotirea" S.E.A.T.O.
In al doilea rînd, trebuie 

■să se pună capăt amestecului 
străin sub toate aspectele sale 
în treburile interne ale Lao- 
sului. în conformitate cu 
punctul 12 al actului încheiat 
la conferința de la Geneva, 
urmează să se promoveze o 
politică care să ofere laoție- 
nîlor posibilitatea de a rezolva 
singuri treburile Laosului.

în al treilea rînd, Laosul 
ț trebuie să fie o țară cu ade
vărat pașnică, neutră, inde- 

. pendentă și unificată, conform 
(acordurilor de la Geneva din 
; 1954, conform spiritului acor- 
Ț durilor de la Vientiane din 

1956—1957.
După cuvântarea rostită de 

Ung Van Khiem, a cerut cu- 
.vîntul reprezentantul Vietna
mului de sud. După cum era 
de așteptat, el și-a consacrat 
discursul încercărilor de a 
justifica politica a cărei con
secință a fost încălcarea acor
durilor de la Geneva din 1954.

Următoarea ședință are loc 
la 22 mai.Foto: V. ORZA

rile sînt programate astfel : 
26 mai Brno : R.P. Romînă — 
R.D. Germană și R.S. Ceho
slovacă — R.P. Polonă; 27
mai Praga : R.P. Romînă — 
R.S. Cehoslovacă; 29 mai 
Brno : R.P. Polonă — R.D. 
Germană.

Echipa R.P. Romîne, care a 
cîștigat primele două ediții 
ale competiției, este așteptată 
să sosească în R.S. Ceho
slovacă luni seara.

ticipă trăgători din U.R.S.S., 
R.P. Romînă și R.P. Polonă. 
După prima zi de întreceri în 
clasamentul individual con
duce campionul olimpic " Ion 
Dumitrescu (R.P. Romînă) cu 
98 puncte, urmat de Kișkurno 
(R.P. Polonă) — 97 puncte, 
Bogdanov (U.R.S.S.) — 96
puncte, Tokarev (U.R.S.S.) — 
96 puncte.

Atletism
Tradiționalul concurs atle

tic organizat de ziarul „Na- 
rodna Mladej" se va desfă
șura anul acesta la Sofia între 
26 și 28 mai. Vor lua parte la 
întreceri sportivi și sportive 
din U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, R.P. Romînă, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Turcia, Grecia și 
R.P. Bulgaria. Din echipa 
U.R.S.S. vor face parte Maria 
Itkina, V. Goriaev, V. Savin
kov și alții.

Box
Ea campionatele europene 

de box (3—10 iunie) de la Bel
grad Franța va prezenta un 
lot de 5 pugiliști : A. Porcel 
(muscă), M. Houdeau (pană), 
Cotet (ușoară), P. Consentino 
(semiușoară) și J. Joșselin 
(semimijlocie). Antrenorul e- 
echipei este Raymond Sa- 
vignac.

Ata 2—2; Pahtakor Tașkent 
— Dinamo Kiev 2—1; Belarus 
Minsk — Kalev Tallin 2—1; 
S.K.A. Rostov pe Don — Șah- 
tior Stalino 3—0. în clasamen
tul grupei a doua conduce Di
namo Kiev cu 10 puncte, ur
mată de Ț.S.K.A. 9 puncte, 
iar în prima grupă Torpedo 
Moscova — cu 12 puncte ur
mată de Avangard Harkov —- 
10 puncte.

Tir
La 19 mai a început la Var

șovia coneursul internațional 
de tir — talere — la care par-

Fotbal
în cea de-a 7-a etapă a 

campionatului unional de fot
bal s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Zenit Lenin
grad — Dinamo Mscova 2—1; 
Spartak Moscova — Moldova 
Chișinău 0—0; Neftianik Baku 
— Dinamo Tbilisi 1—1; Spar
tak Erevan — Kairat Alma-

Șah
La 29 mai vor începe con

comitent la Moscova, Rostov 
pe Don și Lvov trei mari tur
nee internaționale de șah. In 
turneul de la Moscova vor fi 
prezenți cîțiva mari maeștri 
renumiți printre care Pach- 
man (R.S. Cehoslovacă), Bis- 
guier (S.U.A.), Olafsson (Is- 
lșnda), Smîslov, Bronștein, 
Toluș (U.R.S.S.). Turneul de 
la Rostov pe Don, în memoria 
lui M. Cigorin, va reuni șa
hiști din R.P. Polonă, RS. 
Cehoslovacă, R.P. Bulgaria. 
Iugoslavia, R.D. Germană și 
alte țări. Șahiștii sovietici vor 
fi reprezentau la acest turneu 
de marii maeștri Bondarevski( 
Taimanov și Polugaevski.

Kennedy
va contribui la îmbunătățirea 
relațiilor intre popoare".

★
CANBERRA 30 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 20 mai 
toate ziarele, radiodifuziunea 
și televiziunea australiană au 
relatat despre apropiatele con
vorbiri 
Uniunii 
Unite.

dintre conducătorii 
Sovietice și Statelor

♦
VIENA 20 (Agerpres). — 

Știrea că la Viena va avea loc 
o întâlnire între președintele 
Consiliului 
U.R.SE.. N. 
președintele

Miniștri al 
Hrușciov, și 
- ’ _

de 
S.
S.U.A., J. Ke-

nnedy, a înconjurat rapid 
Austria.

„Viena ii așteaptă pe Hruș
ciov și Kennedy", „Viena sa
lută întîlnirea conducătorilor 
celor două state — cele mai 
puternice din lume", scriu 
ziarele austriece.

★
ATENA 20 (Agerpres). — 

Presa ateniană comentează în* 
tâlnirea dintre N. S. Hrușciov 
și J. Kennedy.

Ziarul burghez influent 
„Kathimerini" caracterizează 
această întâlnire drept un pas 
„spre stabilirea coexistenței 
pașnice între Est și Vest".

Ieri la EvianAu început tratativelef ranco-algeriene
EVIAN 20 (Agerpres). — Simbătă la amiază la „Hotel du 

Parc" din Evian au început tratativele dintre reprezentanții 
guvernului francez și ai guvernului provizoriu al Republicii 
Algeria.

Delegația guvernului provizoriu este condusă de Krim 
Bellkassem, vicepreședinte și ministru de Externe ; delegația 
franceză este condusă de Louis 
problemele algeriene.

Joxe, ministru însărcinat cu

Prima ședință a conferinței 
a început la ora 10 gmt. Pri
mul a luat cuvântul Louis 
Joxe, care a făcut o expunere 
a poziției delegației franceze. 
Au luat apoi cuvîntul în 
numele delegației algeriene 
Krim Bellkassem, Ahmed 

! Boumendjel. Ahmed Fran
cis și Taied Bulahruf, care 
au expus punctul de ve
dere al delegației guvernului 
provizoriu al Algeriei. Prima 
ședință a tratativelor a durat 
o oră și 45 de minute. S-a ho- 
tărit ca următoarea ședință 
să aibă loc marți.

Din declarațiile făcute 
conferințele de presă pe care 
le-au ținut simbătă după-a
miază Louis Joxe — la Evian 
— și purtătorul de cuvînt al 
delegației algeriene — la Ge
neva - se not desprinde unele 
indicații asupra desfășurării 
primei ședințe a tratativelor. 
Delegația franceză a reafirmat 
punctul de vedere exprimat 
în cuvântările generalului de 
Gaulle, care pronunțîndu-se 
in favoarea autodeterminării, 
leagă totodată aceasta de așa- 
zisa „asociere", din toate 
punctele de vedere a viitoru
lui stat algerian la Franța. 
Din declarația lui Joxe reiese 
că delegația franceză condi
ționează progresul tratative
lor în primul j-jnd de înceta
rea focului șj nu de accepta
rea de către 
a garanțiilor 
rea în viață 
nării.

în ceea ce 
ma Saharei, 
integrantă din teritoriul alge
rian, Joxe s-a limitat să de
clare că ea constituie o pro
blemă aparte.

în expunerile lor reprezen
tanții guvernului provizoriu 
algerian au arătat că princi
pala problemă care se pune 
în fața tratativelor este tra
ducerea în viață a autode
terminării. Am venit să dis
cutăm garanțiile pentru exer
citarea dreptului poporului 
algerian la autodeterminare, a 
spus purtătorul de cuvînt al
gerian, Malek.

După cum a anunțat agen
ția France Presse sîmbătă di
mineața, o dată cu începerea 
tratativelor de la Evian gu
vernul francez a anunțat că 
a dat ordin trupelor sale în 
Algeria să înceteze „operațiu
nile ofensive". Ordinul intră 
în vigoare începînd de sîm
bătă 20 mai ora 18, ora Pa
risului, și își păstrează vala
bilitatea timp de 30 de zile. 
După cum anunță agenția

la

partea franceză 
privind traduce- 

a autodetermi-

privește proble- 
care face parte

France Presse, această măsu
ră poate fi ulterior contra
mandată sau prelungită „în 
funcție de împrejurări".

In același timp, guvernul 
francez a hotărât să transfere 
în interiorul Franței, într-o re. 
ședință supravegheată, pe Mo
hammed Ben Bella, vicepre
ședinte al guvernului provi
zoriu algerian, Mohammed 
Khider și Ait Ahmed, miniș
tri de stat ai guvernului provi
zoriu, care se aflau deținuți pe 
insula Aix.

Comentând hotărârea guver
nului francez de a înceta „ope
rațiunile ofensive" guvernul 
provizoriu al Republicii Alge
ria declară că „încetarea ope
rațiunilor militare, indiferent 
de forma care ar lua-o, nu 
poate fi decît rezultatul unui 
acord între cei doi participan- 
ți la conflict". Guvernul pro
vizoriu apreciază că hotărîrea 
guvernului francez nu oferă 
poporului algerian nici un fel 
de garanții și nu angajează 
guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria. Referindu-se la 
aceeași măsură, purtătorul de 
cuvînt al delegației algeriene 
la Evian a subliniat ca ade- 

„y^rata pvpblență este aceea de 
a se pune capăt dominației 
colonialiste în Algeria și de a 
se trece Ia traducerea în fapt 
a autodeterminării.

Opinia publică din Franța a 
primit cu deosebită satisfacție 
începerea tratativelor de la 
Evian. Zeci de delegații, adu- 
cînd petiții semnate de zeci de 
mii de locuitori ai Franței, au 
sosit la Evian făcând cunoscu
tă voința poporului francez de 
a se obține recunoașterea ne
condiționată de către guvernul 
Franței, a dreptului poporului 
algerian la autodeterminare.

După cum arată agențiile de 
presă, încercările cercurilor 
ultracolonialiste de a marca 
începerea tratativelor printr-o 
„grevă de protest" a popu
lației europene din Alger au 
înregistrat un eșec total. în 
fața acestui eșec bandele fas
ciste au organizat îp cursul zi
lei de sîmbătă 23 de explozii 
cu bombe la Alger și în alte 
orașe.

Respingând acțiunile elemen
telor fasciste, ' opinia publică 
democratică din Franța care 
apreciază începerea tratative
lor drept o importantă victo
rie a sa în lupta pentru pace 
în Algeria, depune toate efor
turile pentru ca tratativele de 
la Evian să ducă la reglemen
tarea pașnică cât mai grabnică 
a problemei algeriene.

Vizita delegației

economice române in
ROMA 20 (Agerpres). — 

Delegația economică romi- 
nă condusă de Mihai Pe
tri, adjunct a] ministrului 
Comerțului, care se află în 
Italia a vizitat o serie de 
centre industriale din nor
dul Italiei.

Ba Torino delegația eco
nomică romină a avut o

Italia
întrevedere cu 
rio Valetta, 
societății Fiat la care a luat 
parte Pompiliu Macovei, 
ministrul R. P. Romine la 
Roma.

După întrevedere prof. 
Vittorio Valetta a oferit 
un dejun în cinstea delega
ției economice romîne.

prof. Vitto. 
președintele
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De peste hotare

Președintele Cubei 
salută Forumul

Conducătorul Casei Albe a 
socotit necesar să se a- 
dreseze de curând Con

gresului printr-un mesaj spe
cial reluând o temă pe care o 
mai abordase: însipaiimîntătoa- 
rea Creștere a delicventei juve
nile în S.U.A. Tema nu este de
loc nouă. Ziarele scriu despre 
ea de ani de zile. La tribunele 
parlamentare sau la microfoa
nele radiofonice personalități 
marcante se lamentează dispe
rate. Comunicate mai mult sau 
mai puțin laconice vorbesc des
pre comisii ce se îndeletnicesc 
cu o scrupuloasă evidență a 
delictelor comise de cei tineri.

America este îngrijorată. De- 
licvența juvenilă reprezintă mai 
mult decît o oarecare temă de 
editorial de ziar sau de discurs 
în Congres. Explozia de crimi
nalitate în rîndul tineretului 
este după - cum- arăta însuși 
ziar-ul american „New York Post“ 
un „simptom al unei îmbolnă
viri mai grave".

Boală cumplită, boală grea, 
Cu simptom© fără număr și 
fără de sfîrșit. O boală ce sea
mănă cu molimele ce se întind 
secerând organismele slabe. O 
boală al cărui diagnostic este 
căutat cu înfrigurare deși ome
nirea întreagă îl cunoaște,

MOLIMA
Citești mesajele și cuvîntârile 

unor personalități americane - 
care în treacăt fie spus nu pot 
fi învinuite de intenția de a de
nigra -modul de viață de peste 
ocean — și faptele citate îți evo
că imagini cutremurătoare. Cu- 
vînta-rea recentă a președinte
lui Kennedy conține accente 
atît de dramatice incit nu miră 
pe nimeni propunerea finală d-e 
a se elabora chiar și un plan 
federal de cinci ani menit să 
coordoneze lupta împotriva de
licventei juvenile. Gîndiți-vă : 
un plan federal de care se în
grijește însuși președintele Sta
telor Unite ale Americii pentru 
a domoli valul gigantic al cri
mei ce s-a abătut asupra 
acestei țări. Kennedy vrând 
să sublinieze întreaga gra
vitate a situației releva că dacă 
nu se vor lua din timp măsuri 
„în viitorii zece ani numărul co
piilor care vor apare în fața 
tribunalelor se va ridica la 
4.000.000". Patru -milioane de 
copii în fața tribunalelor în
seamnă tot atîtea delicte dintre 
care -unele deosebit de grave, 
iți vin în -minte spontan titlurile 
din ziarele americane : „Jungle 

— Ce ai d-e gînd să faci cînd vei ieși de aici?
- Un film pentru... copii.

pe asfalt" ; „A fost asasinată o 
fetiță de 15 ani"; „într-o sin
gură săptămînă au fost uciși 
4 tineri"; „Criminali minori". 
Delicvența este în creștere atît 
în mediul urban, clit și în cel 
rural. Un -raport al ministrului 
Sănătății, învățăm-întului și Asi
gurărilor Sociale, Ru.bicoff, dez
văluia că „în anul 1959, pentru 
a! 11-lea an consecutiv, proce- 
sele și arestările de tineri au 
crescut față de anul precedent. 
Cifrele preliminare pentru anul 
1960 indică faptul că această 
tendință de creștere continuă. 
Din anul 1948 cazurile de delic. 
vență juvenilă cu crescut de 
peste două ori, în timp ce nu
mărul tinerilor a crescut cu mai 
puțin de jumătate".

Luați fiecare din frazele ace
stui raport ce completează me
sajul prezidențial. în spatele fie
cărei cifre, în spatele fiecărui 
cuvînt se află o mare dramă a 
Americii Contemporane. Relata 
ziarul „New York Times" că la 
New York există 150 de bande 
de tineri. Aceste bande duc un 
veritabil război între ele cu fo
losirea unui armament modern. 
Șapte mii de tineri sînt an
trenați în ciocniri care nu de 
puține ori se termină Cu vieți 
curmate, ca să nu mai vorbim 
de răniții transportați în stare 
gravă la spitale. In umbra zgî- 
rie-noiri-lor, pe străzile asfaltate 
pe care se scurge șuvoiul auto
mobilelor lucioase, se consumă 
adeseori întâmplări ce evocă 
cruzimile piraților din urmă cu 
secole. In privința aceasta să 
ascultăm ce relatează chiar di
rectorul Biroului Federal de In
vestigații, faimosul Hoover, a 
cărui autoritate în materie — 
in acest caz — nici nu poate fi 
pusă la îndoială. Mister Hoover 
declară textual : „în ultimii 14 
ani numărul crimelor grave a 
crescut de trei ori mai repede

In căutarea unor vinovat!- 
de mult cunoscuti

__  ^|itfMMrTiTTgTFBrWTWIWr'7rgTrHrilw*1"

CARE SÎNT ADEVĂRATELE CAUZE ALE CREȘTERII 

DELICVENTEI JUVENILE ÎN S. U. A.

decît creșterea populației. Nu
mai în cursul acestui deceniu 
poliția a arestat 740.000 tineri 
tulburători ai ordinei publice. 
Deosebit de mult a crescut în 
S.U.A. numărul asasinatelor 
precum și a! crimelor grave ca 
jaf armat, spargeri, siluiri. Igno
rarea acestor crime poate duce 
numai la o catastrofă". Să nu 
se creadă că mister Hoover nu

Televiziunea americană în lea
găn...

are și o constatare mai sinte
tică în -legătură cu șirul acestor 
fărădelegi comise și meticulos 
înregistrate la F.B.I. : „America 
se află astăzi într-o perioadă 
de înflorire a crizei morale".

Toată lumea, deci, știe de 
existența bolii și recunoaște a- 
gravarea ei. Toată lumea im
ploră medicii să lecuiască or
ganismul Americii de această 
boală. Diversele persoane care 
vorbesc Cu glas tcre pe această 
temă par decise să se strângă 
jntr-un front comun și cu străș
nicie să caute pe vinovat, să 
apuce taurul de coarne. Numai 
că dintr-un început par a fi 
roși d-e o mare nedumerire. 
Unde poate fi găsit vinovatul ? 
Unde trebuie el căutat? Cine 
îl -inspiră ?

Desigur, asemenea căutări 
nu sînt simple. De aceea con
tribuabilul american n-u se miră 
cînd află de apariția — bineîn
țeles pe seama bugetului — a 
unor comiții și comitete ce cu 
toatele îl caută într-p variantă 
contemporană a lui Sherlock 
Holmes pe vinovatul ce poartă 
numele devenit de-acum banal 
„■delicventa juvenilă11. Fără în
doială, aceste căutări sînt ge
neroase și generozitatea se 
răsplătește. Să pomenim de 
aceea în treacăt amănuntul, 
pare-se prozaic, dar destul de 
substanțial, relatat de agenția 
„Associated Press" : surse ofi
ciale recunosc că „delicvența 

juvenilă costă America 5 mi
liarde de dolari anual".

Pe ecranele televiziunii ame
ricane a-par deseori fețele ino
cente ale unor respectabili con
gresmeni. A'dresîndu-se cu un 
ton melodramatic asistenței ne
văzute însă cifrată la multe mi
lioane, oratorii cu pricina se la
mentează : „Oameni buni aju- 
tați-ne, deschideți-ne ochii, sfă- 
tuiți-ne încotro să-l căutăm pe 
marele vinovat...".

Nu-și dau seama că pălăria 
pe care o caută se află chiar 
pe creștetul capetelor lor ?

VINOVĂȚII 
—IATĂ-I!
. vem. toate motivele si

J credem că respectabilii 
congresmeni care se la

mentează pe tema delicventei 
juvenile și par a căuta zile 
și nopți în șir vinovății necu- 
noscuți, știu că în Statele 
Unite există radio, televiziune, 
cinematografe, comicsuri și 
alte „fabrici de criminali" sub 
variate firme. Indiscutabil, 
știu. Atunci, dacă știu, dacă 
chiar ei au participat sub 
o formă sau alta la manifes
tările acestora, atunci de ce se 
mai miră de gravitatea delic
ventei în rîndurile tineretului 
american ?

Să poposim puțin in lumea 
filmelor, tipăriturilor și a tele
viziunii americane. Porția de 
comicsuri dată tineretului 
american crește cu fiecare 
zi și capătă impresionanta 
înfățișare a celor 60.000.000 

tipărituri anuale, 60.000.000 do
ze de otravă. Dar nu-s 
singurele. Folosind deco
rurile pentru a crea o ima
gine cit mai reală, să-i spu
nem autentică, radioul și tele
viziunea transmit anual 4.500 
de scenarii și piese a căror 
temă principală este asasina
tul. pe care milioane de co
pii și adolescenți le urmăresc. 
In fața ochilor lor se perindă 
o lume bestială de junglă, o în
treagă galerie dementă: su
permini cu mușchi hiperatro- 
fiați, tarzani în chiloți de pie
le de tigru, aviatori gata să 
prefacă orașe în ruine, gang
steri cu pistolul fumegînd.

Norman Cuusines, un cunos
cut ziarist american, a scris 
cindva că în S.U.A. „televi
ziunea omoară în leagăn". 
Avea dreptate. Acclo, peste 
ocean, micul ecran exercită o 
nefastă influență asupra co
pilului la o vîrstă fragedă, îi 
spulberă preocupările firești, 
și-l otrăvește intr-un chip res
pingător. Un ziarist a poves
tit că într-o singură oră de 
emisiune la televiziune a în
registrat nu mai puțin de 12 
asasinate și șase răniri. Unii 
observatori ai vieții ameri
cane considerau că numără
toarea nu a fost .tocmai exac
tă. „Fără îndoială — spuneau 
ei — 60 de minute de emisiu
ne a televiziunii aduce în fața 
milioanelor de telespectatori 
cu mult mai multe crime și 
acte josnice. Televiziunea a 
devenit un factor da infecție 
morală".

Cine nu cunoaște in S.U.A. 
renumita oră de ,,ressing“. 
Este vorba de o emisiune ce 
poartă din plin amprenta mo
dului de viață american, deși 
se pretinde a fi un amuza
ment, un soi de glumă ino
centă. Un grup de bărbați — 
doi sau patru — de preferin
ță grași, scoțînd - urlete demne 
de îndepărtata junglă, cu chi
puri de fiară, se aruncă săl
batic unul asupra altuia pe 
un ring din belșug luminat de 
puternice reflectoare. S-ar pă
rea că vor să se devoreze in
tre ei. Totul le este permis: 
să se muște , să-și fringă bra
țele, să-și zdrobească gura, 
să-și scoată ochii. Deseori, 
capul adversarului este prins 
intre mîini și lovit — regula
mentul spune metodic — de 
dușumea pînă ce nefericitul își 
pierde cunoștința. Pe organi
zatori de îi vei întreba ce pă
rere au despre o asemenea 
scabrozitate îți vor răspunde 
pe un ton firesc:

— Aceasta nu este o bătaie, 
ei un admirabil spectacol. 
Parcă totul s-ar desfășura pe 
note...

Plictisit la un moment dat 
de emisiunile televizate tînă- 
rul pune mina pe o carte. Una 
din cele 60 milioane de tipări
turi ce îl inundă anual. Nu 
contează titlul. Dincolo de co
pertele pestrițe cu gangsteri și 

femei dezgolite aceeași otravă 
tipărită este condensată în 
zeci de pagini vindută la un 
preț de nimic. Autorii litera
turii cu care este îndopat ti
neretul american sint într-o 
adevărată cursă pentru imagi
narea celor mai dezgustătoare 
fărădelegi. Autorul cunoscutei 
cărți ..Romanul groazei în A- 
merica" Frohock scria : ..Au 
trecut timpurile cînd scriito
rul reușea să-l captiveze pe 
cititor cu aceea că i-a con
strâns pe eroii săi să încalce 
toate cele zece porunci. Nu- 
acum se cere ceva mai pal
pitant".

Cei ce aruncă pe piață a- 
nual milioane de asemenea 
tipărituri odioase nu fac un
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Caută pălăria pe care o poartă pe creștetul capului...

secret din faptul că ele con
stituie un business din cele 
mai rentabile. Arthur Stein, 
redactor al revistei „Crocket". 
mărturisea cu cinism: „Ero
tica crimei ...contribuie la 
vînzarea revistei".

Operațiile de descompunere 
a sufletelor celor tineri sînt 
efectuate în mod calculat, țin
tesc departe. Cultul violenței, 
al crimei, nu este un scop in 
sine. Profitorii otrăvirii tine
retului năzuiesc să schilo
dească conștiința generației 
tinere, să înăbușe năzuințele 
sale juste, firești, să o trans
forme intr-o docilă masă de 
manevră să o îndepărteze de 
adevăratele probleme ce fră
mântă pe cei tineri: șomajul. 
depresiunea economică, criza 
invățămintului, nesiguranța zi
lei de mîine. Pricești vitrinele 
librăriilor americane și înțe
legi cit de perfidă este tentati
va de a inocula tineretului iste
ria războinică, tentativa de a 
face din tineri criminali cu și 
fără uniformă militară. Tipă
rituri cu largă răspindire 
peste ocean poartă titluri de 
acest gen : „Serviciul secret 
al lui Hitler", „Istoria Gesta
poului" etc. Cărțile acestea 
urmăresc să reabiliteze fascis
mul și să facă mai agreabili 
pe urmașii lui Hitler în ochii 
poporului și tineretului ame-
rican.

Ce cărți au avut circu-
lație în anul 1960, care
dintre ele au primit titlul
de „bestseller" ? Le vom
numi: „Anatomia asasinate
lor", „Drumul spre Stalin
grad" și „Vind cecuri". Trei 
cărți, trei direcții ale activi
tății distrugătoare dusă de 
propaganda burgheză care nu 
încetează nici o clipă să per
vertească rațiunea și conștiin
ța tineretului. Literatura des
pre asasinate merge mină în 
mină cu povestirile romanțate 
profasciste, principala idee 
fiind preamărirea cultului for
ței, al crimei, al violenței.

Sălile cinematografelor ame
ricane înghit anual milioane 
de tineri. Ce li se prezintă aci 
tinerilor, celor ce abia se gă
sesc la primii pași în viață ? 
Li se prezintă cumva filme ce 
glorifică omul, ce-i dezvăluie 
frumusețea sufletească, măre-

Desene de V. VASX1US-a inspirat!
ția, pasiunile creatoare, paș
nice ? Dacă ar auzi o aseme
nea întrebare nu puțini dintre 
producătorii de filme de peste 
ocean ar căpăta atacuri de a- 
poplexie. Ei au preferințele 
lor. Preferințe cu efecte „e- 
ducative- cumplite dar în 
chimb cu efecte... bănești im

pecabile. „Frankenstein din 
anul 1970 — cea mai înspăi- 
mîntătoare groază din toate 
groazele". Procedeul a devenit 
clasic. Asasini sadici, femei 
fatale, minute de sadism și 
groază, superoameni populea
ză lumea ecranului. Un corte
giu nesfîrșit creat parcă de o 
fantezie dementă.

La pervertirea generației 
tinere își dau concursul ra- 

(Motto) Numeroase comisii 
constituite în S.U.A. încearcă 
să găsească cauzele delicven
tei juvenile...

dioul și televiziunea, cinema
tografia și literatura, cele mai 
diferite creații ale modului de 
viață american. Le cunoașteți 
domnilor senatori ce vă la
mentați in căutarea surselor 
delicventei juvenile ! Ele vi 
se par probabil firești și ne- 
vinovate. expresie a „libertă
ților* americane.

Un business 5e~xx> l—

Fiecare pas pe are risărxl 
american ii .-<ce rn rzxți este 
însoțit de «sacra jerreriini 
morale, inrrețiwtă 
de odioși basi*eis«e«i Tti- 
rile ziarelor sădesc uteris 
războinică. Lc scoală ■erix- 
lele didactice și profesoral H 
conving pe copil despre ezu- 
tența raselor superioare n in
ferioare, cum că uienixl it 
viață trebuie să fie cei *1 *s- 
permanului abrutizat, rtde~' 
fără scrupule, docil față ăe 
stăpînul bănuiai. parcă pu
țini din actualii „căutători c. 
uinocaților" deiicrenței ;uce- 
nile n-au rostit ei înșiri c* trân
tă ri in școli și colegi:. 3-u- 
versități și pe stadioane, pe 
un ton mai academic ori ma: 
vulgar incercwd- să demon
streze tocmai cultul violeuței T

Sau de puține ori au trecut 
pe lingă „muzeul groazei' 
deschis pe Broadway 24 de 
ore din 24 și unde sînt prezen
tate instrumentele de tortură 
începînd din Evul Mediu și 
pînă la ustensilele gangsteri
lor actuali...

Intențiile sînt vizibile. în 
orice societate civilizată inci
tatorii publici la crimă sînt 
aruncați in temniță. Acest lu
cru nu se petrece în S.U.A. Și 
desigur nu din pricina unei 
oarecari omisiuni. Nu. Este 
vorba de o acțiune amplă, in
tenționată, de a întreține în 
rîndurile tineretului o psihoză 
bolnăvicioasă, utilă doar celor 

ce plănuiesc un nou război. 
Spiritul militarist ce se degajă 
din propaganda cultului forței 
și supermanului, ce inundă li
teralmente America, urmă
rește să obișnuiască pe tînă- 
rul american cu țelurile agre
sive ale politicii monopoluri
lor. Dar înainte de a deveni 
precalculata carne de tun. 
unii din tinerii americani de
vin criminali, gangsteri odioși 
fără uniformă militară.

Domnilor, căutați izvoarele 
crizei morale de care vorbea 
mister Hoover ?

Priviți atunci în jurul dum
neavoastră cu atenție.

Modul ăe viață american — 
:ată vinovatul!

RACIIE
AD1NCI

Încă în 1950 un grup de 
bine cunoscut: oameni 
de știință americani, 

printre care se alia și Albert 
t-instein. arătau intr-un ra
port : -Efortul sistematic și 
bine finanțat al autorității 
militare naționale de a pă
trunde și a influența educa, 
ția civilă în America va adu
ce, dacă această tendință nu 
este răsturnată, prejudicii se
rioase vieții națiunii și păcii 
lumii-. Avertismentul s-a 
dovedit pe deplin intemeiat. 
Prejudiciile aduse însăși vie
ții națiunii americane sint 
incalculabile. Isteria război
nică și cultul crimei au mers 
mină în mină, iar astăzi A- 
merica culege o bogată și în
grozitoare recoltă -de crimi
nali, o recoltă fără precedent 
în întreaga ei istorie. Un zia
rist american vorbea de ac
tuala generație de tineri ca 
fiind „o generație zguduită". 
El descria descompunerea 
morală a acestei generații. 
Cauza ei o vedea în „educa
rea generală a tinerilor în 
arta morții și a distrugerii". 
Dar cine efectuează această 
„educare"?.

Este oare întâmplător că fe
nomene asemănătoare ca in
tensitate se consumă și în ce
lelalte state capitaliste ? De 
ce bîntuie valul de delicven
tă juvenilă în Anglia, în Ger
mania occidentală, în Franța, 
în Italia ? Izvoarele sînt iden
tice.

Pe drept cuvînt, opinia pu
blică din aceste țări manifes
tă o adîncă îngrijorare și con
sideră că cei răspunzători de 
educarea tineretului au dato
ria să acționeze în mod efi
cient spre a curma delicven
ța juvenilă. Toate constatările 
duc la concluzia finală a ne
cesității intervenției efective a 
organelor de stat spre a asi
gura educarea tineretului pe 
baza unor norme morale pă
trunse de spiritul umanității.

Cînd la Organizația Națiu
nilor Unite s-a luat în discu
ție propunerea romînească 
privind, educarea tinerilor în 
spiritul ideilor păcii și înțele
gerii intre popoare, unii re
prezentanți occidentali au 
încercat să acrediteze ideea 
că această operă educativă 
- _ să fie treaba gu
vernelor ci pur și simplu a... 
familiilor. Cu alte cuvinte, 
gwauacle nu trebuie să se 
preocope în nici un fel de e- 
dncarea pațnirn a generației 
tmere, că nici o obligație nu 
zpasă pe umerii administra- 
n-K ce stat ca și cînd întrea
ga viată tmărul și-o petrece 
in strimt al familii
aepame de orice alte influ
ențe. Scoțxzl manevre- este 
ușor de dedus: autorită- 
nje americane, in : 
acmmase. cumva șpmtul răz- 
aotrâc In asemenea coocnții 
putea « je fie pe piac ideea 
răspenderi: guvernelor pet- 
lx y ptutiKr.1 ăzea tn m~.d .mile 

grut-Ț. » ideuar pâr-i și 
--.țeiesen. intre popoare ? A 
iuTuta la iacaiue răspunderea 
pentru educarea pașnică a 
uneretuhzi =3 înseamnă a în
chide ochi: La ner.umâratele 
canale prin care pătrunde in 
mentalitatea tinerilor otrava 
războinică, canale pe care 
înseși forurile de stat din 
SU A. șî alte țări occiden
tale Ie ccctrolează ?

La ora actuală cercurile ofi
ciale din S.U.A. sînt neliniș
tite cumplit de creșterea de- 
îicverrțikr și promit elabora
rea unor planuri speciale. 
Toate aceste planuri nu au 
insă nici o valoare dacă se 
omite esențialul: a închide 
rana tel p ce emană respingă- 
-;;i;:.: ■ ... a:e criminali
tății și isteriei războinice. Nu 
se poate rezolva această pro
blemă spinoasă a Americii 
: =re atîta vreme
cit nu se renunță la odiosul 
business al groazei și la tenta
tiva de a transforma pe tineri 
in carne de tun.

La Casa Albă domnește în
grijorarea. O îngrijorare jus
tificată. O nouă comisie spe
cială cu respectivele alocații 
bugetare este în curs de for
mare. Va reuși ea să rezolve 
problema ?

EUGENIU OBREA 
CAROL ROMAN

Forumul mondial al 
tineretului este un 
eveniment de o în

semnătate excepțională. U- 
rez organizatorilor lui cele 
mai mari succese, a decla
rat președintele Cubei, Os
valdo Dorticos, în scrisoa
rea secretariatului perma
nent al Forumului mondial 
al tineretului.

Forumul oferă tineretu

6W.* Cea mai bună recoltă de trestie 
de zahăr din ultimii opt ani

HAVANA 20 (Agerpres). — în 
Cuba e în foi strângerea recoltei 
trestiei de zahăr. S-au și obținut 
peste 6 milioane tone de zahăr 
— cel mai bun rezultat din ulti
mii opt ani. După calculele Insti
tutului nafional pentru reformă 
agrară, pină la sfîrșitul sezonului 
de strângere a recoltei se presu
pune că va fi obținut încă un mi
lion de tone.

„Să nu se lase pe cîmp nici o 
tulpină de trestie de zahăr" — 
acesta este apelul adresat oame
nilor muncii cubani de Raul Cas
tro, ministru! Forțelor Armate re

0 nouă dovadă a cirdășiei dintre
Hammarskjoeld și colonialiști

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— La New York a fost dat pu
blicității „al doilea raport al 
secretarului general cu privire 
la unele măsuri luate în ca
drul îndeplinirii rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
21 februarie 1961".

în acest document se în
cearcă să se prezinte lucrurile 
ca și cum rezoluția Consiliu
lui de Securitate cu privire la 
Congo s-ar îndeplini normal.

„Comandamentul trupelor 
O.N.U. primind întăriri serioa
se pentru forțele sale armate, 
se spune printre altele în ra
portul lui Hammarskjoeld, a 
luat măsuri pentru preîntâmpi
narea unui război civil, în 
special în regiunea Katangăi 
de nord și a Kasaiului de sud“.

în sprijinul acestei afirmații 
nu se menționează decît un 
singur fapt și anume că ,,în 
timpul operațiunilor O.N.U. în 
Katanga de nord, trupele 
O.N.U. au capturat 37 de sol
dați mercenari". Dar se știe că 
după arestarea lui Chombe, 
mercenarii albi ai marionete
lor din Katanga au început să 
se risipească singuri.

Noul raport al lui Ham
marskjoeld arată în fond că 
secretarul general al O.N.U. 
nu dorește să ceară categoric 
Belgiei să îndeplinească rezo
luția Consiliului de Securitate. 
Hammarskjoeld se mulțumește 
în realitate cu asigurările date 
de guvernul belgian în legă
tură cu îndeplinirea acestei 
rezoluții deși el însuși a fost 
nevoit să recunoască că în 
ceea ce privește „precizarea 
metodelor de îndeplinire a re
zoluției. guvernul belgian a

Uniunea Sud-Africană

Guvernul a interzis întrunirile
NEW YORK — 

La 19 mai guvernul 
Uniunii Sud-Afri- 
cane a interzis pe 
timp de șase săptă- 
mîni toate întruni
rile și mitingurile 
publice de pe teri
toriul Uniunii Sud- 
Africane și Africii 
de sud-vest

Această măsură

publice
este îndreptată îm
potriva populației 
băștinașe. Se știe că 
conducătorii parti
delor politice și or
ganizațiilor obștești 
africane au hotărît 
ca în ultimele trei 
zile ale lunii mai să 
organizeze în în
treaga țară greve și 
demonstrații împo

Masiv val de arestări
in Coreea de sud

SEUL 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția U- 
nîted Press International, 
junta militară care a preluat 
puterea in Coreea de sud 
a anunțat la 20 mai formarea 
unui guvern alcătuit din 14 
miniștri, în frunte cu general- 
locotenent Tian Do pen, con
ducătorul loviturii de stat. Ca
binetul format va înlocui fos
tul guvern Tian Men.

Din guvern fac parte numai 
generali și colonei.

Tian Do Hen deține și Mi
nisterul de Război.

în același timp în Coreea 
de sud continuă arestări ma
sive. Potrivit cifrelor oficiale,

pp scurt
LONDRA, La 19 mai a fost 

semnat la Londra un acord 
anglo-sovietic cu privire Ia co
laborarea în domeniul folosi
rii pașnice a energiei atomice, 
pe termen de cinci ani.

BAMAKO. La 19 mai s-a 
deschis Ia Bamako (Republica 
Mali) prima conferință a zia
riștilor din țările Africii.

NEW YORK. La 19 mai V. 
A. Zorin, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. Ia O.N.U. 
a adresat lui F. Boland, preșe
dintele celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
o scrisoare în care protestează 
împotriva faptului că, la pro
punerea Secretariatiilui O.N.U. 
Comitetul consultativ pentru 

lui lumii posibilitatea mi
nunată de a discuta și de 
a adopta măsuri în princi
palele probleme contem
porane ale omenirii a sub
liniat președintele Cubei.

Osvaldo Dorticos scrie 
că a studiat cu atenție 
programul Forumului și 
consideră că el este nu nu
mai deosebit de interesant, 
ci și deosebit de actual.

voluționare și președintele Consi
liului de coordonare, executare 
și control din provincia Oriente.

„Zahărul, bogăția patriei noas
tre — a declarat Raul Castro — 
nu mai aparține paraziților, capi
taliștilor și companiilor imperia
liste. Acum el este un bun al po
porului".

Muncitorii de pe plantațiile de 
trestie de zahăr din provincia O- 
riente, care termină strânsul re
coltei, au hotărât să se deplaseze 
în alte regiuni pentru a-și ajuta 
tovarășii. să-și strîngă mai repede 
recolta.

manifestat aceeași lipsă de do
rință care în unele cazuri 
pune Ia îndoială însuși con- 
simțămîntul său principal 
față de rezoluție".

Mizînd cu încăpățînare pe a- 
gghții colonialiștilor străini, 
Hammarskjoeld ignorează în 
raportul său faptul că în Re
publica Congo există un gu
vern legal care a fost ales de 
parlament și se bucură de spri 
jinul majorității poporului 
congolez.

„Marșul 
durerii"

ROMA 20 (Agerpres). — 
Un numeros grup de oa
meni purtînd ochelari negri 
și bastoane în mîini, înain
tează pe șoseaua care duce 
de la Florența la Roma. 
Este „marșul durerii" ini
țiat de orbii din regiunea 
Toscana care luptă spre a 
obține pensii pentru cei 
lipsiți de vedere.

Pe pancartele pe care le 
poartă participanții la acest 
marș se poate citi că parla
mentul nu a început să exa
mineze cele șapte proiecte 
ie lege cu privire la pensi
ile invalizilor prezentate 
încă de mult. Invalizii orbi 
amintesc despre faptul că 
guvernul întocmește un 
proiect de lege pentru a a- 
corda pensii de stat preoți
lor bisericii catolice.

triva politicii ra
siale a guvernului 
Uniunii Sud-Afri- 
cane. Aceste greve 
și demonstrații tre
buiau să coincidă 
cu proclamarea Re
publicii Uniunii 
Sud-Africane, care 
este fixată pentru 
31 mai.

3.500 de persoane, printre care 
numeroși deputați, acuzați de a 
fi ..procomuniști", au fost puși 
sub stare de arest. Pe de altă 
parte 2.259 „persoane suspec
te" au fost reținute în cursul 
unor raiduri efectuate în prin
cipalele orașe din Coreea de 
sud.

Printre cei arestați se află 
mai mulți foști miniștri în 
guvernul Tian Men, 12 miniș
tri adjuncți, 9 generali, 8 zia
riști, 20 de profesori univer
sitari și 16 membri ai comisiei 
juridice însărcinate cu pregă
tirea procesului foștilor dem
nitari ai regimului dictato
rului Li Sin Man.

problemele administrative șî 
bugetare a sancționat, în po
fida obiecțiilor reprezentantu
lui sovietic, cheltuielile pentru 
finanțarea activității lui Les
lie Munro în legătură cu așa- 
zisa problemă ungară.

BONN. Simbătă a sosit la 
Bonn președintele Republicii 
franceze, generalul de Gaulle, 
pentru convorbiri cu cancela
rul vest-german Adenauer- 
Comentind convorbirile dintre 
de Gaulle și Adenauer, ziarul 
vest-german „Diplomatische 
Korrespondenz" scrie că „prin
cipala temă a discuțiilor o 
constituie contribuția franceză 
și germană la colaborarea eu
ropeană și atlantică".


