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Grăbesc lucrările 
de întreținere a culturilor

ZI
DE TREIERIȘ

Brigada de tinere filatoare de la Uzinele textile „Vasi- 
lescu Vasia" din Mediaș con dusă de tov. Kesec Irina ob

ține cu regularitate succese însemnate în producție.
Foto : N. STELORIAN

TELEGRAMĂ

Comitetului Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn
București

Dragi tovarăși,

în numele tuturor membrilor 
de partid, și al întregului po
por chinez. Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez 
exprimă mulțumirile sale cor
diale Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și prin dv. tuturor membrilor 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și poporului romîn pentru feli
citările călduroase adresate 
cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a Partidului Comunist 
Chinez.

Dorim ca coeziunea și prie
tenia dintre cele două nartide 
șj popoare ale Chinei și Ro- 
mîniei să se întărească și să 
se dezvolte continuu.

Urăm poporului romîn ca, 
sub conducerea Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, să obțină noi succese în 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru pa^e în întreaga 
lume și în opera de constru
ire a socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL

PARTIDULUI COMUNIST 
CHINEZ

Plin da măreți» este 
noul peisaj industrial, 
creat în anii noștri 1 
Tehnica cea mai înain
tată oferă condiții deo
sebite de lucru pentru 
muncitori. Iată în foto
grafie un aspect de la 
instalația de cocsare 
întîrziată de la Onești 
unde lucrează și tînă- 
rul lăcătuș Andreiaș 

Mircea.

Foto : O. ARCADÎE

Secerișul și treie- 
rișul cerealelor pă- 
ioase în gospodăria 
agricolă colectivă 
Bărcănești din ora
șul Ploiești a luat 
sfîrșit. Din recolta 
nouă de grîu și orz 
- mult mai bună 
decît cea din anul 
trecut - o parte a 
fost livrată statului 
pe bază de contract 
și achitate muncile 
S-M.T. ; cea mai 
mare .parte a ră
mas în magaziile 
gospodăriei pentru 
sămînță și pentru a 
fi împărțită la zi- 
muncă. Dar odată 
cu încheierea cam
paniei de seceriș 
și treieriș în gos
podăria colectivă 
sînt multe . alte lu
crări de făcut. Co
lectiviștii din a- 
ceaștă comuti ă au

învățat din propria 
lor experiență ca și 
din experiența va
loroasă a multor 
colectiviști din re
giunea Ploiești, că 
sporurile de produ
se agricole la hec
tar depind în cea 
mai mare măsură 
de calitatea lucrări
lor și timpul optim 
în care acestea sînt 
efectuate, i Iată de 
ce colectiviștii de 
aici, deși angrenați 
cu strînsul păioase- 
lor, n-au neglijat 
nici celelalte lu
crări la culturile cu 
porumb, sfeclă de 
zahăr, floarea soa
relui de pe cele 560 
ha cîte au fost în- 
sămînțate, și nici 
lucrările de la gră
dina de legume 
și zarzavaturi. în 
timp ce o parte din

colectiviști asigu
rau strînsul păioa- 
selor, marea majo
ritate a membrilor 
din cele 7 brigăzi 
efectuau de zor lu
crările de întreți
nere a culturilor 
prășitoare. Ajutați 
și de tractoriștii 
din brigada condu
să de Gheorghe 
Miu, colectiviștii de 
aici au executat 
cele 2 prașile atît 
mecanică - cît și 
manuală, la cultu
rile amintite. A- 
cum, cu toții, vîrst- 
nici și tineri, din 
zori și pînă seara 
tîrziu efectuează 
cea de a treia pra- 
șilă pe suprafețele 
cultivate cu culturi 
prășitoare.

N. PUIU

Modei —fruntașii!
u trei 
urmă, 
postului 
de 
secția ...
a Uzinelor ,,Gri

gore Preoteasa" a trăit un 
eveniment însemnat : i s-a 
decernat drapelul de post ute
mist fruntaș pe uzină. Atunci 
ne am angajat să muncim în 
așa fel. încît rezul
tatele să fie tot mai 
bune. Și, putem 
spune că am reușit 
să acumulăm o 
experiență bogată.

Pentru ca postul 
utemist de control 
să se poată. ocupa 
în primul rî,nd de 
problemele majore, 
pentru ca propune
rile făcute de colectivul pos
tului să aibă maximum de 
eficacitate este absolut nece
sară întocmirea unui plan de 
activitate care să dea o pers
pectivă clară acțiunilor pe 
care le va întreprinde colec
tivul postului. Experiența pro
prie ne-a convins de acest 
lucru. Cum ne întocmim noi 
planul ? în secția noastră se 
pune uri accent deosebit pe 
îmbunătățirea . continuă a 
SDV-urilor pe îndeplinirea 
ritmică și depășirea planului.

în funcție de aceste sarcini 
principale pe care le are de 
îndeplinit secția, colectivul 
postului utemist de control, 
sub îndrumarea biroului orga
nizației U.T.M.j se consultă cu 
tovarășii din conducerea sec
ției, comitetul sindicatului, 
etc. în vederea stabilirii o- 
biectivelor principale de care 
trebuie să se ocupe postul 
utemist de control într-o pe
rioadă dată. în luna iunie de 
exemplu, conducerea tehnico- 
administrativă a secției ne-a 
sugerat ideea de a urmări 
modul în care îngrijesc și fo
losesc tinerii mașinile. Astfel 
această problemă a devenit 
pentru noi un obiectiv impor
tant pe care l-am trecut în 
plan. Să vedem însă în ce 
mod s-a realizat acest obiec
tiv. _ _ ....
prin care colectivul postului 
reușește să descopere deficien
țele existente și să populari
zeze succesele în producție ale 
tinerilor muncitori, experien
ța înaintată a fruntașilor o 
constituie raidurile anche
tă. Tocmai un asemenea 
raid și-a propus să orga
nizeze colectivul postului ute-

luni în 
colectivul 

utemist 
control din 

matrițprie

mist de control pentru în
deplinirea obiectivului indi
cat de conducerea secției. Pen
tru ca observațiile noastre să 
fie cît mai judicioase l-am in
vitat să participe la raid ?i 
pe tovarășul Marin Florea, 
maistru în secție. Colectivul 
postului uteimist de control a 
trecut pe la fiecare tînăr și 
cu ajutorul maistrului a stu-

să se. ocupe cu alte pro
bleme. în acest timp ma
șinile mergeau în. gol sau stă
teau. Aceasta însemna risipă 
de energie, iar lucrul nerit
mic îi determina să lucreze 
în salturi, fapt care influența 
asupra 
Tot cu ocazia 
constatat 
îngrijeau

Din activitatea postului ti tem ist 
de control de la secția matriterie 

a Uzinelor „Grigore Preoteasa" 
privind popularizarea experienței 

fruntașilor în producție

cum

pe 
au

diat dacă mașinile sînt folo
site cu maximum de randa
ment, precum și modul 
sînt îngrijite.

Concluziile desprinse 
baza observațiilor făcute
fost că majoritatea tinerilor 
muncitori se străduiesc să fo
losească din plin capacitățile 
de producție ale utilajelor, în
grijesc cu dragoste aceste ma
șini. Raidul ne-a dovedit însă 
și faptul că în secție mai 
sînt și unii tineri care nu fac 
acest lucru în suficientă mă
sură. Se întîmpla 
timpul lucrului, 
să se angajeze 

muncitorii

astfei ca în 
unii tineri 
în discuții 
vecini

Forma cea mai eficace

Lucrările de pe șantierul 
noilor construcții de la Com
binatul siderurgic Hunedoara 
sînt avansate față de grafic.

La furnalul nr. 7, montorii 
au terminat, cu aproape o 
lună mai devreme, blindajul 
furnalului, precum și instala
țiile metalice de susținere.

La noul laminor de sîrmă, 
benzi și profile au fost asam
blate in ultimele 6 luni, mai 
mult de 8000 tone de construc
ții metalice, pentru ridicarea 
halelor.

calității produselor, 
raidului am 

că alți tineri nu-și 
mașinile.

Colectivul postu
lui utemist de con
trol a hotărît 
satirizeze prin 
ricaturi astfel 

același I 
ne-am 
numai 

acestor 
sufi-

să ■ 
ca- i 
de 1

cazuri. în
timp
gîndit
criticarea
tineri nu-i
cientă- Trebuie să le 
oferim și exemple 

de modul cum tre- 
tinerii, să

noi 
că

concrete 
buie să lucreze 
popularizeze experiența îna
intată a fruntașilor în pro
ducție. De fapt acesta - ge
neralizarea experienței frun
tașilor — este un obiectiv prin
cipal, permanent al activității 
postului utemist de control. 
Gazeta postului nu trebuie să

EUGEN MOCANU
responsabilul postului utemist 
de control, secția matrițerie, 
Uzinele „Grigore Preoteasa"- 

București

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto : AGERPRES

în tabăra de la Păușa, regiunea Argeș, școlarii și piome. 
rii petrec zile minunate.

Zi de treieriș în Scorni- 
cești, comună din Ar
geș, z» de bătătlie pen

tru stringerea bogăției de vară 
a cîmpiei colectiviste.

Aici, pe vremuri, în margi
nea moșiei boierești era o 
fintînă cu cumpănă de care 
atîrna o găleată înverzită de 
mătasea broaștei, ciobită pe 
margine. Cină adia vîntul 
cumpăna se mișca într-o par
te și în alta scîrțîind amarnic. 
Cît ținea treierișul, oamenii 
aproape că nici nu vedeau 
fîntîna; apa o aduceau copiii 
cu ulciorul. Și numai după 
ce batoza sfîrteca ultimul 
snop, oamenii se îndreptau 
istoviți spre găleata aceea pe 
jumătate putrezită, scuturîn- 
du-și cămășile de pleavă și 
stropindu-și fața cu apă. Bo
ierul era general. Venea în 
sat rar, toamna la strînsul 
recoltei și după ce dădea o 
raită, călare, peste timpuri se 
așeza lingă batoză pe margi
nea hambarului și se uita 
eum curge griul. Urma apoi 
împărțeala : două părți la co
nac și o parte dljmașului. 
Spre seară cîmpia rămînea 
singură cu scîrțîitul acela de 
fintînă, goală și tristă ca su
fletele oamenilor.

Numai la boier grîul se tre
iera cu batoza. Cei care nu 
munceau în parte, își treierau 
grîul de pe bucățelele lor de 
pămînt fie în ogradă cu calul 
gonit în jurul unui țăruș, fie 
cu „pietrele" cir ciumatului, 
un fel de tăvăluge de beton 
trase peste snopii imprăștiați 
de cîte două perechi de boi 
Săracii satului zdrobeau însă 
snopii cu brațele, folosind o

prăjină legată la un capăt 
cu drugi de fier, să aibă pu
tere.

— Era greu, te cocoșeai tot 
dind cu toporîștea aia, da’zău 
c-aș fi bătut așa săptămâni 
întregi numai să fi avut ce. 
Da’eram sărac’vai de capu’ 
meu.

Neică Ion Aspriță (cel 
care-mi povestea toate astea) 
stă așezat pe lada cu nisip din 
preajma ariei colectiviștilor și 
privește înspre sat. Fusese de 
pază, noaptea, la arie și aștep
ta echipa de treier. E dimi
neață, stoguri masive de snopi 
înconjoară batoza ca niște 
piramide căpătînd în razele 
soarelui, care abia răsărea, 
strălucirea aurului.

— Să ții dumneata minte — 
vorbi el sărind peste vremuri, 
încoace la zilele noastre — că 
omul, tind e unit face lucruri 
de care te minunezi. Io-te 
gospodăria noastră, ajunsă mi
lionară. Și să vezi dumneata 
că ' s-au schimbat și oamenii...

Are dreptate neică Aspriță. 
Pornind pe calea arătată de 
partid, pe calea muncii unite 
în gospodăria agricolă colecti
vă, colectiviștii din Scorniceș- 
tii Argeșului și-au schimbat și 
viața materială și se schimbă 
și ei înșiși.'

Intorcîndu-se de la muncă, 
colectiviștii s-au obișnuit de 
multă vreme să se oprească 
la căminul cultural, la biblio
tecă. să participe la cursurile 
agro-zootehnice, adăugind la 
priceperea și hărnicia lor. cu-

VASILE BARAN

(Continuare în pag. a 2-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului W LADY S LAW GOMULKA 

Prlm-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez 

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone 
Tovarășului J07.EF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
VARȘOVIA

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a Republicii Populare 
Polone, în numele Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri 
al RepuPlicii Populare Romine și al poporului romin, vă trans
mitem dv. și prm dumneavoastră întregului popor polonez, un 
cald salut frățesc și cele mai cordiale felicitări.

| în această zi de mare sărbătoare a Poloniei prietene, poporul 
romîn împărtășește din toată inima bucuria poporului frate 
polonez care sub conducerea Partidului Muncitoresc . Unit 
Polonez îritîmpină glorioasa aniversare a patriei sale libere cu 
noi și importante realizări in activitatea creatoare pentru dez
voltarea economiei, culturii și a bunăstării, pe drumul luminos 
al socialismului.

Constatăm cu deosebită satisfacție că prietenia strânsă și 
colaborarea rodnică dintre popoarele noastre se dezvoltă con
tinuu. Hotărîrile adoptate în comun cu prilejul recentei vizite 
a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare 
Romîne în Republica Populară Polonă se traduc cu succes în 
viață și contribuie la lărgirea colaborării dintre cele două țări, 
in interesul ambelor noastre popoare și al comunității țărilor 
socialiste.

în stiînsă unitate cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări 
ale lagărului socialist. Republica Populară Romină și Republi
ca Populară Polonă militează cu consecvență pentru reglemen
tarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor internaționale 
litigioase, în scopul apărării păcii șj securității popoarelor din 
Europa și din întreaga lume, pentru triumful politicii de co
existență pașnică.

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și poporului frate polonez noi și 
mari succese în munca rodnică închinată prosperității Republi
cii Populare Polone, cauzei socialismului și păcii.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, 

Președintele 
Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne

1400 tone iontă 
peste plan

Furnaliștii de la Combina
tul siderurgic Hunedoara și 
Uzinele Victoria din Calan au 
produs în primele două deca
de ale lunii iulie cu 1.400 to
ne de fontă mai mult 
decît era planificat.

(Agerpres)

Oi1961
O zi 

în pădurea 
Snagovului

Nu-i așa ușor să te scoli 
odată cu răsăritul soarelui. 
Dar cînd știi că te așteaptă 
o plimbare frumoasă pînă la 
umbroasa pădure a Snagovu
lui, somnul te părăsește 
numaidecît.

Deci, la ora 6 dimineața, 
toți cei peste 200 de pionieri 
și elevi ai taberelor din ra
ionul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au fost prezenți la locul 
de întîlnire. Decuseară ei 
și-au pregătit toate cele nece
sare pentru excursie : hrană 
rece, mingii, corturi, cărți. 
N-au trecut nici două ceasuri 
de drum (au călătorit în au
tobuze confortabile) și iată-i 
ajunși. De îndată s-a și organi
zat un concurs de înot. Câști
gătorii au fost ridicați pe bra
țe și, spre hazul general, dați 
cu capul de cîteva ori în apă. 
După o masă copioasă în co
lectiv, a început din nou ve
selia, jocurile. Unii au orga
nizat meciuri de volei, alții 
au înjghebat un mic program 
artistic, alții s-au retras la 
umbra unui copac și-au jucat 
o partidă de șah sau au citit 
o carte.

M. FLORIAN

/X.

IN
— Ura, fraților, priviți ce-am 

găsiți
Și Catrinel Tomineanțiu, cea 

mai inimoasă și pricepută din 
grupa „istoricilor", ridică trium
fătoare de-asupra capului un vas 
străvechi. Peste cîteva clipe dis
cuția e generală: oare ce vechime 
o fi avind vasul?

— Trebuie să aibă vreo 2000 
de ani' — își dau cu părerea cî- 
fiva din grupă.

— Pe Cit puneți pariu că are 
mai bine de ,2500 de ani? spuse 
Catrinel, sigură de valoarea des
coperirii făcute. Nu vedeți cît de 
caracteristice sînt trăsăturile stilu
lui ionic?

La cîteva sute de metri de 
țărm, în lotcile unei brigăzi de 
pescari lucrează pasionați alți opt 
tineri cam de aceeași vîrstă cu 
„arheologii" pe care vi i-am pre
zentat. Aceștia sînt „naturaliștii". 
Din cînd în cînd cercetarea aten
tă a covorului mișcător care li se 
revarsă la picioare este încunu
nată de succes.

— Am mai găsit un cal de 
mare — strigă bucuros unul din
tre băieți.

— Atenție, un dragonl
Cu multă grijă, fără să-l . a- 

fingă, doi tineri. naturaliști trec în 
sacul impermeabil pe care l-au 
pregătit, peștele acesta nu prea

DELTĂ
mare dar ale cărui înțepături sînt 
foarte dureroase.

Aici, în împărăția plină de far
mec a deltei, pe malurile lacului 
Razelm și mai departe, acolo un
de apele acestuia se împreună cu 
nesfirșitul de smarald al mării, 
și-au ales obiectiv de drumeție 
elevii claselor a X-a ale Școlii 
medii „Mihail Sadoveanu" și ale 
Școlii medii „Filimon Sîrbu" din 
Capitală. Este o excursie cu un

O interesantă 
expediție științifică

caracter deosebit și cu atît mai 
pasionant. Frumusețile unice ale 
acestui minunat colț al țării în 
care pitorescul unui peisaj de ne
asemuit și impresionantele monu
mente ale naturii se îmbină strîns 
cu vestigiile unui trecut istoric 
milenar, i-au îndemnat pe tinerii 
drumeți să se dedice unei activi
tăți de cercetare științifică în do
meniul în care au cea mai mar» 
înclinație și către care simt o •- 
fracție deosebită. Astfel s-au for
mat dintre componenfii; excursiei 
grupe de naturaliști, istorici, geo
grafi, folcloriști și economiști. Iar

excursia a căpătat aureola unei 
mici expediții științifice. Fiecare 
dintre grupe s-a documentat îna
inte de plecare, sub conducerea 
profesorilor de specialitate, care 
urmau să-i conducă în excursie 
la diferite muzee, expoziții, în bi
blioteci.

Bunăoară, „naturaliștii" au cer
cetat cu atenție la Muzeul Anti- 
pa fauna specifică Deltei, cei care 
urmau să se ocupe de lucrări ar
heologice s-au documentat asu
pra istoriei acestor locuri.

Și iată-i colindînd hățișurile în
tinderii de ape și stuf care ascund 
uriașe comori și bogății. Cu sacii 
de drumeție pe umăr, unii ne- 
despărfiți de uneltele și instru
mentele pe care le folosesc în 
activitatea lor de cercetare știin
țifică, au pornit să alcătuiască stu
diul monografic al complexului 
Razelm. Seara, puțin obosiți, dar 
plini de îneînfare și bucurii de 
neuitat în jurul ceaunului cu ves
tita ciorbă pescărească, își po
vestesc peripețiile și succesele de 
peste zi.

Grupul „istoricilor" a făcut un 
drum lung pînă la capul Osman. 
Dar oboseala le-a fost dîn plin

I. LAURENȚIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Țesătoarea Atena Simion 
da la întreprinderea texti
lă „Donca Simo" din Ca
pitală se numără printre 
fruntașele: în muncă din 

întreprindere. .



Biblioteca Fabricii „Răs
coala din 1907“ din Capi
tală numără peste 10.000 
de volume cu literatură 
claeică și contemporană. 
In fotografie: Tatiana Pes- 
caru, Constanța Iordă- 
nescu și Elena Harlga 
solicită cărți noi bibliote

carei Maria Maciopol.

La practică
La Uzinele ,,23 August" 

din Capitală fac practică cî- 
teva grupe de studenți de la 
Institutul Politehnic din 
București. Ei sînt repartizați 
în diferite secții și sectoare 
ale uzinei. Imbrăcați în salo
pete albastre, greu îi poți 
deosebi de muncitori. Deseori 
studenții îi asaltează pe ingi
neri și pe tehnicieni, pe maiștri 
și pe muncitorii mai vîrstnici 
cu întrebări referitoare la 
diferitele fluxuri tehnologice, 
la funcționarea diferitelor 
mașini și agregate, la metode
le pe care le aplică muncito
rii în procesul de producție. 
Și de fiecare dată curiozitatea 
lor este satisfăcută astfel că 
cele învățate la institut se 
verifică în practică. La cazan- 
gerie au făcut cunoștință cu 
maistrul Taeren Gheorghe. 
Interesîndu-se de sudura elec
trică, de electrozii folosiți, 
studenții află de la maistru 
lucruri foarte interesante pe 
care desigur și le notează în 
caietele lor de practică. Din 
observații personale, din ex
plicațiile muncitorilor, toate 
completate cu o documentație 
amănunțită la biblioteca teh
nică, studenții anului II meca
nică pătrund tainele sudurii. 
Barbu Nicolae, Popa Ion, Te- 
culescu Mioara, Georgescu A- 
lexandru, învață acum la 
școala muncii a practicii.

La turnătoria de Oțel 'fac 
practică studenții" anului I 
mecanică. în grwpuri de cîte 
doi-trei, cu carnetele de în
semnări în mînă, îi vezi no- 
tînd, ridicînd scheme cinema
tice, făcînd schița vreunui 
cuptor sau asistînd la deza- 
vurare. Dar și aici latura 
tehnică informativă se îmbi
nă cu cea practică, cu munca 
efectivă. Loader Leanca, lo- 
nescu Muscel Irina, Luca 
Mircea, Simionescu Ion, 
studenți fruntași — ajută 
muncitoarelor la miezuri. 
Despre ei auzi numai 
vorbe bune. Stănescu Me
lania e în fruntea grupei. A 
executat peste 90 de miezuri.

Aceștia sînt studenții. de 
azi, inginerii de mîine, Iată-i 
și în altă postură, în hala de 
vagoane. Pe un pachet de 
tablă gata de debitare, doi 
tineri discută aprins. Pe ta
bla improvizată se așterne o 
problemă de geometrie. Stu
dentul Lazăr Dan explică o 
problemă unui tînăr montor, 
care se pregătește pentru 
examenul de admitere la Poli
tehnică. Cum vedeți, rolurile 
s-au inversat.

Pe lingă latura profesională 
a activității practice a stu
denților sînt prevăzute și o 
serie de acțiuni cultural-spor
tive ; studenții se întîlnesc cu 
muncitorii, participă la „Joile 
tineretului", la simpozioane și 
seri literare, la întrecerile 
sportive ce se organizează 
între echipe studențești și ale 
muncitorilor, la excursii etc.

RADEȘ MIRCEA 
student

20 tone de vinete s-au recol
tat pînă acum din culturile 
forțate în răsadnițe, la G.A.S. 

Mogoșoaia.
Foto: Agerpres

La Editura de Stat Didactică 
și Pedagogică

Pregătiri în vederea deschiderii

an de învățămînt

(Agerpres)

tipărite și tri- 
spre difuzare ;

pregă- 
acesta 

de lu-

a- 
lucrări 
privind

noului

PARTIDULUI CINTEC
In anul 1961, construim

construcții noi la Piatra- Neamț.

Ești pentru noi iubirea care arde 
Statornică și demnă, țel și stea. 
Ești freamătul aprinselor stindarde, 
Pe veci biruitoare-n țara mea.

de treieriș
(Urmare din pag. I-a)

Mocnitul jar l-ai prefăcut în foc. 
Iar dragostea-n azur și curcubee 
Sub care frec armatele de șoc. 
Ca pe sub bolți de cînt și epopee.

Sâ mai preschimbe-n șantier un vis, 
Un cintec să mai dăruie mulțimii, 
Și-n tot ce facem să rămînă-n scris 
Pecetea înstelată a luminii.

Anii săpați pe lespezi de-nchisori. 
Au izbucnit incendiar din piatră 
Și prefăcuți în patruzeci de sori 
Fertilizează-adînc a țării vatră.

FLORIN VICTOR COSTIHESCU 
' student

ZIDARUL
Pare statuie veșnic mișcătoare 
Proiectată-n zarea — limpede oglindă — 
Și fot mai sus se-nalță către soare 
Vrînd parcâ-n temelie să-l cuprindă.

Etaj după etaj văzduhul scurmă. 
Cu umerii lor zvelți de cărămidă. 
Răsar din locul ce cu ani în urmă 
Ținea cocioabe, scrișnet și obidă.

Tnalță-un pui de munte cu-a lui mînă 
Și-i dă contur de viață și lumină 
Sub ochii noștri limpezi, sclipitori.

Orașul crește mai frumos, mai trainic 
Șî-ntinerind ne-apare toi mai falnic 
Cu vîrfurile săgetînd prin nori.

NICOLAE ROGOBETE 
muncitor G.A.S., Tr. Severin

TOVARĂȘI, 
ÎNAINTE!

îndeplinind hotăririle celui de a!
III-lea Congres al P.M.R.

Sus pînzele, tovarăși 1 Noi am pornit din nou, 
Lăsind un țărm în urmă, senin și înflorit 
Spre zări ne cheamă iarăși un limpede ecou 
Născut din izbucnirea oțelului topit.

Sus pînzele, tovarăși 1 Plecăm, viteji, în larg 
Să-n făptuim îndemnul partidului părinte.
Stindardul roșu iată-1, in vîriuri de catarg 
Semn că mereu vom merge spre comunism, 'nainte.

ION CHINGARU
electrician, Uzina I.M.S. Cîmpulung-Muscel

La Editura de 
Stat Didacti
că și Peda

gogică se desfă
șoară din plin pre
gătirile în vederea 
deschiderii noului 
an de învătămînt.

Prin eforturile 
susținute ale lucră
torilor editurii și ai 
poligrafiei, elevii 
din învățămintul de 
cultură generală, 
profesional și teh
nic vor avea la 
dispoziție, în noul 
an școlar, peste 
540 de manuale, 
care vor fi editate 
în mai mult de 18 
milioane de exem
plare. Pînă în pre
zent majoritatea 
manualelor au și

fost 
mise 
celelalte se află în 
tipografie, urmînd 
să apară pînă la 
începutul anului 
școlar.

De menționat gri
ja lucrătorilor edi
turii pentru pre
zentarea manuale
lor în condiții gra
fice mai bune, 
mare număr 
manuale 
școlile de 
generală 
perți de 
plastic.

Editura 
tește anul 
și o serie 
crări de literatură

Un 
de 

pentru 
cultură 

au co- 
material

pedagoglcă. prin
tre acestea se 
flă unele 
originale 
legătura invățămîn- 
tului cu practica, 
educarea copiilor 
de către părinți, 
munca educativă 
în internate etc.

La 1 august va 
începe difuzarea, 
prin librării, a ma
nualelor pentru 
clasele VIII—XI, iar 
de la 15 august 
școlile vor începe 
să primească ma
nualele pentru cla
sele I—VIII care se 
vor difuza, ca și în 
anul trecut, în mod 
gratuit.

20.000 tractoare
Eu nu știu cinta din condei măiestrit 
Mașinile, hala și munca deplinâ. 
Uzina cu turn rezimat pe zenit 
Cu steaua-i de purpură-n zarea seninâ.
Nu-s versul și slova rostite în van — 
Eu cînt turnătorul veghind la cuptor. 
Strungarul cînd țese beteala de șpan. 
Oțelul în clocotul multicolor.
Din zvonul de muncă înalt și sever 
Răsar epopei, se ridică eroi, 
Iar oda ce crește pe liberul cer 
Respiră prin floarea izbînzilor noi.
Eu cînt tinerețea atitor bătrini 
Ce-s tineri în iureș de munci legendare, 
Cint oamenii care, pe soartă siăpini, 
Se-avintă spre zări aurite de soare.
Ni-1 țara grădină, uzina o floare 
Cu oameni co-n muncă noi drumuri deschid. 
Poporul înalță, din zare în zare, 
Un cînt de victorii condus de partid.

ȘTEFAN CROITORU 
membru al cercului literar 
„Vladimir Maiakovski" — 

Uzinele de tractoare. Brașov

CĂLDURA
HUNEDOAREI

NOASTRE
Căldura Hunedcarel noastre 
E rodul încordării calme 
Cel rotunjesc minerii-n palme, 
Sub munți cu platoșe albastre. 
Un ram-adînc, comoară neagră 
Pămîntul Jiului emană ; 
Minerii-1 smulg și-1 scot la ziuă 
Să ne-ncălzeascâ țaia-ntreagă.
Lumină Hunedoarei mele 
Jucînd pe-a nopților cupolă 
E tînăra aureolă 
De șarje roșii și de stele. 
La semnul omului, cuminte 
Viitoarea brațele-și deschide 
Să curgă-n șarjele rapide 
Oțel ca soarele, fierbinte.
Miresmele hunedorene 
Au gustul țârii și al pîinil 
Logodna nouă a țărnii 
Surîde-n maci șî-n sinziene. 
Amieze-n stol și zbor de graur 
Și ciocîrlii ne-mbată vara ; 
Spre noi își leagănă povara 
Tărîmul holdelor de aur.
îndrăgostiți de frumusețe 
Ne creștem mfndră Hunedoara 
Și ca de cîntece vioara 
Vibrăm de visuri îndrăznețe.

TRAIAN F1LIMON 
muncitor — Deva

Foto : F. EUGEN

Model - fruntașii!
(Urmare din pag. I-a)

se transforme într.-o gazetă 
satirică.

Cum am procedat noi în 
cazul respectiv ?

Odată cu publicarea carica
turilor, noi am popularizat . 
metodele de lucru înaintate 
folosite de tinerii Gabriel 
Mustață, Nicolae Murgun, Ni
colae Dobai și alții care folo
sesc în mod rațional mașinile, 
nu le forțează, le curăță și le 
îngrijesc tot timpul cu răs
pundere. Procedînd în acest 
mod, noi am pus față în față 
cele două aspecte ale proble
mei folosirii mașinilor. Tine
rii care nu foloseau cum tre
buie mașinile și-au putut ve
dea greșeala 
exemplul pe 
urmeze. Voi 
sens un alt 
moment dat __  ____ ___
cau problemă că "uneltele 
(vinclurj, punctatoare, pile) 
nu le sînt suficiente. Conduce
rea secției ne-a indicat să în
treprindem un raid pe această 
temă ceea ce am și făcut. 
Ce s-a constatat ? Că tinerii 
care spuneau că nu le erau 
suficiente uneltele erau cei 
care risipeau și nu-și îngrijeau 
trusa personală de scule. Co
lectivul postului le-a arătat 
acest lucru prin gazetă. în a- 
celași timp însă noi le-am 
oferit ca model exemplul ti
nerilor Gheorghe Nicolae, Gri- 
gore Capotă, Gheorghe Manea 
și al altor fruntași în muncă, 
care — avînd la dispoziție 
exact aceleași scule ca și cei
lalți - 
sesc în 
grijesc 
ză mai 
zultatul
tinerii criticați reușesc să pre-

găsind alături și 
care trebuie să-l 
mai da în acest 
exemplu. La un 
unii tineri- ridi-

prin faptul că le folo- 
mod rațional și le în- 
în permanență lucrea- 
mult timp cu ele. Re- 

a fost că de atunci

ITINERARIU CULTURAL
După o cotitură a șoselei 

care traversează Buște
nii îți apare deodată în 

față un pod suspendat. Este 
podul care unește în înălțimi 
(doar înălțimea este dimensiu
nea preferată a celor care lo
cuiesc la mari altitudini !) clă
dirile Fabricii de hîrtie „1 
Septembrie”.

în această fabrică aflată în 
vecinătatea pădurilor, se nasc 
uriașele suluri de hîrtie, care 
în desfășurarea lor pe diverse 
direcții prin țară, îmbogățite 
cu prețioasa încărcătură a slo
velor, oglindesc marile noastre 
realizări, duc lumina culturii. 
Și chiar ziarul pe care acum 
îl răsfoiți este tipărit pe hîrtia 
fabricată de harnicul colectiv 
ai fabricii din Bușteni, care în 
anul 1960 a avut o producție 
aproape dublă față de anul 
1948.

„Calitate* este intitulat șl 
ultimul program al brigăzii 
artistice de agitație, fapt 
care denotă, printre altele, 
preocuparea acestui colectiv 
pentru problemele produc
ției. Răspunzînd 
lor secțiilor (care 
tuie sursa principală a tex
telor), susținînd programe la 
deeernarea trimestrială a stea
gului de secție fruntașă, sau 
la stațiile de amplificare ale 
uzinei și orașului, cei 11 ti
neri, care alcătuiesc această 
brigadă artistică, se străduiesc 
să reflecte viața fabricii. Am 
discutat cu unul din acești 
tineri : tovarășa Vișan Sonia, 
responsabilă culturală în co
mitetul U.T.M. al fabricii. 
Era deci în deplină cunoștință 
de cauză, ea dovedindu-se un 
ghid competent și obiectiv, 
ajutîndu-mă să găsesc „lumi
nișurile" și „piscurile" intere
sante ale itinerariului nostru

cultural din fabrică, ca și „us
căturile" ivite pe acest drum. 
Popularizînd realizările colec
tivului, succesele fruntașilor 
în muncă sau crticînd defici
ențe și lipsuri concrete, briga
da își justifică menirea, este 
apropiată de munca colectivu
lui pe care o servește cu mij
loacele sale specifice. Și pro
gramul la care ne referim a 
avut aceste atribute : au fost 
criticate unele neajunsuri or
ganizatorice din munca secției 
„fabricație II", au fost vizați 
direct factorii 
(inginerul Ceciu 
exemplu elocvent 
a criticii brigăzii, 
prezența regulată

corului a tuturor coriștilorle

răspunzători 
Ștefan). Un 
de eficiență 
îl constituie 
la repetiții-

condus pe urmele 
ce are drept semn 
am remarcat eu glumind. Nu 
vreți s-o luăm și pe „scurtă
tură", poate ajungem și la... 
lipsuri ?

— Bine, să luăm pieptiș și 
piscurile golașe ale lipsurilor, 
mi-a replicat cu același ton, 
interlocutoarea mea. Și astfel 
am aflat că există unele defi
ciențe cu privire la continui
tatea activității brigăzii. Con
tinuitatea, bazată pe studierea 
mai atentă a realităților fabri
cii, pe aportul mai consistent 
al organizațiilor de secție 
U.T.M. și sindicat, pe mobili
zarea unui colectiv de creație 
mult lărgit (actualmente efor
tul este susținut doar de 2

marcajului 
„realizări",

crete ale procesului de fabri
cație a hîrtiei. Mi s-au dat lă
muriri în privința materialu
lui bibliografic, în ceea ce pri
vește măsurile organizatorice 
(eoncurenții sînt ajutați în 
pregătire de un grup de mai
ștri).

Astfel de acțiuni interesan
te, contribuie la ridicarea mă
iestriei profesionale, la lărgi
rea orizontului politic și cul
tural. Și ar fi bine dacă ase
menea acțiuni variate și in
structive ar figura mai mult 
în planul de muncă al comite
tului U.T.M. al fabricii.

în ceea ce privește 
tineretului" efortul 
tului U.T.M. pe
al comisiei culturale

„Joile 
comite- 
fabrică. 

care

Cum se ocupă comitetul U. T. M. de la Fabrica 
„1 Septembrie“ din Bușteni de antrenarea tineretului 

în activitatea culturală

chemări- 
consti-

din secția „întreținere" al că
rei șef este tov. Adrian Oprea- 
nu. Criticat că îmiediică tinerii 

să vină la cor, tov. Opreanu 
și-a însușit critica și însoțind 
tinerii la repetiții... a devenit 
el însuși membru al corului. 
La prestigiul brigăzii artistice 
de agitație contribuie nu nu
mai calitatea programelor ci 
și calitatea interpreților, frun
tași în muncă și artiști ama
tori talentați. Tineri ca Ion 
Bacă și Virgil Socol, muncitori 
fruntași și autori ai unor îm
bunătățiri tehnice la locul de 
producție, maistrul Șerbănoiu 
Nicolae și alții aduc pe estra
da brigăzii de agitație exem
plul muncitorului înaintat.

— Pînă acum văd că m-ați

al
va 

ac-
de

tovarăși din care linul este 
tov. Polimer Zangropol, res
ponsabil cultural în comitetul 
sindicatului și instructor 
brigăzii) este pîrghia care 
ridica la un nivel superior 
tivitatea brigăzii artistice
agitație, îi vor înmulți aspec
tele pozitive.

La sediul comitetului U.T.M. 
am întîlnit un tînăr inginer, 
Dedu Vladimir, utemist, ve
nit să discute tematica unui 
concurs „Cine știe meserie, 
cîștigă". întrebările la care 
urmau să fie solicitați să răs
pundă cei 17 participanți în
scriși se refereau la istoricul 
fabricii, la prevederile Direc
tivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R., la problemele con-

ființează aci. trebuie 
drepțat în primul rînd 
alcătuirea unor programe care 
prin conținutul lor educativ 
și artistic să atragă tineretul 
fabricii tot atît de mult ca și 
reuniunile dansante care le 
succed. Căci prezența unui 
număr insuficient de tineri 
dovedește slaba preocupare a 
organizatorilor. Cu un pro
gram invariabil : conferință- 
dans, și chiar acestea avînd 
loc la mari intervale de timp, 
această interesantă acțiune 
culturală nu-și atinge scopul. 
Ar fi util ca în ședința de 
comitet prevăzută în viitorul 
apropiat și în care figurează 
ca punct al discuției „Munca 
de educație comunistă a tine-

în- 
în

retului și folosirea timpului 
liber", să se analizeze temei
nic această problemă. Brigada 
artistică de agitație, ansam
blul coral de 74 de persoane 
ca și orchestra cu soliști vocali 
ai fabricii ar putea susține 
bogate programe. Și cu sigu
ranță că tineri ca Maria Hai
duc, Maria Coman, Paul Arse- 
ne, Ion Bulgărea și alții, care 
au dovedit dragoste pentru 
munca culturală, vor sprijini 
cu entuziasm acțiunile intere
sante. De ce în acest sens nu 
se folosesc și posibilitățile de 
colaborare cu Clubul din 
Bușteni, unde organizarea în 
comun a unor „Joi ale tine
retului" (ca de altfel și a mul
tor alte acțiuni) ar antrena un 
mare număr de tineri parti- 
cipanți, atît din fabrică cît 
și dintre cei aflați la odihnă ?

Puține lucruri am aflat la 
Fabrica „1 Septembrie" Buș
teni despre activitatea Colțu
lui roșu. Colectivul colțului 
roșu este într-o permanentă 
reorganizare 
de aci stau 
provizăției.

și manifestările 
sub semnul im-

★

Tovarășii care răspund de 
munca culturală în această 
fabrică îmi spuneau că acum 
îi preocupă organizarea unui 
cerc de artă plastică. Și nu 
știu de ce, ochii minții au 
văzut un tablou reprezentînd 
un muncitor în fața unui șe
valet, pictînd un tovarăș de 
muncă, atent cufundat în lec
tura unei cărți. Poate pentru 
că muncitorul din Bușteni, 
muncitorul Fabricii de hîrtie 
„1 Septembrie" are mereu în 
conștiință valoarea cărții, 
cărdîa el îi furnizează materia 
primă.

p. slAvescu

lungească cu mult timpul de 
folosire a sculelor și uneltelor 
pe care Ie au în folosință.

Noi am inițiat și o formă 
interesantă de popularizare a 
fruntașilor și a metodelor fo
losite de ei și de atragerea în 
rîndul lor a tuturor tinerilor. 
Este vorba de publicarea cu 
regularitate a unei rubrici in
titulată „Trenul calității". Ce 
înseamnă aceasta ? în mod 
sugestiv, pe gazeta postului 
utemist de control se repre
zintă un tren al calității și 
pe tinerii fruntași care „călă
toresc" cu el. Pe același de
sen se pot vedea alți tineri 
alergînd să prindă trenul ca
lității. Aceștia sînt tinerii 
care au rămas încă în urmă 
în ceea ce privește îmbunătă
țirea calității produselor, 
constatăm cu satisfacție că 
zi ce trece tot mai mulți 
neri devin fruntași, „urcă" 
trenul calității.
ne este ilustrat de faptul că 
în prezent peste 80 la sută din 
SDV-urile produse de noi sînt 
de cea mai bună calitate.

Toate aceste succese din 
activitatea postului se dato- 
resc fără îndoială, faptului că 
el a fost în permanență con
dus, îndrumat și sprijinit 
biroul organizației U.T.M, 
cîte ori a fost necesar, 
baza sarcinilor trasate
partid, biroul U.T.M. ne-a o- 
rientat spre problemele cele 
mai importante, ne-a sfătuit 
să prezentăm ca model pentru 
tineri pe muncitorii fruntași. 
Așa am reușit să facem din 
întreaga activitate a postului 
utemist de control un mijloc 
eficace de popularizare și 
răspîndire în rîndul tinerilor 
a experienței înaintate, 
tru ca ea să devină un 
al tuturor, un mijloc de 
coperjre și promovare a
ceea ce este nou în muncă, 
de combatere a lipsurilor ce 
se mai manifestă încă în ac
tivitatea unor tineri.

Și.
pe 
ti- 
în

Acest lucru

de 
De 
pe 
de

noașterea științifică a lucrării 
pămîntului. Oameni care mai 
odinioară nu numai că n-ar fi 
știut dar nici măcar n-ar fi 
îndrăznit să se gîndească la 
schimbarea naturii unui anu
mit soi de plantă au ajutat 
pe lotul experimental al gos
podăriei lor la crearea renu
mitei „Studina-elită" din care 
au și vîndut statului în toam
na trecută aproape cinci va
goane ; aceiași oameni care 
pe timpul moșiei boierești ba
teau drumurile tîrgurilor- de 
la Potcoava și pînă în jos, la 
Craiova, chiar în toiul treie- 
rișului cu carele goale după 
gnu să aibă ce da copiilor să 
mănînce pînă la culesul po
rumbului.

— Cît griu 
toamnă la î 
lor de la 
priță ?

— Păi, 
mii și o 
100 de băniciori. A fost rod 
bun. De-aia ne-a și crescut 
averea gospodăriei de-am a- 
juns milionari.

Stăm pe lada cu nisip de 
la arie și discutăm. Soarele 
răsărise bine, inundînd cîmpia 
de lumină.

— Uite că vin! își întinse 
cu un gest vioi mina înspre 
sat nea Aspriți. Și îmi arătă 
un pilc de colectiviști ivit de 
după colțul șoselei. Azi, mîi
ne dăm gata și treierișul, mai 
spuse el și-l chemă pe tracto
rist. un tinerel negricios care 
ștergea, mai în colo, o piesă 
cu o cîrpă muiată

— Hai, Andrei, 
dăm drumul!

Sosiră și cei din 
treier. Bărbați și femei, fete 
și băieți, înveseliră deodată 
aria cu glume și rîsete. O cli
pă mai tîrziu întreaga cîmpie! 
se umplu de freamătul treie-. 
rișului. Batoza începu să zum* 
zăie ca un mare roi de albine^ 
înghițind snopi după snopi și« 
curînd, două autocamioane în
cepură să care, cu schimbul, 
spre baza de recepție și spre 
magaziile colectivei saci mari 
de in umflați și grei ca niște 
harbuji uriași. Unul dintre 
colectiviști, Iancu Mihai, sări 
în primul autocamion și în
fipse între saci două steaguri 
roșii. Oamenii povestesc că, 
într-o toamnă pe vremea mo
șierului, Iancu, și-a zvîrlit 
căciula spartă în pămînt și 
s-a hotărît să plece din sat 
încotro o vedea cu ochii nu
mai să scape odată de mize
rie.' Și a colindat Iancu Piteș
tii șj. Bucureștii dar tot de 
mizerie dădea. Cînd s-a întors 
acasă boierul l-a chemat la dl, 
la conac, și i-a spus, în bătaie 
de joc :

— Unde-ai fost, mă Iancu- 
le ? De ce n-ai venit la mine 
să-ți dau eu servici ? Te fă
ceam măturător în București.

Acum Iancu părea reîntine- 
rit. Stătea 
șinii și 
cînd la 
alături, 
cînd la 
plea saci < 
cele două :

...Iar peste cîmpie se revăr
sa mereu freamătul acela tu
multuos al treierișului.

_ * l ai luat astă 
împărțirea bucafe- 

colectivă, neică As-

taică, peste două 
sută de kile; vreo

în ulei.
că acu-i

echipa de

i sus în vîrful ma- 
privea 

tovarășii 
de pe 
batoza care

după saci, cînd la 
steaguri roșii...

rîzînd 
săi de 

stoguri, 
um-

pen- 
bun 
des- 

țot

Gospodăria agricolă colec
tivă „Drapelul Roșu" din 
comuna Salonta, regiunea 
Crișana are un sector zoo. 
tehnic bine dezvoltat. Iată 
în fotografie pe inginerul 
Kestmagi Ștefan controlînd 
felul cum s® dezvoltă un 

tăuraș.

Foto : AGERPRES
.........
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Scrimă

la lupte

P. Polonă și repre- 
noștri. întrecerea, 
rezervată tinerilor 
născuți pînă în 
se anunță deosebit

Cupa speranțelor
olimpice"

MAREA SĂRBĂTOARE
A POPORULUI POLONEZ

Azi începe la Subotița, în 
R.P.F. Iugoslavia, o interesan
tă competiție internațională 
de lupte clasice dotată cu 
„Cupa speranțelor oplimpice". 
La această ediție, cea de a 
IV-a, vor participa luptătorii 
din R. P. Ungară, R.P.F. Iugo
slavia, R. 
zentanții 
care este 
luptători 
anul 1939 
de interesantă deoarece prin
tre participanți se află mulți 
sportivi consacrați. De exem
plu, printre cei mai buni de 
la Subotița se află și iugo
slavul Pozder, maghiarul 
Gheza Holossi (locul II la 
J. O. de la Roma și același 
loc la campionatele mondiale 
de la Yokohama) etc. Un duel 
interesant va avea loc între 
reprezentantul nostru la cate
goria grea Nicolae Martines- 
cu și Iosif Kozma (R.P.U.), Cei 
doi sportivi nu au avut încă 
prilejul să se întîlnească pînă 
acuma. Reprezentantul nostru 
a avut o comportare foarte 
frumoasă la întrecerile balca
nice, recent disputate 
Scoplje, unde a ocupat 
cui III.

Interesant de amintit 
toate cele trei ediții disputate 
pînă acuma (1958 Pancevo 
R.P.F.I., 1959 Lugoj R.P.R.,
1960 Budapesta R.P.U.) au fost 
cucerite de către sportivii 
noștri. Cu prilejul acestor în
treceri s-au ridicat o serie de 
elemente, care apoi promovate 
în prima reprezentativă a 
țării au reușit să obțină 
succese deosebite pe plan 
mondial. Dintre eei ce s-au 
afirmat, cu acest prilej amin
tim pe Icn Țăranu (loc III la 
J. O. Roma), Marin Cristea, 
campion balcanic 1961, Alex
andru Geantă, campion balca
nic 1961, Nicolae Pavel Ioc II 
la balcaniadă 1961 etc.

Vor reuși care sportivii

la 
lo-

că

Ah terminat lucrările
de irigații din acest an

Primele lucrări în zona Cîm- 
piei Dunării vor începe încă 
din toamna acestui an.

In multe unități agricole 
socialiste din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Banat, Olte
nia și altele au fost terminate 
lucrările de irigații prevăzute 
în acest an. In întreaga țară 
suprafața irigată a fost mări
tă cu încă 17.000 hectare, iar 
pe alte 12.000 hectare lucrări
le sînt în plină desfășurare.

Pînă la sfîrșitul anului se 
va ajunge la 225.000 hectare 
terenuri irigate — de 18 ori 
mai mult decît în anul 1948.

In curînd

L fabrica de confecții

(Agerpres)

Peisaj de pe Valea Bistriței.

în magazinele din întreaga 
țară bricheta „ALFA“ pro
dusă de Electrometal Timi
șoara.

Rezistentă, sigură in 
funcționare, cu aspect este
tic Și la un preț redus.

Timișoara, str. Dacilor 
nr. 14, tel. 61—46. 

țgehkti CojouÂ
(ămjecțute șl Mtyîmwfe șarfayt/mlusR

La cinematograful I. C. FRIMU, 
iar din 24 iulie și la cinematografele 

ALEXANDRU SAHIA și 23 AUGUST 
va rula in premieră, noul film cehoslovac

ROMEO, JULIETA 
SI ÎNTUNERICUL

premiat la festivalurile internaționale de Ia San Sebastian, 
Edinburg, San Francisco, Acapulco și Porretta Terme 

In completare filmul documentar:

UN JUP1TTR Al VREMURILOR NOASTRE" 
o producție a studioului „Al. Sahia”

noștri să aibă o comportare tot 
atît de frumoasă și la actua
la ediție ? Credem că da, mai 
ales dacă avem în vedere lo
tul valoros care a făcut de
plasarea. La 52 kilograme vom 
fi reprezentați de CORNEL 
TURTUREA (C.S.M.-Reșița), 
campion R.P.R. de juniori 
1959 și 1960. ION ALIONES- 
CU, coleg de club cu Turturea 
ne va reprezenta la 57 de ki
lograme. La categoria urmă
toare vom avea unul dintre 
cei mai buni oameni ai echi
pei. El este cunoscutul cam
pion balcanic, pe anul în 
curs, ALEXANDRU GEAN
TĂ. Anul trecut el a reușit 
frumoasa performanță de a 
cuceri titlul de campion al 
țării la lupte libere.. Tinărul 
Alexandru Geantă, își satis
face în prezent stagiul militar 
și este membru al secției de 
lupte a Casei Centrale a Ar
matei. La 67 kilograme SI- 
MION POPESCU (C.C.A.) va 
căuta să obțină un loc fruntaș 
pentru care va avea de. în
fruntat pe maghiarul Râz- 
mayer. La 73 de kilograme 
vom avea cel mai tînăr re
prezentant. El nu are decît 17 
ani și se numește ȘTEFAN 
TAMPA. Cu prilejul recentei 
Balcaniade • deși a dovedit 
multă putere de luptă totuși 
nu a reușit să obțină un re
zultat egal cu posibilitățile 
sale. Acum sperăm că va ob
ține rezultate frumoase. A- 
mințim că în anul 1960 el a. 
fost dublu campion la juniori 
(clasice și libere): ION PO
PESCU (C.S.M.-Galați) ne va 
reprezenta la 79 kilograme iar 
la 87 kilograme NICOLAE 
PAVEL (C.C.A.). „Greul" ■ e- 
chipei. NICOLAE MARTI- 
NESCU (Dinamo-Bucureștij 
va avea poate cea măi dificilă 
sarcină deoarece' toți cei din 
categoria sa sîiit de o valoare 
foarte ridicată.

O. BANU

Potrivit indicațiilor recen
tei plenare a C.C. al P.M.R. 
asupra mersului îndeplinirii 
Directivelor Congresului al 
Ill-lea al partidului privind 
construirea socialismului la 
sate și dezvoltarea agriculturii 
se vor efectua lucrări de iri
gații în regiunile București, 
Dobrogea, Oltenia și Galați, 
astfel ca în această zonă să 
se poată iriga într-o primă 
etapă, prin folosirea ap ei. din 
Dunăre, un milion hectare. 
Intr-o etapă următoare se va 
ajunge la două milioane hec
tare irigate.

Cea mai mare parte din a- 
ceastă suprafață va fi cultiva
tă cu porumb. Cimpia Dunării 
va deveni astfel principala 
bază a producției de cereale- 
marfă și de creștere intensi
vă a animalelor pentru carne 
și lapte. Numai de pe tere
nurile din această zonă se va 
putea recolta, in orice condi
ții climatice, circa 5.000.000 
tone porumb, aproape cit se 
obține acum în mod obișnuit 
în întreaga țară.

La campionatele mondiale 
de scrimă ce se desfășoară în 
orașul Torino au început în
tâlnirile probei de floretă fe
mei pe echipe. în primul tur, 
reprezentativa R- P. Romîne 
alcătuită din Vicol, Orban, La
zar și Ene a învins cu 12—4 
selecționata R. P- Polone. Alte 
rezultate: U.R.S.S.—Anglia
12—4 ; Franța—Belgia 10—6 ; 
R. P. Ungară—Elveția 15—1 ; 
R. F. Germană—Olanda 9—7.

în turneul de floretă băr
bați s-au calificat pentru se
mifinale echipele U.R.S.S., 
R. P. Polone, R. P. Ungare și 
R. F. Germane. Echipele Fran
ței și Italiei care dominau 
pînă acum această probă au 
fost eliminate.

„Cupa orașului 
București** la ciclism

„Cupa orașului București" 
la ciclism, competiție interna
țională care reunește alergă
torii din R. P. Bulgaria, R.S.S. 
Letonă, R. D. Germană și 
R. P. Romînă, s-a deschis vi
neri pe velodromul Dinamo 
în prezența unui numeros pu
blic. Prima zi de întreceri a 
cuprins probe de urmărire 
1000 m cu start de pe loc și 
viteză. La urmărire indivi
duală, pe primul loc s-a clș- 
sat Ivar Eiduks (R.S.S. Leto
nă), ciclist cu un stil energic 
și foarte bine coordonat. El 
l-a învins în finală pe Horst 
Staps (R. D. Germană), aco
perind cei 4 km în 5’ 11” 5/10. 
De remarcat că în semifinale 
ciclistul german obținuse cel 
mai bun timp : 5’ 10’’ 3/10. EL 
nu a mai găsit , apoi resurse 
suficiente pentru a contraca
ra acțiunea puternică a ci
clistului sovietic. Pentru locu
rile 3—4 — R. Franz (R.D.G ), 
cu timpul, de 5’ 13” 9/10, l-a 
întrecut pe D. Lațis (R.S.S. 
Letonă). Marea surpriză a a- 
cestei probe a constitui t-o eli
minarea fostului campion 
mondial Carlo Șimonigh (Ita
lia) care nu a reușit în serii 
decît 5’ 21.” 2/10.

Probă de 1000 m cu start de 
pe loc ă fost cîștigată de 
Frank Nicklitzsch (R. D. Ger
mană) cu timpul de 1’ 12” 4/10. 
Pe lacurile următoare s-au 
clasat în ordine I. Bodnieks 
(R.S.S. Letonă) 1’ 12” 6/10, J. 
Deisons (R.S.S. Letonă) 1’ 13”, 
Dumitru Stan (R. P. Romînă) 
1’ 13” 4/10, B. Novakov (R. P- 
Bulgaria) 1’ 13” 6/10.

Seriile probei de viteză au 
ocazionat întreceri spectacu
loase îii care s-au evidențiat 
din nou cicliștii din R.S.S. Le
tonă, calificați cu doi alergă
tori în semifinale : Kucinski și 
Bodnieks. Foarte bună com
portarea campionului bulgar 
N. Prodanov care l-a eliminat 
pe italianul Feola realizînd 
și cel mai bun timp al zilei : 
12” 1/10 (pe ultimii 200 m). Al 
:păț^^CȘemifînalist este ita
lianul Turini. Concursul con
tinuă astăzi după-amiază cu 
probele de urmărire pe echi
pe, viteză și semifond.

jfAgerpresfl

Delegația italiană care a luat parte 
la inaugurarea expoziției industriale 

italiene a părăsit Capitala
Delegația italiană, care a 

luat parte la inaugurarea ex
poziției industriale italiene, a 
părăsit vineri dimineața Ca
pitala.

înainte de .plecare . dl. Giu
seppe Dall’Oglio, membru al 
delegației, a făcut o declarație 
unui redactor al Agenției Ro
mîne de presă „Agerpres”.

Ca președinte al Institutului 
italian pentru comerțul exte
rior — a declarat el — sînt 
foarte bucuros de a fi putut 
organiza la București o expo
ziție industrială italiană. Sînt 
convins că această expoziție 
va reuși să: facă cunoscută teh
nicienilor și vizitatorilor ro- 
mîni produsele industriei ita
liene, că ea va contribui la 
dezvoltarea relațiilor economi
ce și comerciale și a legături
lor de prieter e dintre Italia 
și Romînia.

Pînă în. urmă cu trei ani vo
lumul schimburilor comercia
le dintre țările noastre era re- 

La Cooperativa „Arta Popu
lară" din Capitală tinerel® 
țesătoare vor termina în cu

rînd un nou covor.

Foto : AGERPRES
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Semnarea 
unui acord 
comercial 

între R.P. Romînă 
și Republica 

Austria
Vineri la amiază a avut loc, 

la Ministerul Comerțului, 
semnarea acordului comercial 
de lungă durată, pentru pe
rioada 1961—1966, între R. P. 
Romînă și Republica Austria, 
ca urmare a ratificării de că
tre guvernele celor două țări 
a textelor și listelor 
mărfuri asupra cărora 
convenit în luna mai 
cestui an.

Acordul a fost semnat 
partea romînă de Gogu Ră- 
dulescu, ministrul Comerțului, 
iar . din partea austriacă de 
Franz Herbatschek, ministrul 
Austriei la București.

Au fost de față Ana Toma, 
Mihai Petri și Valentin 
Steriopol, adjuncți ai mini
strului Comerțului, funcțio
nari superiori din Ministerul 
'Afacerilor Externe și Mini
sterul Comerțului..

■Au asistat membri ai lega
ției Austriei.

Noi
an
să

un 
legături cate 
și să lărgească în 
relațiile noastre

lativ limitat. în 1959 schim
burile în ambele sensuri . nu 
depășeau 12 miliarde de lire 
italiene. în 1960 însă ele au 
trecut de 30 de miliarde. Sînt 
foarte bucuros să arăt că încă 
în primele 5 luni ale anului 
1961 s-au dezvoltat și mai 
mult livrările reciproce, 
dorim să stabilim 
samblu de 
consolideze 
anii viitori 
comerciale.

Subliniind în continuare că 
există largi posibilități de 
dezvoltare a legăturilor eco
nomice romîno-rtaliene, pre
ședintele institutului a decla
rat : Eu am remarcat dezvol-. 
tarea pe care ați atins-o dv., 
rezultatele pe care le-ați obți
nut. Astăzi aveți posibilități 
mult mai mari decît în trecut. 
In prezent noi avem un acord 
comercial mult mai amplu. Am 
stabilit pentru viitorii ani*

Cocteil oferit 
de ambasadorul 

R. P. Polone
Ambasadorul R. P. Polone 

la București, Janusz Zambro
wicz, a oferit vineri un coc. 
teii cu prilejul sărbătorii na
ționale a Republicii Populare 
Polone.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Mihai Dalea, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Bujor 
Almășan, Ion Cozma, Gogu 
Radulescu, Voinea Marinescu, 
miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, oa
meni de știință, artă și cul
tură. ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București șj alți membri 
corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

ai

(Agerpres)

Vedere parțială a Combinatului „V.I. Lenin’' din Nowa Huța

Adunarea de la Uzinele „Semănătoarea"
Vineri la Uzinele „Semănă

toarea" din Capitală a avut 
loc o adunare cu prilejul celei 
de-a 17-a aniversări a Repu- care a vorbit despre sărbăto- 
blicii Populare Polone.

Luînd cuvîntul în numele 
colectivului de muncă, direc
torul adjunct al uzinei, Virgil 
Marin, a transmis poporului 
frate polonez un salut căldu
ros și urări de noi succese 
în lupta comună pentru con
struirea vieții noi.

Miting
de solidaritate 

cu lupta poporului 
vietnamez

la clu-
„7 No
tt avut

Vineri după-amiază, 
b’ul Uzinelor textile 
iembrie" din Capitală, 
loc un miting de solidaritate 
cu lupta eroicului popor viet
namez pentru reunificarea na
țională, împotriva amestecu
lui S.U.'A. în Vietnamul de 
Sud.

Mitingul a fost organizat 
de Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R. P. Ro
mînă și Liga romînă de prie
tenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

A luat cuvîntul M. Ghelme- 
geanu, membru al Comitetu
lui național pentru apărarea 
păcii, vicepreședinte al Ligii 
romîne de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

A fost de față Nguyen Minh 
Chuong, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. D. Vietnam 
la București,

1962—1965, un acord comer
cial care prevede o dezvolta
re a schimburilor cu 15 la 
sută în fiecare an. Important 
este faptul că azi avem multe 
mărfuri de schimbat. România* 
care odinioară exporta în spe
cial produse agricole, este as
tăzi în măsură să exporte și 
produse industriale, întrucât 
industria sa se dezvoltă con
tinuu și multilateral. Deci 
noi vrem să exportăm pro
duse foarte multe în Romînia 
și să importăm totodată pro
duse românești pe care ntt 
le-am importat pînă acum.

Convorbirile pe care le-am 
avut aici — a declarat în în
cheiere dl. Giuseppe Dall’Og
lio — s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reci
procă. Consider că aceste con
tacte trebuie dezvoltate în 
continuare în interesul lărgi
rii relațiilor economice dintre 
țările noastre.

uium iwtisimă t potmui
Peisajul silezian învăluit 

în pînza de ceață ce-i 
accentuează severitatea 

este copleșitor. E adevărat, i- 
maginile sînt mereu aceleași, 
sugerînd o nesfîrșită multi
plicare. Totuși uniformitatea 
tabloului ce se oferă privirii 
de-a lungul a zeci de kilome
tri nu-i ostenitoare, deoarece 
proporțiile gigantice ale aces
tui conglomerat industrial im
presionează. Păduri de furna
le, decoruri în tonuri închise 
ale. halelor de uzină, stîlpi de 
înaltă tensiune. Am poposit 
mai îhtîi la Katowice iar de a- 
colo am străbătut orașele in- 

. dustriale ce-l înconjoară 
un brîu. Dacă nu ar fi 
tăblițele care ici colo să 
țească numele orașului 
care ne aflam, mi-ar fi 
cu neputință să-mi dau 
ma cînd părăseam o așezare 
spre a trece într-alta. Orașele 
acestea formează un complex 
urbanistic nedespărțit în care 
trăiesc peste 1.000.000 de oa
meni. Treci dintr-o stradă în 
alta și ebnstați că te afli în- 
tr-un oraș nou. De fapt Kato
wice, Bytom, Zabrze, Gliwice, 
Chorzow, Sosnowiec și cele
lalte așezări se întrepătrund 
ca firele unei țesături. Aceas-

ca 
fost 
ves- 

în 
fost 
sea-

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Janusz Zambrowicz, 

rirea celei de-a 17-a aniver-
Populare 
succesele 
în

sări a Republicii 
Polone și despre 
poporului polonez 
strucția socialistă.

Formațiile artistice ale u- 
zinei au prezentat un progam 
de cîntece și dansuri romî- 
nești și poloneze.

con-

(Urmare ctin pag. I-a)

răsplătită. In apă, la mică adînci- 
me, au găsit numeroase, vasa și 
podoabe din vremea cînd aici se 
înălțau falnice zidurile cetăfilor 
grecești.
— Aceasta este încă o dovadă 

a continuității acestor cetăți de-a 
lungul întregului litoral al Mării 
Negre — afirmă, plini de mîndrie 
despre descoperirea lor, Istori
cii”.

Dornici să nu se lase mai pre
jos, „naturaliștii" prezintă ultime
le „capturi” făcute. Colecția lor 
numără acum aproape 40 de spe
cii de pești diferiți.

— Ei, rezultatele noastre nu-s 
poate atît de... teribile, dar să vă 
vedem cum ați putea alcătui mo
nografia fără noi — ia cuvîntul 
tn numele „geografilor" Elena 
Mogoșanu. Are deplină dreptate. 
Căci grupa din care face parte 
a reușit să facă In scurt timp nu
meroase determinări de salinitate 
a apei și de roci, ridicări de 
hărți și să delimiteze cu preci
zie pragul continental de cel ma- 
fitim. far. „economiștii” au adu-

însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Belgiei la Bucu
rești, Guy Stuyck, a oferit 
vineri după-amiază un coc
teil cu prilejul Zilei indepen
denței — sărbătoarea naționa
lă a Belgiei.

Au luat parte Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, Ana 
Toma, adjunct al ministrului 
Comerțului, acad. Ștefan S. 
Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului, oa
meni de cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Bujcurești și alți membri ai 
corpului diplomatic.

JAgerpres).

ta este inima industrială a 
Poloniei. Mine de cărbune, în
treprinderi constructoare de 
mașini, de prelucrare a lem
nului, textile, electrotehnice... 
92 la sută din cărbunele polo
nez și 80 la sută din fonta și 
oțelul produse în țară provin 
de aci.

Mașinile aleargă pe străzile 
asfaltate. In jur giganți in
dustriali. Dar sub strada pe 
care pășim oameni muncesc 
în adîncuri scormonind mă
runtaiele pămîntului spre a 
trimite uzinelor pîinea lor cea 
prețioasă. Domnește o forfotă

Note de drum

ce răzbate prin zidurile înne
grite de fum ale uzinelor.

— La noi forfota nu se 
stinge niciodată... Silezia 
muncește fără întrerupere — 
îmi spunea cocsarul Labuska 
Francisz. Odinioară însă nu 
de puține ori la Bytom dom
nea o cumplită și apăsătoare 
tăcere. In halele uzinei nu se 
auzeau decît pașii paznicilor. 
Iar un singur cuvînt răscolea 
ființa oamenilor. Cuvîntul a- 
cesta se numea șomaj.

Arătîndu-mi un băiețandru 
îmbrăcat în salopetă, Labuska 
continuă :

— 11 vedeți ? El nu știe și 
nici nu va mai ști vreodată 
ce înseamnă acest cuvînt...

Oțelăria ,,Bobrek“ are o is
torie de 105 ani. O istorie fră
mântată. Patronii produceau 
cită vreme afacerea renta. 
Cînd afacerile mergeau prost, 
un afiș scris de mînă își fă
cea apariția pe porțile de 
fier ale uzinei: „Uzina se în- 
chide. Toți muncitorii sînt 
concediați". Așa s-a întîmplat 
în 1874. Așa s-a întîmplat și 
în anii de mai tîrziu. Atunci 
peste Bytom se așternea cum
plita tragedie a șomajului. 
Dar toate acestea aparțin 
acum trecutului. în anii pu
terii populare oțelăria a cu
noscut o continuă dezvoltare. 
Capacitatea ei a fost mărită 
pînă la 1.000.000 tone anual. 
Multe agregate poartă inscrip
ții ce amintesc că au fost fa
bricate în Uniunea Sovietică. 
Se cuvine să adăugăm ceea 
ce reporterul a aflat de la in
terlocutorii săi. Pentru anii 
următori statul a alocat noi 
sume imense în vederea dez
voltării industriei siderurgice. 
Numai în voievodatul Ka

Adunarea festiva de la Katowice
(Agerpres).

21 iulie a
KATOWICE 21 

In seara zilei de 
avut loc la Katowice o adu
nare festivă cu prilejul celei 
de-a 17-a aniversări a eliberă- 
rii Poloniei-/ La festivitate,

Tovarășul Corneliu 
nescu, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romine, a 
adresat, cu prilejul sărbătorii 
naționale a R. P. Polone, to
varășului Adam Rapacki, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone, o telegramă prin 
care transmite calde felicitări

în Deltă :.V.

naf o Bogată documentare în le
gătură cu industria piscicolă.

Grupul folcloriștilor pregătește, 
în cinstea gazdelor — pescarii 
din Jurilovca — și a colegilor lor 
de drumeție, o surpriză : un în
treg spectacol folcloric alcătuit 
numai din cîntecele, dansurile și 
strigăturile culese în expedițiile 
lor prin satele și punctele pescă
rești din jur. Pînă atunci 
adună însă 
fece vesele

mal 
material. Cîte cin- 
sau pline de noi-

„OMUL NU SE PREDĂ” : 
I. C. Frimu — grădină, Donca 
Simo — grădină ; PESCUI
TORII DE BUREȚI" : Repu
blica, Grădina Progresul ; 
„ESCROCII" : Magheru; „CA. 
VALERII TEUTONI” : Patria, 
Elena Pavel, Stadionul Dina
mo; „REVISTA VISURILOR": 
București, Gh. Doja, Al. Sa- 
hia — grădină, 23 August — 
grădină, Stadionul Giulești, 
Patinoarul 23 August, Stadio
nul Republicii ; „BUFONUL 
REGELUI”: Vasile Alecsan- 
dri, V. Roaită — grădină ; „FII 
ATENTĂ BUNICUȚO 1” : Ni
colae Bălcescu, Arta — gră
dină ; „LIBELULA" : Lumnia, 
Al. Popov, Popular, Grădina 
13 Septembrie ; „CULISELE 
VARIETEULUI" : Central;
„DRAGOSTEA ȘI PILOTUL 
SECUND”: Victoria; „BALA
DA EPOCII DE PIATRĂ": 
Flacăra, Volga; „IMAGINI 

La cinematografele

PATRIA și ELENA PAVEL
rulează noul film polonez

CAVALERII TEUTONI
O producție a studiourilor poloneze, după romanul lui 

H. Sienkiewicz
ea i

Ursula Modrzynska, Grazina Staniszewska, Andrzej Sza- 
lawski, Henryk Borowski, Aleksander Fogiel, Mieczyslaw 

Kalenik, Emil Karewicz, Tadeusz Kosudarski 
Scenariul : Jerzy Stawinski, Aleksander Ford 
Regia: Aleksander Ford.
Imaginea : Franciszek Kadziolka. 
Muzica i Kazimierz Serocki.

towice au fost alocate 
10.000.000.006 zloți. Din aceste 
fonduri se vor construi și la 
„Bobrek" noi baterii cocsife- 
re, furnale, etc.

Recitesc însemnările așter
nute fugar pe hîrtie. Cifre, 
date, nume de oameni. Impre
sii care s-au suprapus, învăl
mășite. In memorie îmi 
stăruie trăsăturile peisaju
lui silezian. M-a impre
sionat decorul impunător, dar 
m-au impresionat la fel de pu
ternic și oamenii pe care i-am 
cunoscut. N-am discutat mult 
cu ei. Cîtevd cuvinte prin in
termediul interpretului. Insă 
schimburile acestea de cuvinte 
nu aveau nimic convențional, 
înregistram reacții spontane, 
vii, la întrebările puse, înre
gistram manifestarea în for
mele cele mai diverse a opti
mismului, a încrederii în 
viață.
- Ce-mi propun 7 — mi-a

răspuns repetînd întrebarea 
Lachecki Zdzistow. Deocam
dată sînt ucenic mecanic. Cu
rînd voi deveni muncitor. Mai 
tîrziu poate inginer. Totul de
pinde de mine. In orice caz 
nu-mi fac griji pentru ziua de 
mîine. Vă asigur.

Sînt convins, ? prietene din 
Bytom! Am încredere în op
timismul tău. Este o parțtcică 
din optimismul unui întreg 
popor ce, condus de partid, 
construiește socialismul. Este o 
părticică din optimismul pe 
care-l inspiră și chipurile 
vesele ■ -ale noilor blocuri 
de locuințe, și respiră-' 
ția spre înalturi a furnalelor, 
și mritecul ce răsună cristalin 
din șeoala-albă ca un sorț cu
rat de lingă uzina cea dragă 
cu ziduri pe care fumul r'și-ă 
lăsat Urinele, ' ' • " ■ '■ '■'- -ț

La Katowice- am' făcut cu
noștință cu cîțiva mineri ve
terani. Oameni în vîrsfă. că 
părul alb, cu ani mulți petre- 
ciiți în subteran. Aduceau me
reu în discuție amintirile. - ;

— N-ați Cunoscut ce era Si
lezia inainte... — îmi spunea 
imul din ei- Păcat. Ați fi pul 
tut înțelege mai bine mîndria • 
noastră pentru zilele de astăzi.

Peisajul silezian nu poate fi 
separat de- om. El este opera 
unui genial arhitect - omul. 
Și tot omul este cel care în
suflețește severa dar impună
toarea priveliște cu furnale, 
stîlpi de înaltă tensiune și clă
diri masive, învăluite într-o. 
pînză străvezie de ceață.

M. RAMURĂ

W, Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a rostit o am- 
plă .cavtnțăre.

A luat, de asemenea, cuvin* 
tulotis&r Gagari»ă>ț-' i a-

8IJ «njbjViita ®
ramă
și cele mai bune urări de noi’ 
succese în activitatea sa, con
sacrată promovării, politicii de 
coexistență pașnică, • întăririi 
și dezvoltării relațiilor de 
colaborare rodnică între țările 
noastre, cauzei socialismului 
și păcii în lume.

talgie n-au avuf ocazia să asculte 
și să învețe de la bătrînii pescari 
în serile acestea învăluite parcă 
într-o atmosferă de basml

...Mica expediție științifică a a* 
cesfor drumeți de 16—17 ani le 
va lăsa în suflet nu numai amin
tiri și imagini de negrăită frumu
sețe, ci va constitui un îndemn 
de a pornj pe calea profesiei că
tre Care' se simt, atrași și de care 
s-au legat în aceste zile și mal 
mult.

BĂLȚILOR”
COCOȘE-

ALE UNUI TRECUT GLO
RIOS" ; Maxim Gorki, Mio
rița ; „PLANTE ȘI APĂ" 5 :

„TAINA ' 1-------
- „PETEA ȘI 
LUL" — „GHANA. DE AZI”— 
„CRÎMPEI DE CÎNTEC ȘI 
JOC": Timpuri noi; „PRO
GRAM SPECIAL PENTRU 
COPII” : 13 Septembrie ; „O- 
MUL CU PANTALONI 
SCURȚI": 13 Septembrie;
„AVIONUL PLEACĂ LA 
ORA 9" : Tineretului ; „MIS
TERUL FOTOGRAFIEI”: Con
stantin David ; „DAMA DE 
PICĂ”: Cultural ; „FII BUN 
PÎNĂ LA .MOARTE" : înfră
țirea între popoare, Grivița, 
T. Vladimirescu — 
„DUELUL”: 8 Mai,

grădină 
Munca* 

Drumul Serii ; „ZBOARĂ CO
CORII” : Unirea — grădină. 
Miorița ; „OAMENI ȘI LUPI“ț 
B. Delavrancea.



AȘTEPTĂM LA FORUM! ■ .V.
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Articol special pentru „Scînteia tineretului"

de L. Karpinski 
secretar al Comitetului 

Central al Comsomolulu!

in

Tineretul zilelor noastre, in
diferent de convingerile sale 
politice, indiferent de conti
nentul pe care trăiește este 
preocupat de viitorul lumii 
pentru că este interesat în 
acest viitor. Tineretului îl a- 
parține un rol însemnat
viața socială, în multe țări 
reprezentanții tineretului 
află în posturi importante de 
stat, rezolvă probleme de im
portanță națională și Interna
țională. Diferitele evenimente 
din ultimii ani au 
o dată în plus că 
tinerii și tinerele 
din întreaga lume 
se străduiesc să 
fie în primele rân
duri ale luptători, 
lor pentru pace ți 
progres și au de
monstrat dorința lor 
fierbinte de a cu
ceri pacea. Se dă
râmă ca un castel 
din cărți de joc ml, 
tul Inventat de par
tizanii „războiului 
rece” despre „ge
nerația pierdută", 
despre „generația 
fără ideal". Zeci $1 
sute de mii de ti
neri ridică steagul 
luptei pentru pace 
și progres, al liber
tății și democrației.

In ultimii ani au 
numeroase întâlniri 
retului, seminarii, 
de delegații, festivaluri inter
naționale. Aceste întîlniri a- 
jută tineretul lumii să înțe
leagă că există probleme 
care sînt la fel de importante 
pentru tinerii și tinerele din 
toate țările lumii. Probabil că 
în prezent se găsesc cu mul
tă greutate 
cărora să 
problemele 
pe pămînt, 
pașnice,

; împotriva colonialismului, care 
să trateze cu indiferență pro
blemele drepturilor economice 
și lichidării înapoierii unor 
țări.

Tineretul sovietic a propus 
organizarea Forumului Mon
dial al Tineretului. Sarcina 
Forumului este să discute 
cele mai arzătoare probleme 
ale contemporaneității, să gă
sească în timpul lucrărilor

se

coniirmat

sale o bază comună pentru 
colaborarea tinerilor din di
ferite țări și, totodată, să 
demaște acele forțe care îm
piedică întărirea păcii, lichi
darea deplină a colonialis
mului, care împiedică pro
gresul omenirii.

față de problemele contem
poraneității.

Tineretul sovietic împreună 
cu tineretul din zeci de țări 
ale lumii participă activ la 
pregătirea Forumului.

Moscova așteaptă oaspeți 
dragi, pe delegații Forumului. 
Printre ei vom saluta cu mul
tă căldură și pe prietenii 
noștri dragi, pe reprezentan
ții tineretului din Republica 
Populară Romînă, participant 
activi 
mului.

avut loc 
ale tine- 

schimbuti

tineri sau tinere 
le fie indiferente 
asigurării păcii 
ale coexistenței 

dezarmării, luptei

în momentul de față este 
limpede că ideea convocării 
Forumului a învins și că Fo
rumul se bucură de un inte
res foarte mare din partea ti
neretului lumii întregi, că 
Forumul va fi o întilnire foar
te importantă și deosebit de 
reprezentativă. Partizanii „răz
boiului rece“ au pus în ac
țiune numeroase mijloace spe
cifice lor —: provocări, cleve
tiri antisovietice. O serie de 
organizații de tineret din 
unele țări, înainte de toate 
din Statele Unite ale Ameri- 
cii, au renunțat brusc de a 
participa la Forum fără a-ș.i 
fundamenta poziția. Dușmanii 
Forumului nu vor să înțelea
gă deloc că prin toate ace
stea își fac un rău lor înșiși, 
pentru că se află în afara 
acestei mari întîlniri interna
ționale unde va exista posi
bilitatea unui schimb deschis 
de vederi, unde se vor 
exprima cele mai diferite idei 
șl cele mai diferite atitudini

la construirea socialis- 
Tinerii și tinerele din 

Uniunea Sovietică 
urmăresc cu mult 
interes șl atenție 
realizările minuna
te ale tineretului ro- 
mîn care luptă pen. 
tru traducerea în 
viață a hotărârilor 
celui de al III-lea 
Congres al P.M.R. 
Noi prețuim de ase. 
menea aportul tine, 
retului român la în
tărirea cauzei păcii 
și colaborării inter
naționale a tinere
tului precum ți 
sprijinul acordat 
Forumului. în rân
durile strânse ale 
țărilor socialismu
lui noi mergem 
cu încredere spre 
țelul nostru comun, 

multe sarcini impor
ți una din cele

Avem
tonte _

.mai. principale este asigura- 
. rea unei păci trainice pe 
pămînt. De aceea, ne adre
săm cu un apel către tinere
tul întregii lumii : „Să ne în
tâlnim în jurul mesei rotunde 
toți cei cărora ne este dra
gă tinerețea, cei cărora ne 
este drag viitorul nostru".

Moscova, 21 iulie 1961 (prin 
telefon).

NEW YORK. - La 21 iulie, 
de la Cape Canaveral a fost 
lansată o rachetă „Redstone” 
în a cărei cabină se afla cos
monautul Virgil Grisson. Ra
cheta l-a ridicat pe cosmo
naut la o altitudine de 118 
mile (188,8 km).

După cum transmit agenți
ile de presă, cosmonautul a a- 
terizat în Oceanul Atlantic, 
la o distanță de aproximativ 
305 mile (488 Ion) de 
lansării.

Cabina in care se afla 
so a și la bordul căreia
aparatele științifice pentru în
registrarea dateloi- experien
ței, s-a scufundat în Oceanul 
Atlantic, însă pilotul a fost 
salvat de un elicopter.

locul

Gris-
erau

Publicăm în continuare 
înseninările despre Spania 
ale ziaristului francez Pier
re Gamarra. Prima parte 
a reportajului a apărut în 
nr. 3789 al ziarului nostru.

Intru în vorbă cu ei. 
aceeași : pămîntul este 
iar muncitorii săraci, 
fertil rodește pîine, 

vin, iar muncitorii

A doua zi am plecat în satul 
Fuente-Vaqueros — patria poe
tului Garcia Frederico Lorca* 
asasinat în 1936.

Tramvaiul, trepidând, par
curge șesul Andaluziei. înain
te de a ajunge la piața pră
fuită, înconjurată de căsuțe 
albe, el se oprește în cinci sau 
șase sate. Aproape toți pasa
gerii sînt muncitori agricoli. 
Ei sînt îmbrăca ți extrem de 
sărăcăcios, sînt slabi și arși de 
soare.
Mereu 
bogat. 
Șesul
măsline, 
mănîncă o dată pe zi.

— Casa lui Lorca ? Frederi
co — poetul ? Prima stradă la 
dreapta.

Este o casă țărănească, cu 
un singur cat. Ea nu s-a 
schimbat... Fete din vecini îmi 
povestesc despre scrisori, pe 
care le primesc din toate col
țurile lumii, scrisori care con
țin întrebări despre copilăria 
poetului. Ele povestesc, iar eu 
mă gîndesc la ale mele. Lorca, 
care și-a iubit poporul și poe
zia, a fost asasinat undeva 
aici, în acest sat. Și-mi re- 

‘ învie în minte cuvintele spuse 
de el cu peste un sfert de veac 
în urmă:

„în această lume am fost și 
voi fi întotdeauna de partea 
celor săraci. Voi fi întotdeau
na de partea acelora care nu

Lucrările conferinței de la Geneva 
in problema laoțiană

Situația din Bizerta continuă 
sa se agraveze

Trupele franceze atacă populația tunisiană e Guvernul francez 
refuză să înceapă tratativele • Țările arabe sprijină lupta 
poporului tunisian • Ședința Consiliului de Securitate

TUNIS 21 (Agerpres). — 
Sub titlul „Situația în Bizer
ta la ora 16,15“, agenția Tu
nis Afrtque Presse anunță în 
după-amiaza zilei de 21 iulie 
că „orașul Bizerta continuă să 
fie supus bombardamentului 
de artilerie”.

La Bizerta au început lup
te de stradă. Agenția TAP a- 
nunță că parașutiști francezi 
sprijiniți de tancuri au pă
truns pe străzile Bizertei. Nu
mărul marților și al răniților 
crește continuu ; printre aceș
tia se află numeroși civili, in
clusiv femei șj copii. Infante
riștii tunisieni au ridicat ba
ricade în jurul reședinței gu
vernatorului în partea centra
lă a orașului. La luptele care 
au loc în prezent în Bizerta 
participă numeroși voluntari 
sosiți din toate regiunile țării. 
Numărul lor se ridică în pre
zent la aproape 15.000 de oa
meni.

Tot la 21 iulie o coloană 
franceză alcătuită din 30 
tancuri și automobile blinda- 
te, cu sprijinul artileriei și 
aviației, a început 6 ofensivă 
asupra pozițiilor tunisiene din 
partea de sud a țării. Satul 
Bordj Karquiet a fost distrus 
aproape în întregime de ra
chete. Există un mare număr 
de morți și răniți în rândul 
populației civile.

Departamentul Ocrotirii Să
nătății al Tunisiei a trimis o 
telegramă Comitetului Inter
național al Crucii Roșii

care protestează împotriva în
călcării convenției de la Ge
neva de către Franța. „Tru
pele franceze, dotate cu 
tancuri și mitraliere, au des
chis focul împotriva popu
lației civile", se spune în tele
gramă. „Ele au oprit aprovi
zionarea cu apă potabilă a o- 
rașului Bizerta, ceea ce pre
zintă un mare pericol pentru 
izbucnirea de epidemii".

PARIS 21 (Agerpres). — 
Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a dat pu
blicității o declarație în legă
tură cu intervenția franceză 
în Tunisia. în declarație se 
spune printre altele :

Este necesar să se curme 
intervenția militară de la Bi- 
zerta, să se înceapă tratative 
cu guvernul tunisian, respec- 
tîndu-se suveranitatea lui.

★
PARIS 21 (Agerpres). — 

Couve de Murville, ministrul 
Afacerilor Externe al Franței, 
a prezentat la 20 iulie în fața 
Adunării Naționale o expu
nere cu privire la politica ex
ternă a guvernului.

Referindu-se la cererea Tu
nisiei ca Franța să lichideze 
baza ei militară de la Bizerta, 
Couve de Murville a proferat 
amenințări la adresa poporu
lui tunisian, declarând că 
Franța „va lua contramăsuri”. 
în același timp, el a declarat 
că guvernul francez refuză să 
înceapă tratative cu guvernul 
tunisian.

GENEVA 21 (Agrepres). — 
în ședința restrânsă din 20 iu
lie a conferinței pentru regle
mentarea problemei laoțiene 
au fost incluse pe ordinea de 
zi a conferinței următoarele 
probleme :

1. Forma documentelor.
2. Preambulul declarației 

(declarațiilor) cu privire la 
neutralitatea Laosului.

3. Obligații comune cu pri
vire la recunoașterea și res
pectarea unității, suveranită
ții, independenței și neutrali
tății Laosului.

După cum s-a aflat, partici- 
panții la conferință au discu
tat prima problemă și au ho-

părerii 
al Lao-

prezida 
urmă-

tărît să amîne examinarea eî 
pînă la cunoașterea 
guvernului de coaliție 
sului.

G. M. Pușkin, care 
ședința, a prezentat
toarea propunere după exami
narea acestei probleme : Să 
fie animată pînă la. cunoaște
rea părerii guvernului de coa
liție al Laosului rezolvarea 
problemei sub ce formă va a- 
dopta conferința declarația 
cu privire la neutralitatea 
Laosului

După adoptarea acestei ho- 
tărîri ședința și-a încheiat lu
crările.

Cercurile guvernante 
de Ia Washington

pe un drum primejdios...

în

Militari ai Bunde swehrului vor fi instruiți 
la bazele din Marea Britanie, puse la dispoziția 
celor de la Bonn, de către Anglia

desen de V. VASIL1U

OSLO. — Fără a da nici 
explicație, autoritățile norve
giene au refuzat să acorde lui 
A. Maresiev, Erou al Uniunii 
Sovietice, viza de intrare în 
Norvegia, unde a fost invitat 
de Asociația veteranilor nor
vegieni ai mișcării de rezis
tență împotriva cotropitorilor 
liitleriști.

WASHINGTON. — La 20 
iulie Douglas Dillon, ministrul 
de Finanțe, și David Beli, di
rectorul bugetului federal al 
S.U.A., au anunțat intr-o de
clarație comună că deficitul 
bugetar al Statelor Unite în 
cursul ultimelor 12 luni s-a 
ridicat la 3.900.000.000 dolari.

NĂDEJDII
CHINURd

au nimic și cărora li se refuză 
chiar dreptul de a stăpîni în 
pace acest nimic".

Ce înseamnă 
ciobolas?

21 (Ager-

1*

cartiere. Aceeași 
și la Cordoba și

zi am vizitat și 
Sevilla. Mii de

ll

Luînd cuvîntul la 21 iulie 
la postul de radio Tunis, pre
ședintele Burghiba a declarat 
că guvernul tunisian a hotă
rât să accepte voluntari din 
țările frățești și prietene care 
doresc șa ajute poporul tu
nisian în lupta sa.

★
TUNIS 21 (Agerpres). « 

La 20 iulie Biroul Politic al 
Partidului Comunist din Tuni
sia a dat publicității urmă
toarea . declarație : „Trupele 
franceze care se află în mod 
arbitrar pe teritoriul nostru au 
deschis focul la Bizerta. 
împreună cu întregul popor 
tunisian, Partidul Comunist 
din Tunisia își exprimă indig
narea față de acest act".

Tot în legătură cu aceasta 
el a adresat președintelui Ha
bib Burghiba următorul me
saj : „Partidul Comunist din 
Tunisia își exprimă indignarea 
față de agresiunea dezlănțuită 
de trupele franceze la Bizerta. 
El dă asigurări că va sprijini 
pe deplin lupta pentru eva
cuarea teritoriului național, 
precum și prezentarea acestei 
probleme spre examinare Con
siliului de Securitate. Toți co
muniștii trebuie să fie gata să 
ia parte la luptă".

★
CAIRO 21 (Agerpres). — 

Țările arabe sprijină lupta 
dreaptă a poporului tunisian 
împotriva agresiunii franceze. 
La 20 iulie, reprezentanții a 10 
state arabe care participă la 
sesiunea Consiliului Ligii ara
be a adoptat următoarea re
zoluție : „Consiliul Ligii ara
be condamnă cu putere agre
siunea imperialistă franceză 
împotriva poporului arab fra
te. al Tunisiei. Liga exprimă 
sprijinul ei deplin pentru Tu
nisia in lupta ei împotriva 
imperialismului francez și 
susține eforturile Tunisiei 
pentru eliberarea țării de for
țele imperialiste franceze".

★
LONDRA 21 (Agerpres). — 

Guvernul Angliei a cerut 
Franței și Tunisiei să încete
ze operațiunile militare în 
regiunea Bizerta. Lordul 
Home, ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei a primit 
la 21 iulie la Londra pe am
basadorul Franței și i-a re
mis un mesaj adresat pre
ședintelui de Gaulle. Un me
saj similar a fost remis la 21 
iulie și ambasadorului Tuni
siei pentru a fi transmis pre
ședintelui Burghiba.

Ziarul „Evening Standard" 
subliniază că Anglia nu-și 
propune serviciile ca media
toare întrucît „o asemenea 
acțiune ar putea ușor jigni pe 
de Gaulle". Ziarul explică a- 
ceastă atitudine a guvernului 
englez prin faptul că cercu
rile guvernamentale se tem 
ca incidentul din regiunea Bi
zerta să nu contribuie la „în
străinarea opiniei publice din 
Africa tocmai acum cînd pu
terile occidentale își caută 
prieteni oriunde i-ar putea 
găsi, pentru a-și asigura spri
jinul lor diplomatic".

★
NEW YORK 21 (Agerpres). 

La 21 iulie, ora 19,07 gmt, Con. 
siliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit pentru a exami
na plîngerea Tunisiei cu pri
vire la agresiunea franceză 
împotriva acestei țări. Repre
zentantul Tunisiei — țară care 
nu este membră * Consiliului 
de Securitate — a fost de a- 
semenea invitat Ia masa con
siliului.

WASHINGTON
preș). — Noi acțiuni ale gu
vernului american vin să con
firme că cercurile guvernan
te de la Washington nu doresc 
să rezolve pe cale pașnică, 
prin tratative, problema ger
mană, ci continuă să meargă 
pe calea primejdioasă a ame
nințărilor de război și a pre
gătirilor militare demonstra
tive.

La 20 iulie la Washington a 
avut loc o nouă ședință a Con
siliului național de securitate.

După cum anunță agenția 
Associated Press, tot la 20 
iulie. Statele Unite au început 
consultări urgente cu aliații 
lor în legătură cu hotărîrea 
lui Kennedy de a spori po
tențialul de război al aliaților.

într-un articol publicat de 
ziarul ,,WalI Street Journal" 
se arată că în cercurile guver
nante din S.U.A. „se bucură 
de popularitate ideea intensi
ficării pregătirilor, nu numai 
în vederea unor complicații le
gate de Berlin, ci în vederea 
unor complicații mondiale", 
în felul acesta, scrie ziarul, 
Statele Unite vor putea „pro-

mova o politică mai rigidă în 
întreaga lume, nu numai în 
Europa".

în timp ce la Casa Albă se 
țin lanț ședințele în cadrul 
cărora sînt elaborate planuri 
de intensificare a pregătirilor 
militare ale Statelor Unite și 
ale aliaților lor din blocul 
nord-atlantic agresiv. în timp 
ce comentatorul diplomatic al 
agenției Associated Press, 
Hightower, de pildă, anunță 
că președintele Kennedy, în 
urma consultărilor cu princi
palii săi consilieri, a adoptat 
.,hotărîri definitive" cu pri
vire la noi măsuri militare, în 
fața clădirii Casei Albe ame
ricanii simpli organizează 
zilnic pichete pentru pace, 
pentru interzicerea experien
țelor cu arma nucleară și a 
producției de arme biologice.

Dintr-o anchetă organizată 
de revista „Newsweek" în cele 
50 de state ale S.U.A. reiese, 
de asemenea, că oamenii sim
pli nu numai din Washington 
ci din întreaga Americă do
resc din inimă să nu fie 
război, să se rezolve impasul 
pe calea tratativelor.

Stare excepțională la Teheran
TEHERAN 21 (Agerpres)__

După cum anunță agenția 
Reuter, guvernul . iranian a 
proclamat vineri stare excep
țională la Teheran și a ares
tat pe toți conducătorii parti
dului de opoziție — Frontul 
național.

Pretextul aceștor măsuri l-a 
constituit organizarea la 21 
iulie, de către Frontul națio
nal — în pofida interdicției 
guvernului — a unei mari de
monstrații populare.

Pe stadionul din Teheran 
urma să aibă loc un miting 
de protest împotriva politicii 
premierului Amini însă gu
vernul a împiedicat cu forța 
organizarea lui. Detașamente

ale armatei. întărite cu 
tancuri, care blindate și mi
traliere, au ocupat poziții pe 
străzile care duc spre stadion 
avînd ordinul să deschidă fo- 

, cui împotriva oricărei persoa
ne care va încerca să pătrun
dă pe stadion.

Această demonstrație a fost 
organizată de Frontul națio
nal cu prilejul împlinirii a 
nouă ani de la revenirea la 
putere — la 21 iulie 1952 — 
a fostului prim-ministru Mo- 
ssadîlc, care se bucură de un 
larg sprijin în țară datorită 
reformelor pe care le-a pro
movat cit timp a fost la con
ducere.

în pragul ușilor colibelor lor 
sau așteaptă în fața cafenele
lor. Dacă nu știi cine sînt ei, 
îi poți lua drept leneși, pier- 
devară. „Trândăvia fermecă
toare a sudului".

— Trebuie totuși să mănînci 
ceva și oamenii merg la bă
can, cer să li se dea pe cre
dit. Se înfundă în datorii. Nu 
știu cum să se descurce. 
Caută un cîștig numai ca să 
se achite de datorii. Rămîn 
mereu fără un ban. N-au altă 
scăpare decît să plece. Pără
sesc „ciobolas“-urile sătești, 
pentru a pleca în i.clobolas“« 
urile

Se 
acest 
celei 
Aceasta a fost întrebarea 
re-mi ardea pe buze, și 
pus-o.

—Nu, senior, ei nu se 
pacă. închisorile și secțiile 
poliției sînt pline pînă la 
refuz. în ultimul timp nemul
țumirea a izbucnit deseori în 
mod deschis. Muncitorii agri
coli au venit în ferme pen
tru a se angaja la muncă. Li 
s-a oferit o plată mizeră. A- 
tunci au plecat. Stăpînii au 
înștiințat autoritățile. în sate 
au fost trimise unități mili
tare. Au fost prinși aproxi
mativ 3000 de oameni. Ei au 
fost 
din orașe. Iar atunci 
s-au întors în satele lor, ță
ranii i-au primit cu onoare. 
Micii proprietari, proprietarii 
băcăniilor și birturilor sînt de 
partea noastră. Dacă munci
torul nu are bani, el nu Va 
cumpăra nimic. Atunci cînd 
Franco vine la Sevilla pretu
tindeni în calea sa apar ma
nifeste și inscripții care 
eliberarea deținuților.

credeți că acesta este un car
tier cu 120.000 de vînzători 
de haine vechi. Nu, ciobolas 
constituie un oraș în care tră
iesc oameni care au sute de 
profesiuni utile. Acești oameni 
luptă zi de zi pentru a se 
spăla, pentru a-și spăla hai
nele, pentru a-și procura ceva 
d-ale gurii. Se întîmplă că 
cei săraci pleacă să caute un 
cîștig în spitalele Sevillei. A- 
colo își vînd sîngele. Un gram 
de sînge — o pesetă.

din orașe.
împacă oare oamenii cu 

regim al foametei și 
mai crunte nedreptăți ? 

ca- 
am

Iată cum simt nevoiți să trăiască nenumărați oameni ai muncii pe malurile Guadalqui- 
virului.

— Războiul, senior. Răz
boiul ne-a adus multe neno
rociri, Nu există familie care 
să nu le cunoască...

— Soțul meu — spune soția 
vecinului meu — lucrează în
tr-un minister. El are un sa
lariu nu dintre cele mai mici. 
Și totuși nu putem s-o scoa
tem la capăt.

— Cînd citești ziarele, totul 
merge minunat ! — exclamă 
femeia din Sevilla.

Funcționarul de minister 
mă apucă de mînă și-mi șop
tește :

— în .ceea ce privește nu
mărul analfabeților, sîntem 
prima țară din Europa.

— Știți cîți învățători lip
sesc ?

— Cîți ?
— 58.000 ! Pot să vă fac un 

calcul. în prezent lipsesc 
13.000. Dar există 800.000 de 
copii între 6—12 ani care nu 
merg Ia școală. Pentru ei va 
fi nevoie de 20.000 învățători. 
Aproximativ un milion de co
pii între 12—14 am nu frec
ventează școală. ~ 
sînt necesari 
25.000 învățători, 
lipsesc 58.000 !

— Sînt catolică — spune 
vecina mea din Sevilla. Nu 
m-am ocupat nici odată de 
politică și nu vreau să mă a- 
mestec. Totuși trebuie să spun 
că țara noastră nu este liberă. 
Ziarele noastre scriu numai 
despre luptele cu tauri și des
pre fotbal.

...Cînd a început războiul în 
Spania, în venerabila univer
sitate din Salamanca, genera
lul franchist Millan Astrai a 
strigat filozofului Unamuno : 
„Moarte intelectualilor ! Tră
iască războiul!“.

„Moarte intelectualilor” se 
concretizează în sărăcia de 
neconceput a școlilor din Spa
nia contemporană, în foame
tea de cărți, în lipsa de sens 
a unor filme, în marele nu
măr de intelectuali aruncați 
în închisori, ca poetul Ernan- 
dez, care a murit în chinuri 
la munca forțată.

Rațiunea Spaniei n-a fost 
însă înfrântă, ea a reînviat și 
se va întări neîncetat.

există oameni condamnați Ia 
60 de ani, la 50, la 30, la 20... 
în închisorile Spaniei există 
oameni lipsiți de lumină și 
aer, epuizați sufletește și fizi
cește de schingiuiri insupor
tabile.

peînd am pășit 
străzile Sevillei, 
amurgul învăluise 
deja orașul. Cu
treierând centrul 

' ~ " am ocolit uriașa
catedrală și turnul Girald, 
care se ridică deasupra cate
dralei la înălțimea de 100 me
tri. în imediata apropiere se 
află La caile de la Sierpes — 
un pasaj de mare circulație, 
cu multe prăvălioare și cafe
nele cochete. Pe această stra
dă se afla cîndva închisoarea 
în care Cervantes l-a conceput 
pe Don Quijotte.

...Intru într-o tavernă. Pu
țini clienți — cinci-șase oa
meni. Privesc mîinile lor — 
muncitori, și un domn cu o 
cravată la gît, probabil un 
funcționar. Abia am apucat 
să deschid gura și și-au dat 
imediat seama că sînt străin.

— V-ați urcat deja pe tur
nul Girald ? — mă întreabă 
vecinul de tejghea.

•— încă nu, mîine...
— Vi se oferă o priveliște 

minunată asupra Sevillei.
— Un oraș frumos, mare...
Omul cti cravata intervine 

în discuție :
— Mare, adevărat. Frumos

- depinde cum îl priviți. La 
Sevilla întîlniți două laturi. 
Una o veți vedea ca turist: 
cartierele luxoase ale nobili
mii, situate în jurul catedralei. 
A doua latură, poate că nici 
nu o veți vedea : este cio. 
bolas...

- Ce înseamnă ciobolas ?
— Ciobolas — răspunde el

— sînt cocioabe jalnice. Fără 
apă, fără gaze, deseori fără e- 
lectricitate. Nici un fel de con
fort. Sevilla este înconjurată

im-

oa-

de asemenea 
este situația 
la Madrid...

In aceeași 
ciobolas din
cocioabe îngrozitoare, mai res
pingătoare decît se poate po
vesti despre ele, mai groaz
nice decît ați putea să vă 
imaginați. Cocioabele, cu o 
înălțime mai mică de doi 
metri, sînt înjghebate din 
seînduri. tablă, carton, cîrpe. 
Ele sînt construite pe locuri 
de depozitare a gunoaielor și 
între gropile de gunoi.

Prin uși deschise, prin fe
restre minuscule — iar acestea 
din urmă nu există întotdea
una — văd lăzi, taburete, ve
selă așezată direct pe podea. .

Acesta nu este un cartier 
al vagabonzilor, nu o adună
tură de lepădături ale socie
tății. în ciobolas trăiesc
meni ai muncii — muncitori, 
proletari. Aici întîlnești zidari, 
taxatori de tramvaie, munci
tori din fabricile de faianță 

. din Sevilla. Ei luptă din răs
puteri, în vizuinele lor, împo
triva murdăriei, spală îmbră
cămintea. își spală copiii, se 
spală ei înșiși, 
greu apa — o 
plinea.

Toate aceste
„adresă". Pe fațada fiecăreia 
din ele este înscris, cu vopsea 
neagră, un număr mare. A- 
ceasta este, probabil necesar, 
pentru comoditatea polițiști
lor. în Spania, mizeria este 
numerotată !

Pentru a nu te cufunda în 
noroi trebuie să mergi de-a 
lungul pereților. Uneori, șu
voiul, care curge între case, 
dispare dintr-odată, și atunci 
poți trece strada. Apare vîn- 
zătorul de apă cu un butoi de 
fier pe care-1 duce un măgar. 
Femeile îi aleargă în întîm- 
pinare cu ulcioare, găleți, cutii 
vechi de conserve. Un alt vîn- 
Zător schimbă îmbrăcăminte 
ruptă pe veselă ieftină. Să nu

își procură cu 
cumpără ca si

cocioabe au o

Săracii Cordobei
trăveziu și fier
binte este aerul 
Cordobei. Ca mie
rea topită el învă
luie pietrele vene
rabile ale mos-

cheei, cunoscută în întreaga 
lume prin măreția ei și prin 
felul ciim s-a menținut.

...în curtea vechii moschee 
din Cordoba, am întâlnit un 
grup de țărani care au venit 
în oraș în căutare de lucru. 
Doi dintre ei — după cum am 

i înțeles — au fost convinși că 
vor găsi de lucru ca munci
tori necalificați pe un șantier. 
Ceilalți nu nutreau nimic 
decît speranțe vagi.

— La Cordoba, sub j 
curge multă amărăciune ! 
ceasta este o zicală, senior, și 
ea spune mult adevăr.

— Cit cîștigă un muncitor 
agricol ?

— Spuneți 33 pesete pe zi, 
în medie. Femeile cîștigă mai 
puțin.

— Ce mănîncă muncitorii ?
— Cu ce ne-am putea hrăni 

din acest cîștig ? Două scrum
bii și o bucată de pîine. Iar 
seara moi pîinea în ulei. 
Muncitorul nu-și poate fierbe 
o supă, el este mereu flă- 
mînd... Nu mă refer la șo
meri. Ați văzut șomerii ?

— Da, i-am văzut. în orașe 
și în sate. Ei stau, încovoiăți,

Citadela morții

★
ncotro merge Spa
nia ? Ce vrea a- 
cest popor ? Ce 
va face el și ce 
se va întîmplă cu 
el? Pentru nu 
oară îmi pun a-

pod, 
I A-

expediați în închisorile 
cînd

cer Pentru ei 
aproximativ 

în total:

„Moarte 
intelectualilor"

renul 
încet, 
meu, 
înclină spre mine.

— Priviți ! Mori 
de vînt. Ele tot 

mai dau din aripi. Ați 
„Quijotte".

O femeie din Sevilla
stă alături intervine în
cuție :

înaintează 
Vecinul 

zîmbind, se

citit

care 
dis-

m părăsit Madri
dul, trecând pun
tea peste micul 
râuleț Mansana- 
res. Drumul duce 
la ' Escortai.

...Acest panteon al falangiș- 
tilor a fost construit în anii 
1940—1941, atunci cînd Spania 
se zbatea în cea mai mare ne
voie. Oamenii săpau șosele în 
munte, scobeau stîncile, dis
trugeau prin explozii minuna
tul peisaj pentru a ridica a- 
cest monument. Monument 
despre care aș spune, dacă aș 
fi credincios, că este o crea
ție a diavolului.

Printre oamenii flămînzi și 
zdrențuiți, care înaintau în 
munte, au fost deținuți poli
tici.

Cînd stăteam la poalele cru
cii, mă gîndeam la un singur 
lucru : la închisorile Spaniei, 
la oamenii care zac în ele de 
10, 15, 20, 30 ani. M-am gînd-it 
la copiii născuți în închisori, 
la cei care au orbit în temni
ță, despre fiii care n-au auzit 
ultimul oftat al mamei.

în închisoarea din Burgos

știu a cita 
ceste întrebări. Acum pot răs
punde la ele.

Regimul franchist pîrîie din 
toate încheieturile. Acest lu
cru se simte perfect aici. 
Vorbesc nu numai despre ma
nifestele care se difuzează pe 
străzi șl în universități, despre 
afișele lipite de ziduri, despre 
lupta fățișă împotriva patro
nilor, polițiștilor și temniceri
lor. Vorbesc despre rezistența 
care a pătruns în adîncul su
fletului celor mai buni repre
zentanți ai acestui popor.

Mișcarea democratică se în
tărește. Nu risc să fac previ
ziuni, totuși mi-am dat sea
ma că acest popor se unește 
tot mai mult. întorcîndu-mă 
de acolo mă gîndesc la pu
terea țărilor socialiste și-mi 
imaginez ce entuziasm a stîr- 
nit victoria lui Iuri Gagarin 
printre țăranii din Andaluzia 
și minerii din Asturia.

Am vizitat Spania nu ca un 
turist și aceasta m-a împiedi
cat, probabil, să gust din plin 
frumusețile pământului ei, 
pentru că am văzut nenoroci
rile și suferințele poporului. 
Am părăsit însă Spania 
fără mîhnire, convins de vic
toria ei.
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