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n urmă cu cîtva 
timp, pe baza ho- 
tărîrilor plenarei 
din martie a C.C. 
al U.T.M., toate 
cele 17 brigăzi de 

ale tineretului din

calității

— Succes deplin — 
Forumului Mondial

al Tineretului!
Latină vor veni la 
aproape toate

producție 
secția O.S.M. II a Combinatu
lui siderurgic din Hunedoara 
au pornit întrecerea socialistă 
pentru cucerirea titlului de 
colectiv de muncă fruntaș.

Cum am organizat noi a- 
ceastă întrecere ?

De la bun început trebuiau 
lămurite pentru tineri cîteva 
lucruri esențiale care 
jute să înțeleagă mai 
bine caracterul aces
tei întreceri și să-și 
dăruiască apoi ener
gia și entuziasmul lor 
pentru cîștigarea ti
tlului de 
colectiv 
fruntaș, 
nizat 
cu toți

să-i a-

• îmbunătățirea 
produselor, respectarea în
tocmai a indicilor de calitate.

• Reducerea coeficientului 
de rebut sau a pierderilor 
sub limita admisă.

• îndeplinirea și depășirea 
ritmică și pe sortimente a 
planului de producție.

• Realizarea de economii.
• Aplicarea inițiativei tine

rilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu“-București „Pen-

gime toate obiectivele 
mai sus.

Criteriile întrecerii socialis
te dintre brigăzi pentru titlul 
de colectiv de muncă fruntaș, 
stabilite de plenara C.C. al 
U.T.M. au, firește, valabilitate 
pentru toate brigăzile de pro
ducție ale tineretului din di
verse domenii de activitate 
din întreaga țară. Problema 
se punea deci ca aceste crite
rii să fie concretizate în pro
gramul de lucru al brigăzilor, 
ca obiectivele generale să ca
pete un caracter concret. Iată 
cum am

cinste de 
de muncă 
Am orga- 

o adunare 
membrii brigăzilor 

de producție ale tineretului, 
în care am subliniat , că între
cerea pentru titlul de colec
tiv de muncă fruntaș, ce se 
desfășoară în cadrul întrecerii 
socialiste organizată de sindi
cat, este menită să ducă la 
sporirea contribuției tineretu
lui la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid, la înfăptui
rea hotărîrilor privind îmbu
nătățirea calității produselor 
și creșterea producției de 
oțel.

în lupta pentru cîștigarea a- 
cestui titlu, brigăzile se întrec 
pe baza criteriilor stabilite de 
plenara C.C. al U.T.M., criterii 
valabile pentru toate brigăzile

Din experiența comitetului 
organizației de bază U.T.M. de la 
secția O.S.M. II a Combinatului 

siderurgic Hunedoara

tru buna organizare a locului 
de muncă, pentru curățenie și 
atitudine civilizată în produc
ție".
• Participarea fiecărui mem

bru al brigăzii la cursurile de 
ridicare a calificării sau 
învățămîntul de stat.

la

Am explicat apoi tinerilor 
că pentru cucerirea titlului de 
colectiv de muncă fruntaș 
este necesar ca timp de trei 
luni consecutiv brigăzile să-și 
îndeplinească angajamentele 
luate în lumina obiectivelor 
stabilite de plenara C.C. 
U.T.M. Ele vor putea 
acest înalt, titlu numai 
cînd vor îndeplini în

al 
obține 
atunci 
între-

Cicloturiștii bucureșteni în timpul excursiei pe care au 
făcut-o duminică în comuna Ștefănești.

Celui de-al VllI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Japonia

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite celui de-al 

Vlll-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia, tuturor comuniștilor 
și clasei muncitoare japoneze un cald salut frățesc.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu viu interes lupta plină 
de abnegație a Partidului Comunist din Japonia, avangarda marxist-le- 
ninistă a clasei muncitoare japoneze, pentru independență națională, 
pentru lichidarea bazelor militare străine, pentru apărarea intereselor 
vitale ale celor ce muncesc, pentru drepturi și libertăți democratice.

Vă urăm noi succese în întărirea și creșterea continuă a rîndurilor 
partidului, în strîngerea legăturilor sale cu masele, în făurirea unității 
clasei muncitoare și a tuturor forțelor democratice și progresiste ale 
națiunii în lupta pentru pace, democrație și progres social.

Trăiască Partidul Comunist din Japonia, apărătorul intereselor vitale 
ale poporului japonez I

Trăiască unitatea și solidaritatea mișcării comuniste internaționale I
Trăiască pacea în întreaga lume I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

procedat.
La indicația și cu 

ajutorul organizației 
de partid din secție 
și a comitetului 
U.T.M. pe Combinat 
s-a creat o comisie 
formată din respon
sabilul cu producția 
și calificarea în co
mitetul organizației 
U.T.M., un reprezen-de bază 

tacit al comitetului sindicatu
lui și un reprezentant al con
ducerii tehnice. Comisia res
pectivă a stat de vorbă cu 
toți responsabilii de brigăzi 
și, împreună cu ei, a concre
tizat toate 
bilite de plenară, 
a consultat 
tinerii 
producție 
muncitori 
periență, maiștri și ingineri, 
conducerea tehnică a secției.

Iată ce înfățișare concretă 
are de pildă obiectivul 
privind îmbunătățirea calită
ții produselor în angajamen
tele brigăzii prim topitorului 
Mihai Tîrpescu, de la cuptorul 
nr. 3. Experiența a arătat că 
pentru îmbunătățirea calității 
oțelului trebuie luați în con
siderare asemenea factori cum 
sînt : elaborarea șarjelor în 
programul sortimental stabi
lit, temperatura la care e rea
lizată fiecare șarjă, procentul 
de rebut, scăderea conținutu
lui de sulf la diferite catego
rii de oțeluri etc. Pentru toa
te acestea s-au stabilit cifre 
și date precise, ca de pildă : 
nu va fi elaborată nici o șarjă 
în afara sortimentului dinain
te stabilit, procentul de rebut

obiectivele sta- 
Comisia 

de asemenea pe 
din brigăzile de 

ale tineretului, 
vîrstnici cu ex-

ION RUSAN
secretarul comitetului organi
zației U.T.M., secția O.S.M.

II, Combinatul siderurgic- 
Hunedoara

(Continuare în pag. a 3-a)
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Adevărat izvor 
de inspirație

Recent un grup de compo
zitori din Capitală a plecat în 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, iar un alt grup urmea
ză să plece în regiunea Ba
cău. Ca și alți colegi de-ai lor, 
ei vor să cunoască mai în
deaproape viața și oamenii din 
aceste regiuni, să găsească 
teme noi de inspirație pentru 
viitoare lucrări.

Asemenea vizite de studiu 
au mai făcut și alți compozi
tori : la schelele de la Băicoi, 
la Rafinăria Teleajen, la 
Șantierele navale Oltenița.

(Agerpres)

Victorița Donose, lamina- 
toare la Filatura Ghimbav- 
Brașov, este fruntașă în 

producție.
Foto : A. FOCȘA

stări începe la 
Moscova Forumul 
Mondial al Tine- 
letulul. Reprezen
tanți al celor mai 
diferite organiza

ții de tineret, naționale și in
ternaționale, ie reunesc spre 
a discuta despre problemele 
care frămintă tineretul lumii. 
Este o dezbatere de o am
ploare fără precedent la care 
Iau parte tineri de cele mai 
felurite tendințe politice. 350 
de organizații din 91 de țări 
au anunțat pină acum hotărî- 
rea lor de a-și trimite repre
zentanții la Forum. Aceștia 
sint tineri cu diferite concep
ții politice, religioase sau fi
lozofice, ale căror păreri în 
problemele din viața interna
țională nu coincid totdeauna. 
El au insă o trăsătură comu
nă : sint conștienți de răspun
derea ce revine generației ti
nere în apărarea păcii, de ne
cesitatea ca tineretul să-și u- 
neascâ eforturile spre a lupta 
Împotriva primejdiei războiu
lui. Aceasta i-a adus la Mos
cova, de aceea au sprijinit 
Forumul.

Ideea Forumului s-a născut 
din aspirațiile de pace ale ti
neretului, din tendința mereu 
mai largă și mai pronunțată a 
unor mase tot 
tineretului spre 
rației tinere 
luptei pentru 
nobilă a Forumului a cîștigat 
de îndată un puternic presti
giu mondial. In rlndul tinere
tului de pe toate continentele a 
început să se vorbească des
pre Forum. Și una după alta 
organizațiile generației tinere 
și-au anunțat In număr mare 
prezența la Forum. Din A-

merica 
Forum 
dințele politice care se ma
nifestă în mișcarea de 
neret — de la democrat-creș- 
tini și conservatori pînă la 
social-democrați și comuniști. 
Organizații puternice și in
fluente din Asia și de pe ce
lelalte continente au acor
dat sprijinul lor Forumului. 
15 organizații internaționale 
printre care U.N.E.S.C.O., 
F.M.T.D. și U.I.S. și-au

ten-

ti-

litice sau economice, trebuie 
să aibe interese comune. 
Urez mult succes Forumului 
și îmi pare rău că sînt prea 
bătrîn pentru a lua parte la 
lucrările lui".

Interesul mondial față de 
Forum provine din caracterul 
acestei manifestări. Forumul 
va permite o dezbatere pro
fundă a problemelor care pre
ocupă tineretul la mijlocul se
colului XX. Principalele teme

o za A

mai mari ale 
unitatea qene- 
pe platforma 
pace. Ideea

TISEPBLOR
MINIERI

E zi 'de odihnă. Pe 
aleile 
zit al 
Schitu 
ceput 
puri, grupuri de tineri 
minieri.

Aici a avut loc, din 
inițiativa comitetului 
U.T.M. în colaborare 
cu comitetul sindica
tului de la întreprin
derea minieră Cîmpu- 
lung, 
o zi 
nieri.

De 
seara 
iooo 
sistat 
unui

parcului înver- 
minerilor din 

Golești au în
să apară gru-

regiunea Argeș, 
a tinerilor mi-

dimineafa pînă 
tîrziu, cei peste 
spectatori au a- 
la desfășurarea 

bogat program
cultural-sporfiv.

în prima 
programului 
sindicatului 
prezentat 
spectator o
bucăți muzicale 
bogatul său reperto
riu cum ar îi: „Te

a 
fanfara 

minier a 
publicului 
serie

parte

de 
din

cînt partid", „Valurile 
Amurului", „Colecti
vul prietenesc", „Zi 
de sărbătoare" și al
tele.

Rînd pe rînd pe 
scena din parcul mi
nerilor și-au arătat în 
continuare măiestria la 
cîntec, joc și inter
pretare, formafiile ar
tistice de la sectoa
rele Jugur, Berevo
ești, Poenari, Godeni 
și Uzina de uscare.

De un succes deo
sebit s-a bucurat 
chipa
populare romînești de 
la Uzina de uscare, 
echipă clasată pe pri
mul loc pe regiune la 
cel de-al Vl-îea con
curs al echipelor ar
tistice de amatori.

In această forma
ție sînt tineri și tinere 
fruntași în muncă de 
la acest sector ca: 
Nicu Oproiu, Ion Pri-

în- 
fot- 
în- 

aso-

e-
de dansuri

boianu, Maria Badea, 
Nina Mafeoiu și alții, 
care s-au dovedit ne- 
înfrecufi pe scenă ca 
și în producție.

Au urmat apoi 
tîlniri de volei și 
bal la care s-au 
trecut tineri din
ciafiile sportive de la 
Poenari, Berevoești, 
Godeni și Uzina de 
uscare. Asociația Go
deni a obținut o bine 
meritată victorie la 
volei.

In continuare tinerii 
au dansat pînă seara 
tîrziu pe ringul de 
dans din parc. A fost 
o zi minunată, petre
cută cu folos, în par
cul cu duzi.

MARGESCU b. ion
tehnician minier

OPRESCU FLO
RIAN 

mecanic

nunțat participarea. Perso
nalități marcante ale vie
ții publice și-au exprimat 
sprijinul lor față de această 
reuniune a generației tinere. 
Cunoscutul savant american 
Linus Pauling, laureat al Pre
miului Nobel, declara intr-un 
interviu că apreciază convo
carea Forumului drept o mă
sură de deosebită importanță 
pentru consolidarea păcii. 
Lordul Boyd Orr, membru al 
Camerei lorzilor din Marea 
Britanie, arăta că „întîlnirea 
oamenilor tineri din diferite 
țări are o mare importanță 
pentru formarea opiniei publi
ce mondiale. Problema cea 
mai importantă a zilei de as
tăzi estg asigurarea păcii. în 
această privință toți tinerii, 
ori care ar fi părerile lor po-

care vor fi discutate la Fo
rum sînt :

1. Tineretul, înțelegerea re
ciprocă, colaborarea și coexis
tența pașnică ;

2. Tineretul, lupta împotriva 
colonialismului și imperialis
mului, pentru independența 
națională și problemele păcii;

3. Tineretul și dezarmarea ;
4. Tineretul, drepturile și o- 

bligațiile lui în societate ;
5. Tineretul și progresul.
Numeroase rapoarte și Co- 

rapoarte vor fi consacrate a- 
cestor teme. Dezbaterile la 
care vor participa reprezen
tanți a zeci de organizații se 
anunță de pe acum deosebit 
de interesante. Ele vor reliefa 
fără îndoială puternica dorin
ță de pace a tineretului, nă
zuința sa de a dezvolta coo
perarea generației tinere în

lupta împotriva dușmanilor 
păcii, împotriva colonialismu
lui, pentru un viitor mai bun. 
E adevărat, o serie de orga
nizații reacționare de tineret 
din Occident au demonstrat 
ostilitatea lor față de cauza 
păcii, de colaborarea tineretu
lui. Aceste organizații au fă
cut totul spre a împiedica 
Forumul. Tentativele lor au 
eșuat Insă lamentabil. Foru
mul va dovedi atașamentul 
maselor largi de tineri din lu
mea întreagă față de ideile 
coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale dife
rite. Tineretul este vital inte
resat în triumful ideilor 
coexistenței pașnice deoarece 
un nou război ar însemna 
pentru generația tlnără ca și 
pentru toate popoarele sufe
rințe fără număr. La Forum 
va răsuna cu putere glasul 
tineretului dornic de pace.

Reprezentanții tineretului ro
mîn vor aiirma în mod vigu
ros sprijinul lor dat luptei 
pentru apărarea păcii, pentru 
cooperarea generației tinere 
In această luptă. Tineretul 
romîn, care împreună cu în
tregul popor condus de partid 
pășește pe drumul socialis
mului, se pronunță cu fermi
tate în sprijinul tuturor iniția
tivelor ce servesc cauza pă
cii. De aceea U.T.M. șl 
U.A.S.R. au sprijinit și sprijină 
ideea Forumului. La Forum 
reprezentanții noștri vor ex
prima poziția tineretului ro
mîn, încrederea sa în forța 
ideilor coexistenței pașnice.

Tineretul romîn urează 
succes deplin Forumului Mon
dial al 
convinși 
stare a 
exprima 
de pace
lor de milioane de tineri de 
pe toate continentele. Fo
rumul va dovedi că ge
nerația tînără este hotărîtă 
să-și aducă contribuția la so
luționarea tuturor probleme
lor importante ale contempo
raneității, că militează activ 
pentru victoria păcii.

Tineretului. Sîntem 
că această manife- 
generației tinere va 
cu forță năzuințele 
și prietenie ale zeci-

„Scânteia tineretului"

Delegatia tineretului din 
la Forumul Mondial al

Delegația tineretului din 
R. P. Romînă, care participă 
la lucrările Forumului Mon
dial al Tineretului ce se des
chid astăzi la Moscova, a 
părăsit duminică dimineață 
Capitala. La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost de față 
membri ai Biroului C. C. al 
U.T.M., activiști ai Comitetu
lui Central și ai Comitetului 
orășenesc București al U.T.M.

Din delegație, condusă de 
tovarășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al C. C. al U.T.M., fac

Mamaia. Vedere dinspre xnare.
Foto : V. ORZA

R. P. Romînă
Tineretul ui

parte tovarășii : Elena Popa- 
rad Mantho, secretar al C.C. 
al U.T.M., Domokoș Geza și 
Vasile Florea, membri ai Bi
roului C. C. al U.T.M., Octa
vian Nistor, membru supleant 
al Biroului C. C. al U.T.M., 
Gheorghe Trandafir, membru 
al C.C. al U.T.M., prim-secre- 
tar al Comitetului regional

Dobrogea al U.T.M., Stanciu 
Brătescu. membru al C.C. al 
U.T.M., reprezentantul U.T.M. 
la F.M.T.D., Vasile Vlad, 
membru al C.C. al U.T.M., re
prezentantul U.T.M. la U.I.S, 

In aceeași zi, delegația tine
retului din R. P. Romînă a so
sit la Moscova.

La Moscova
în ajunul 
Forumului

Prin telefon de ia trimisul nostru special

O insignă micuță prinsă de 
reverul hainei: un glob 
pămîntesc și contururi

le unei fețe tinerești. Desco- 
perindu-ți insigna, moscoviții 
te salută ca pe un vechi cu
noscut. O mină te bate prie
tenește pe spate, un zîmbet 
larg, prietenos și discuția se 
înfiripă pe nesimțite pornind 
de la date biografice și termi- 
nînd cu Gagarin și complica
te probleme privind dezar
marea. Uneori discuția pare 
cel puțin curioasă. Întrebările 
sînt puse în rusește, răspun
surile sînt date în spaniolă, 
franceză sau engleză. Dar 
nu-i nici un impediment. Sis
temul a fost de mult consa
crat grație limbajului univer- 

tinereții. 
milioane

sal al prieteniei 
Moscova are multe

Treierișul, arăturile, intr-un ritm intens!
Intr-un timp mai scurt Prezenfi la toate lucrările

IAȘI (de la corespondentul nostru).
Anul acesta colectiviștii din sa

tul Stănilești, raionul Huși, au cul
tivat 610 ha cu grîu. Locul pe 
care a fost pus grîul a fost bine 
îngrășat și lucrat. Producția este 
frumoasă. Pentru a nu pierde nici 
un bob din noua recoltă, organi
zația de partid și consiliul de 
conducere au alcătuit încă din 
vreme un plan amănunțit al cam
paniei de recoltare și freieriș. Ve
nind în sprijinul conducerii 
G.A.C., organizația U.T.M. a sta
bilit sarcini concrete pentru foii 
cei peste 300 de tineri colecti
viști pentru această perioadă. 
Conducerea gospodăriei colec
tive a aprobat propunerile orga
nizației U.T.M. pentru echipele se
zoniere în care sînt cuprinși toți 
tinerii. Ei au primit 

acolo unde este
sarcina să 

ne-lucreze
voie de mai multă operativi
tate. Planul conducerii gospodăriei 
colective prevedea ca secerișul să 
se termine în 8 zile de la începe
re. Această lucrare s-a terminat în

Timp de o săpfă- 
de 
în- 
fi 

au

numai 7 zile.
mină nici un finăr nu a lipsit 
la lucru. Paralel cu secerișul a 
cepul căraful snopilor la arie 
treieratul. In urmă tractoarele

pornit la arat ziua șl noaptea. în 
prezent șiruri întregi de care con
duse de tineri transportă snopii la 
arie. Treierișul se desfășoară din 
plin.

MUREȘ (de la corespon- 
nostru).
la 19 iulie colectiviștii din

Mai multă operativitate!
Condițiile de climă 

și solul n-au permis, 
combinelor să lucreze 

toată 
S-a
a- 

mulf

caneîntrerupt, cu 
capacitatea lor. 
pierdut deci din 
ceasta cauză 
timp. Dar în loc să
ia măsuri din vreme, 
consiliul de conduce
re al gospodăriei co
lective din comuna 
Blăjani, raionul Buzău, 
a așteptat să se „în
drepte vremea'4, ca 
să intre combinele în 
lan. Abia mai tîrziu, 
cînd grîul începuse să 
se răscoacă, s-a în-

ceput secerișul manu
al. Acest lucru a făcut 
ca recoltatul să întîr- 
zie. Era normal 
măcar treierișul să în
ceapă la vreme. Dar, 
din lipsă de preocu
pare pentru buna or
ganizare a muncii, nu 
s-a început imediat 
transportul snopilor la 
arie. Pe o 
de 30 de 
grîul stă în 
batoză abia 
dus cîteva
furi. Treierișul n-a în- 
ceput încă, deși tim
pul este înaintat.

suprafață 
hectare 

clăi. La 
s-au a- 

transpor-

Gospodăria are for
țe suficiente ca să ur
genteze această lu
crare. Organizația de 
bază U.T.M. are da
toria să-i mobilizeze 
pe toți tinerii la tre- 
ieriș. Pe atelaje, în 
echipele de cîmp lu
crează foarte mulți 
tineri. Organizați în 
echipe la transportul 
snopilor, al sacilor și 
paielor, la deservirea 
ariei, tinerii pot adu
ce o contribuție im
portantă la urgenta
rea treierișului.

B. OOSTEA

TG. 
dentul 

încă 
Curteni, comuna Sîntana de Mu
reș, au terminat recoltarea griului 
de pe întreaga suprafață de 125 
de ha. Pe terenurile eliberate se 
execută acum arăturile de vară. 
3 din cei 5 tineri tractoriști care 
deservesc gospodăria execută în 
prezent arături. Dar și ceilalți doi 
mecanizatori — Nagy Carol și 
mar Andrei — care în timpul 
lei transportă grîul la arie, în 
rele de seară execută arături, 
cîteva zile tinerii tractoriști au 
rat peste 40 de ha.

— Sîntem foarte mulțumiți de 
munca tinerilor tractoriști — ne 
spune președintele gospodăriei, 
Baki Ștefan. Băieții lucrează ne- 
pbosiți pînă seara ttrziu.

Acum treierișul se desfășoară 
din plin, In același timp echipele

legumi-

Ti- 
zi- 
o- 
In 
a-

din cultura mare și din 
cultură lucrează intens la întreți
nerea culturilor. Cele 60 ha de 
sfeclă de zahăr au fost prășite 
pînă în prezent de 5 ori (3 pra- 
șile manuale și 2 mecanice). Deo
sebit de frumos a crescut sfecla de 
pe cele 5 ha irigate. Cele 80 de 
ha însămînfafe cu porumb boabe 
au fost prășite de 4 ori, dintre 
care 2 prașile manuale. In prezent 
se lucrează la întreținerea culturi
lor duble și în special a porumbu
lui de pe terenurile de unde s-a 
recoltat secara. La lucrările de în
treținere a culturilor prășifoare 
printre fruntași se numără și uta- 
miștii Zolyomi Nicolae, Domahidi 
Margareta, Raduly Dezideriu din 
brigada l-a, Domahidi Elena, Szasz 
Martin, Szekely Rozalia din bri- 
gada a ll-a care au efectuat lu
crări de bună calitate și la timp 
în tot timpul anului.

de locuitori. Participant la 
Forum, veniți din 91 de țări 
ale planetei noastre, sînt 700. 
Insă străzile Moscovei îți 
certifică că numai cîteva ore 
ne mai despart de momentul 
în care Forumul Mondial al 
Tineretului își va începe lu
crările. în Piața Roșie, pe 
caldarîmul căreia pășești cu 
emoția pe care ți-o conferă 
întîlnirea cu istoTia, un grup 
zgomotos de latino-americani 
au înconjurat un ofițer de. a- 
viație sovietic. Toți îl felicită, 
îl îmbrățișează. Pentru ce ?, 
Pur și simplu pentru Gagarin, 
în aceste ore oaspete al Ame
rica Latine. Unii delegați ve
niți din occident sînt mai 
puțin exuberanți. O parte din 
ei se găsesc pentru prima 
oară în atmosfera moscovită. 
Privesc totul cu atenție, con
fruntă realitatea cu ceea ce au 
citit în ziarele burgheze și 
nu-și ascund în cele din urmă 
admirația față de ceea ce văd.

In gările și pe aeroporturile 
Moscovei sosesc neîncetat noi 
delegați. Pe participanții la 
Forum îi întîlnești însă in 
monumentala clădire a hote
lului „Ukraina". Hotelul <u 
cesta pare o hartă vie a lu
mii întregi, o hartă în care 
țările și continentele tint a- 
mestecate și în care grani. 
țele au fost șterse. Aproape 
toate limbile pămîntului ră
sună aici.

Ziariștii poposesc deseori la

E. OBREA
Moscova, 24 iulie 1961.
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rintre cei 1.600 de 
elevi sosiți sîmbă- 
tă dimineața din 
întreaga țară pen
tru a vizita Capi
tala, se află și un

grup numeros de tineri — ro- 
mîni, germani și maghiari — 
de la Școala medie nr. 7 din 
Timișoara. Cum au coborît 
din tren, privirile lor s-au ro
tit nerăbdătoare în jur. Cei 
care aveau aparate de foto
grafiat le-au armat repede ?i, 
peste cîteva clipe, pelicula în
registra prima imagine din 
București. Prima imagine ?, 
Nu...

— Noi cunoșteam mal 
mult Bucureștiul 
Francisc Schilsong, elev 
clasa a IX-a. Chiar dacă 
l-am mai văzut niciodată, 
îl cunoșteam : din filme, 
ziare, din reviste.

— Parcă numai din filme și 
ziart t intervine o fată vioaie 
care-și rotea tot timpul pri
virile în jur. Eu, de pildă, 
port corespondență cu multe 
colege din București, care 
mi-au trimis foarte multe ve
deri. Am un adevărat album 
acasă. De asemenea, cînd 
prindeam pe cineva care ve
nea din București nu-l lăsam 
pînă nu îmi povestea în amă
nunt cum arată orașul.

Dar chiar printre elevii șco
lii medii nr. 7 sînt unii care 
au mai vizitat Capitala. Gh. 
Bogoevici din clasa a Xl-a e 
unul dintre ei. El a fost în 
București in urmă cu patru 
ani. într-o excursie făcută cu 
părinții, dar acum nu mai re
cunoaște multe străzi, piețe și 
bulevarde.

— Mi-am dat seama de 
schimbare de cum am ieșit din 
gară. Blocurile noi, construite 
în jurul palatului C.F.R., și 
în partea cealaltă, pe Calea 
Griviței, au schimbat complet 
împrejurimile Gării de Nord.

Prima zi a excursiei a în
semnat pentru Bogoevici o re
întâlnire cu Bucureștiul. O 
reîntâlnire cu Capitala a în
semnat și pentru ceilalți co
legi care cunoscuseră orașul 
doar din filme, din ziare ți re
viste, din povestirile celor 
care l-au vizitat.

— Bucureștiul e un oraș 
minunat. Mai frumos de cit 
îl știam — a fost concluzia 
tuturor: și a lui Magyar La- 
dislau, și a lui Steiner Herold, 
care s-a grăbit să înregistreze 
pe peliculă cît mai multe ima
gini, și a lui Virag Ștefan sau 
a surorilor 
Murgu.

Reîntorși 
vor povesti 
Bucureștiul.

să Ocupe 
asemenea, 

mult 
frumoaselede 

spune 
în 
nu 
tot 
din

Advna și Lucia

în Timișoara ei 
tuturor cum arată

Impresiile unui ghid 
despre vizitatori

Ion Mitrache. profesor-ghid, 
ne spunea :

— Am avut plăcerea de a 
fi unul dintre ghizii 
1.600 de elevi veniți din 
tara pentru a cunoaște 
tala patriei. Trebuie să 
că Sarcina de ghid nu e 
ușoară în această împrejurare, 
în fiecare clipă, elevii îmi pu
neau întrebări după întrebări. 
Nu poate fi o mulțumire mai 
mare pentru un profesor decît 
să citească în ochii elevilor

celor 
toată 
Capi-
spun 
deloc

Care n asculta dorința fierbin
te de a ști cit mai mult.

Și, intr-adevăr, multe sînt 
de aflat. Elevii au avut ocazia 
să-și îmbogățească cunoștințe
le lor în legătură cu orașul 
București, să vadă locurile 
unde s-au desfășurat însemna
te evenimente istorice din 
viața poporului nostru. Elevii 
au fost dornici să cunoască 
îndeosebi casele conspirative 
ale partidului și locurile unde 
forțele patriotice au zdrobit, 
în timpul insurecției armate 
de la 23 August 1944, pe fas
ciști care voiau 
Bucureștiul. De 
ceea ce a impresionat 
pe elevi au fost 
construcții ale Bucureștiului 
ridicate prin grija partidului 
și care au făcut din el cel mai 
frumos oraș din țară, îndră
git de toți cei care îl vizitea
ză. Cînd treceau pe lîngă fie
care construcție nouă, ochii e- 
levilor turiști veniți din cele 
mai îndepărtate colțuri ale ță
rii, erau plini de admirație și 
în același timp de o vădită 
mîndrie.

Da, e foarte frumos să fii 
ghid în astfel de împrejurări. 
Pot spune că nu mă mai să
turam privindu-i pe turiști

cum... privesc. Era o prive
liște minunată, ca să zic așa. 
Ochii micilor vizitatori sor
beau totul cu nesaț, cu o adîn- 
că curiozitate, întrebau, com
parau, fotografiau, își notau 
în carnete. Vedeam cu ochii 
mei cum li se împlinește unul 
dintre visele cele mai frumoa
se — întîlnirea cu capitala 
patriei lor dragi. Mă bucura 
și faptul că bucureștenii in
trau prietenoși cu ei în vorbă, 
transformîndu-se pe loc în... 
ghizi amatori.

Da, a fost o mare bucurie 
pentru mine să-i văd la „lu
cru" pe acești tineri turiști, 
îndrăgostiți pentru totdeauna 
de Bucureștiul lor.

Rînduri către cei 
de-acasă

După o nouă zi de drumeție 
prin Bucureștiul iubit, elevii tu
riști se întorc la căminele lor. Se 
vor culca oare Imediat î Nicide
cum. Din buzunarele hainelor, din 
rucsacuri, ies la iveală zeci de 
cărji poștale vederi, cumpărate în 
drum, care vor porni spre toate 
coifurile țării, ducînd cu ele ima
gini scumpe din Capitala patriei 
dragi. Sînt tot felul de vederi, 
colorate sau nu, Infăfișînd Casa

Scînfeil, Parcul de culturi șl odih
nă, bulevardele largi, marele sta
dion „23 August", noile cartiere 
de locuinfe, edificii de culturi 
ele. Scriind adresa pa ala, elevii 
turiști transmit celor da acasă șl 
impresiile lor puternice da ia pri
ma întâlnire cu Bucureștiul. lată, 
Intr-unui din dormitoare, la o 
masă, trimit vederi acasă un grup 
de elevi și pionieri din regiunea 
Bacău. „Ce minunată este excursia 
noastră 1“ — scrie pioniera Ono- 
frei Ana pa vederea pe care o 
trimite părinfilor ei, In comuna 
Plopana. „Ne-am plimbat prin tot 
Bucureștiul cu mașinile. Am văzut 
o sumedenie de clădiri mari și 
frumoase, toate noi. Ah, de-afi 
ști ce frumos e blocul-turn I Par
că-; o floare". „Excusia îmi place 
foarte mult — ti scrie și pioniera 
Bădescu Maria, mamei sale aflatS 
în satul Gaber, din comuna R8- 
cătău. Cel mai mult mi-a plăcut 
Palatul pionierilor", precizează ea. 
Tot părinfilor, aflafi in comuna 
Pipirig, raionul Tg. Neamț, le 
scrie și Coman Lenufa, „Mi-e 
dor de voi, dar nu-mi vine deloc 
să plec din București. Nu te mai 
saturi de fot ce vezi, tot timpul 
descoperi ceva nou și interesant. 
Să venifi șl voi să vedeți Bucu
reștiul. Neapărat".

AUREL GEORGESCU
Tinerii excursioniști vlzitînd cartierul Floreasca.

FRUMOASA, BOGATA
EȘTI, PA TR IA MEA

Juma

Popas în Parcul de Cultură

șl odihni

Foto : N. STELORÎAN

Munții noștri aur poartă. 
Noi cerșim din poartă-n 

poartă.»

mereu, cu donițe și ciubarâ, 
sau, cînd nu le avea nici pe 
acestea, să-și cînte ultima 
treaptă a pribegiei :

prin

Valea Cașinului
ieri I

1 turistic 1961
Pentru cunoașterea Cu bicicleteleregiunii

I Tn cîteva clipe, 
cele 2 autobuze 
speciale s-au um
plut de elevi și 
pionieri. Plecau în 
excursia organizată 
de Casa pionierilor 
din Rădăuți pentru 
a cunoaște mai 
bine marile con
strucții industriale, 
șantierele, monu
mentele istorice și 
naturale ale regi
unii lor.

Primul popas l-au 
făcut la cetatea lui 
Ștefan cel Mare. 
De aici Suceava se 
vedea ca în palmă. 
Dar
nu s-au 
numai eu

excursioniștii 
mulțumit 
atît Au

mers $1 au vizitat 
șantierele de locu
ințe, marele Combi
nat de industriali
zare superioară a 
lemnului.

Iată ce au con
semnat pionierii în 
jurnalul de ex
cursie în urma vizi
tei făcute în orașul 
de reședință al re
giunii lor. „Suceava 
este un șantier al 
socialismului, 
tutindeni se 
struiește ceva, 
tnăltat 
derne, 
sînt în
strucție. S-au ridi
cat întreprinderi

pre- 
con- 
S-au

blocuri mo
lar altele 

curs de con-

noi, ca da pildă. 
Fabrica de încălță
minte „Străduința", 
întreprinderea tex
tilă. Peste tot se 
văd macarale, bul
dozere, compresoa- 
re, tractoare cu re
morci care îi ajută 
pe oameni să con
struiască mai repe
de și mai bine. 
Ne-a impresionat 
ritmul de muncă ăl 
construcției marelui 
Combinat de indus
trializare a lemnu
lui. Am vrea ca a- 
tunci cînd vom fi 
mari să lucrăm Și 
noi în acest modern 
combinat".

D. PREPELIȚA

Au plecat moții
țară46

la drum
înă acum cîțiva

S M ani, cicloturismul

— Ce păcat că n-a|i venit 
Am organizat o excursie foarte 
frumoasă la Termocentrala Bor- 
zești. Copiii au văzut lucruri inte
resante : hala cazanelor, turbinele, 
sala cu tablourile de comandă. 
A foSt O excursie plăcută și ins
tructivă!.

Tovarășa lordache Elena, acti
vistă a Comitetului Orășenesc 
U.T.M. Onești, spunîndu-mi toate 
astea, vrea parcă să-mi facă în 
necaz.

— Nu fi necăjit, tovarășe, aud 
glasul profesoarei Scufaru Nina. 
La noi se fac multe excursii. Avem 
trecute în plan excursii chiar mai 
mari : Valea Prahovei, Valea Jiu
lui, Galâfi, Deltă, Valea Oituzului, 
iar mîine organizăm o excursie pe 
Valea Cașinului. Veniți cu noi în 
excursie ?

A doua zi, la ora 7,30 pornim 
la drum.

Trecem prin oraș. în fața școlii 
nou construită... Surpriză. O echipă 
de filmare tocmai filmează la 
jcoală. Au nevoie de cîfiva elevi, 
/or să-i filmeze. Bucuroși, copiii 
îcceptă. După aceea ne despăr- 
im de cineaști și mergem mai 
leparte. Începe căldura. Am ieșit 
lin oraș și ne îndreptăm spre sa- 
ul Conț, punctul terminus al ex- 
iedi(iei noastre. Copiii se înșiră 
le-a lungul malului înalt și din 
îers admiră peisajul minunat al 
iașinului.

Unii cîntă, alții povestesc mid 
îtîmplări din alte excursii. Peste 
>t întîlneșfi numai fețe zîmbi- 
>are, veselie, rîsefe. Am ajuns la 
n vad. Și, spre bucuria tuturor, 
ebuie să trecem prin apa care 
rrpe pe lîngă noi pentru a a- 
nge la o poiană fermecătoare, 
ei cîțiva pescari amatori, care 
> au uitat să-și aducă undițele, 
i început imediat „lucrul".
S-a lansat o întrecere : cine va

■inde cei mai mulți pești, 
ai Vîrsfnic pescar este chiar 
sorul de... muzică, Varga 
n. Care participă și el la 
irs.
Grupul de excursioniști s-a 
is în poiană, la umbra răcoroa- 

a copacilor. O jumătate de oră 
i odihnă este binevenită după 

drum pe căldură. Pachetele cu 
ncare pregătite de acasă sîrrl 
sfăcufe și... începe ospățul. O

parte din copii fac baie în rîu, 
sub atenta supraveghere a cadre
lor didactice care-i însoțesc.

După un timp, cineva anunță 
începerea surprizelor. Au loc în
treceri între cercuri.

Cercul mîinilor îndemînafece a 
făcut o demonstrație de lucru la 
gherghef, a cărui cîștigătoare a 
fost pionieră Eroanuela Pavel din 
clasa a Vll-a.

Mironescu Mihai și Scutaru Gh., 
finaliști, și-au împărțit premiul de 
cel mai bun aeromodelist, în aplau
zele micilor spectatori.

încet, încet, în jurul acordeonu
lui se string toți copiii și încep să 
cînte. Orele trec pe nesimțite. 
Pescarii amatori au prins un.., rac 
și doi pești. Cei de la cercul de 
științele naturii au adunat flori și 
plante pentru ierbarul școlii, geo
logii au găsit cîteva „rarități", iar 
cei de la cercul de foto au înre
gistrat pe peliculă mai mulie as
pecte din această excursie, deose
bit de plăcută și instructivă și au 
ținut să-mi dea și mie cîteva foto
grafii, pentru 
cursie, și pe 
cititorilor.

m in față cîteva 
file dinh-un jur
nal da călătorie. 
Pa prima pagină 
stă scris caligra
fic : călătorie pe 

întinsul patriei.
Filele jurnalului sînt scrise 

de un elev, Nicolae Miu, se
cretarul comitetului U. T. M. 
de la Școala medie „Iloria, 
Cloșca și Crișan" din Abrud. 
Elevii școlii sînt moți, fii de 
moți. Ei au plecat împreună 
să-și cunoască țara, să-i vadă 
chipul să dea binețe Carpați- 
lor. Bărăganului. Moldovei și 
litoralului. Fără să vrei faptul 
acesta te emoționează, poate 
și pentru că în minte îți sună 
ca un ecou trist vechiul cîn
tec popular :

Au plecat moții prin țară.»
Versul, în care 

îmbină cu balada, 
trat imaginea vie 
toare a moților cu 
grea din trecut, cu drumuri 
nesiîrșite, la capătul cărora 
licărea vag speranța unei bu
căți de pîine. Luptînd cu o du
blă împotrivire, a exploatării 
sălbatice și a pămîntului ne
darnic, moții nu puteau întîm- 
pina toamna cu sărbătorile 
culesului, ci cu pregătirile de 
drum ■

Aceeași imagine, ruptă însă 
dintr-un trecut mult apropiat, 
din plină „civilizație" burghe
ză, ne-a lăsat-o Emil Isac în 
poezia „Copii de moți pe 
străzile din Cluj".

mulți și orfani și flă- 
și palizi și timizi

ți triști 
Opresc cu mîinile lor pe 
trecătorii străzilor din Cluj». 
Și 
Și

Copii 
mînzi

doina se 
ne-a păs- 
și chinui- 
viața lor

11

domni cu monoclu 
doamne cu buze vopsite 

de ruj, 
amenință de-atîtea ori 

cu polițiști.

cîntea 
conți-

al ele-

Au plecat moții prin țară 
Cu doniți și cu ciubara.»

Generație după generație, 
copiii învățau acest cîntec al 
scîrțîitului de car, drumurile 
deveneau pentru el firești ca 
scurgerea anotimpurilor. Mo
țul trebuia să pribegească

a-mi aminti de 
care le prezint

Fototexf :
O. ARCADIE

con-

Am ieșit din oraș șl ne îndreptăm spre satul Conț.

Ar însemna, să adunăm 
însă, o adevărată antologie, 
dacă am cita, 
grabă, paginile 
literatură care 
pre călătoriile 
pe aceleași și 
muri, în cerc închis, ale moți
lor, oameni neînfricați și mîn- 
dri dar care ajunseseră să 
personifice, în vechea Romî- 
nie, sărăcia cea mai lucie. 
Coborînd pe colinele munți
lor, răspîndind pe tot podișul 
ardelean 
proaspăt 
nou către aceeași sărăcie, în 
cuiburile lor stîncoase, toam
nă după toamnă și iarnă după 
iarnă, moții au străbătut dis-

oricît de în 
de folclor și 
vorbesc des- 
fără orizont, 
aceleași dru-

mirosul lemnului 
tăiat, urcînd din

tanțe pe care nu le poate cal
cula decît istoria. Pribegiile 
lor trecute nu puteau să în
ceteze decît odată cu dispari
ția pentru totdeauna a socie
tății în care munca era fu
rată de „domnii cu monoclu", 
rămași astăzi să figureze 
doar în versurile demasca
toare ale lui Emil Isac și în 
refrenul tîngultor :

„Au plecat moții prin țară.»*'
Cîntecul plecărilor silnice de 

altă dată nu le mai însoțea că
lătoria. Primul vers îl puteau 
fredona și ei, dar ce distanțe 
uriașe a trebuit să străbată 
Istoria noastră de la exploa
tarea capitalistă la perioada 
de construcție a socialismu
lui, pentru ca acest 
să-și poată schimba 
nutul...

jurnalul de călătorie
vilor de la Școala medie ce 
poartă numele celor trei eroi 
țărani ne vorbește despre li
toral, despre Combinatul din 
Onești, despre construcțiile 
din Bacău, despre marele lac 
de la Bicaz, despre Valea 
Prahovei. Fiii moților au ple
cat prin țară nu numai în ju
rul munților părintești, ci de 
la un capăt la celălalt, adu- 
nînd în buchet priveliștea 
mării și a Bărăganului, a șan
tierelor și marilor orașe. Dru
murile părinților dezvăluiau 
doar priveliștea sălbatică a 
naturii și gălăgiosul aspect 
al piețelor și tîrgurilor în care 
legile nemiloase ale societă
ții bazate pe exploatare îșl 
spuneau cuvîntul din plin. 
Drumurile fiilor trec printre 
clădirile de beton și metal.

Învăluite în lumina priete
nească a neonului șl în boa
rea sărată a mării, de-a lungul 
litoralului romînesc, cunoscut 
acum în lumea întreagă. Fiii 
de moți se opresc la combi
natul din Onești ca la ei a- 
casă și în gîndul unora din
tre ei se naște hotărîrea de 
a lucra, peste cîțiva ani, în 
această cetate a industriei so
cialiste. Avînd aceeași vîrstă 
cu prefacerile revoluționare 
ale patriei, fiii moților simt 
în frumusețile vieții noastre 
noi ritmul propriei lor tine
reți. Părinții băteau drumuri 
fără popas, dar rămîneau 
veșnic pe loc, drumurile lor 
întunecate nu duceau ni
căieri. Fiii străbat drumurile 
țării de azi, întîlnind mereu 
semnele viitorului cărui îi vor 
fi chiar ei constructori. 
Și cînd călătoria lor s-a 
oprit lîngă zidurile eroi
cei Doftane simbolul neînfri- 
cării comuniștilor, urmașii 
răzvrătirilor din Apuseni au 
înțeles, încă o dată, cărei for
țe i se datorește șl trecerea 
vechiului lor oîniec în lumea 
amintirilor, și vigoarea nestă
vilită a vieții de azi, pe care 
au întîlnit-o pretutindeni, de-a 
lungul și de-a latul patriei 
Și poate că printre acești ti
neri crescuți de partid, se va 
găsi unul care va prelua ver
sul vechiului cîntec.

Au plecat moții prin țară... 
și îi va insufla noul conținut al 
vieții pe care îl trăiesc și A- 
pusenii, ca întreaga țară. 
Poezia există. Este nevoie 
doar de un poet.

MIHU DRAGOMIR

mod sporadic, 
neorganizat. Din 
1958, luînd ființă 

comisia de cicloturism Bucu
rești, excursiile pe bicicletă 
au luat o mai mare dezvolta
re. De la an la an, ieșirile 
duminicale au fost mai nu
meroase și cu un număr de 
participanți mereu în creștere. 
De pildă, în anul 1960, au 
avut loc 38 de ieșiri la 
care au participat peste 
2.400 de cicloturiști care au 
străbătut 2.320 de km. De 
la ieșiri de 30—40 de km., ci- 
cloturiștii bucureșteni, căpă- 
tînd experiență, au ajuns să 
parcurgă 100—120 de km în- 
țr-o zi.

tn cadrul acestor ieșiri au 
vizitat Muzeul de la Mogo- 
șoaia. Combinatul cinemato
grafic Buftea, ferme model. 
Muzeul Doftana, Uzinele „1 
Mai" din Ploiești, Snagov, La
cul Greaca, Șantierele navale 
Oltenița și multe alte locali
tăți.

De-a lungul acestor „rai
duri" la sfîrșit de săptămînă, 
numeroși cicloturiști bucu
reșteni și-au petrecut timpul 
liber într-o tovărășie plăcută 
și în mod instructiv. Au cu
noscut frumusețile patriei și 
au admirat minunatele reali
zări ale regimului nostru de- 
mberat popular.

Ca urmare a dezvoltării 
continue a cicloturismului au 
luat ființă secții de cicloturism 
la Școala sportivă nr. 2. Bucu
rești, la G.A.C. Tudor Vladi- 
mirescu, din comuna Ștefă- 
nești, raionul 1 Mai și altele.

De asemenea, la Ploiești, 
Hunedoara, Sibiu și alte cen
tre, activitatea cicloturistică a 
început să se facă simțită. 
Din păcate, subcomisiile lo
cale nu țin o mai strînsă le
gătură cu centrul, spre a fi 
în curent cu 
în amănunt, 
recție.

Coloanele 
devenit bine 
selele din împrejurimile Capi
talei, ca și pe cele din diferite 
regiuni.

Astăzi, tn orașe, comune și 
și sate există numeroși pose
sori de biciclete, iar numărul 
lor crește mereu. In centrele 
industriale, mii de 
foiosesa bicicleta, ca 
zilnic de locomoție de 
la locul de producție, 
semenea, în școli sînt 
mulți posesori de biciclete. 
După cum se vede, ne aflăm

ce 
in

se realizează, 
această di-

de
cunoscute pe

cicloturiștl au
șo-

muncitori 
mijloc 
acasă 
De a- 
foarte

în fața unui vast cîmp pro
pice recrutării a mii de ciclo- 
turiști. Pentru realizarea unei 
mari familii de cicloturiști, 
este necesară o acțiune vastă 
la care să colaboreze orga
nele regionale șl raionale ale 
U.C.F.S. (din păcate prea pu
țin atente față de cicloturism) 
subcomisiile de ciclism locale, 
asociațiile sportive din uzine, 
întreprinderi și școli. Se poate 
realiza o mare acțiune pe țară 
fiind mobilizați în acest scop 
factorii necesari, inclusiv or
ganizațiile U.T.M., care pot a- 
duce o contribuție efectivă în 
acest sens.

In ultima vreme au fost an
trenați un număr mare de a- 
depți ai plimbărilor organi
zate pe bicicletă.

In ceea ce-privește ciclotu
rismul bucureștean, acesta 
are unele perspective intere
sante. în programul pe 1961 
avem 
tantă 
ruta 
Vîlcea—Sibiu—Brașov—Sinaia 
București. în planul de pers
pectivă am prevăzut și o ie
șire pe litoral (10 zile) și un 
raid — București—Sofia (a- 
cesta în 1962). Ne-am propus 
ca, în anii următori, să spri
jinim înființarea de secții ci
cloturistice la cel puțin 20 de 
întreprinderi mari bucurește- 
ne, iar în cadrul 
Giurgiu, 
dria.

Astfel 
numărul 
pitală să atingă cifra de 5.000.

Posibilități sînt. Elementul 
principal — bicicleta — există 
din abundență. Mai trebuie 
desfășurată o muncă organi
zatorică susținută. Pentru rea
lizarea ei, este bine ca tot 
mai mulți posesori de bici
clete să se adreseze comisiei 
de cicloturism București. O 
contribuție prețioasă o pot da 
foștii cicliști de performanță 
din Capitală și provincie. Cu
noștințele de specialitate ca 
și dragostea lor față de bici
cletă sînt de un real folos 
pentru dezvoltarea acestui 
frumos sport.

In felul acesta, vom reuși 
să avem o bogată activitate 
cicloturistică, bine organizată, 
care să cuprindă cit mai mulți 
îndrăgostiți de această ra
mură frumoasă a sportului — 
turismul pe bicicletă.

- — _ * 

inclusă o ieșire impor- 
între 13—20 august pe 

București—Pitești—Rm.

Oltenița
regiunii la 
și Alexan-

în 2—3 ani,dorim ca
cicloturiștilor din Ca-

TANASE IGNAT 
președintele Comisiei 

de dcloturism-București

In țurul acordeonului s-au strîmi toți copiii. Ei și-au împărțit premiul de cel mai bun aeromodelist



Brigadă - 
colectiv de muncă 

frun taș

Manifestările „Duminicii 
culturii poloneze”

(Urmare din pag. a l-a)

la elaborare va scădea la 0,5 
la sută, fiu se va elabora nici 
o șarjă rece, ari supraîncălzită 
sau care să fiarbă necores
punzător fa lingotiere, șarjele 
vor avea un conținut cores
punzător de sulf.

Să luăm și un alt exemplu. 
Iată cum s-a concretizat, de 
pildă, obiectivul stabilit de 
plenară privind aplicarea 
inițiativei tinerilor de la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu" 
la brigada de lăcătuși de la 
oțelărie, brigadă condusă de 
Petre Ciubucă:

—• se va alcătui fa mod ju
dicios și la timp programul 
lunar de lucru al brigăzii;

— pentru o judicioasă re
partizare a membrilor din 
brigadă la controlul și revizia 
agregatelor vom ține la înce
putul schimbului, atunci cînd 
este nevoie, o scurtă con
sfătuire ;

— nu vom avea nici o ab
sență nemotivată său întâr
ziere ;

— la terminarea schimbului 
vom preda locul de muncă 
conform instrucțiunilor sta
bilite de conducerea secto
rului ;

— prin respectarea riguroa
să a normelor de tehnica secu
rității muncii și prin partici
parea la instructajele ținute 
de maistru în această pri
vință nu vom ăvea nici un 
accident.

în obiectivele stabilite de 
plenară există de asemenea 
unul care se referă la partici
parea fiecărui membru al bri
găzii la cursurile de ridicare 
a calificării Sau la învăță
mântul de stat. La acest obiec
tiv, în angajamentul brigăzii 
conduse de prim tapitorul 
Paul Orelt, de pildă, au apă
rut următoarele obiective 
concrete :

•— membrii brigăzii se obli
gă să alcătuiască referate 
bune și să le predea la timp 
(la noi, în cadrul secției școa
lă, se dau tinerilor diverse 
teme pentru care ei alcătuiesc 
referate).

— Ion Cimpoca va partici
pa cu regularitate la școala 
de calificare.

— Fiecare membru al bri
găzii va studia cărți tehnice 
de specialitate și va participa 
la conferințele tehnice.

în mod asemănător și-ău 
concretizat obiectivele toate 
brigăzile de producție ale ti
neretului.

Aș vrea să mai dau ca 
exemplu angajamentele luate 
de brigada lui Ispas Iulian de 
la cuptorul nr. 1.

1. îmbunătățirea calității 
produselor, respectarea întoc
mai a indicilor de calitate.

— se va asigura un conți
nut corespunzător de sulf 
oțelului.

— nici o șarjă nu va fi ela
borată fa afara programului 
sortimental stabilit;

— nu vom elabora nici o 
șarjă rece, supraîncălzită sau 
care să fiarbă necorespunză
tor în lingotiere.

2. Reducerea coeficientului 
de rebut sau a pierderilor sub 
limita admisă:

—- vom reduce procentul de 
rebut la elaborare cu 0,5 la 
sută ;

3. îndeplinirea și depășirea 
ritmică și pe sortimente a 
planului de producție :

— brigada va da în trimes
trul trei al anului curent 330 
tone oțel peste plan.

— vom întreține cuptorul 
în bune condiții Încât. lunar, 
să nu depășim numărul stabi
lit de reparații la cald ale 
vetrei.

4. Realizarea de economii:
— brigada va realiza econo

mii, la feroaliaje, combustibil 
și la încărcătura metalică în 
valoare de 5000 lei lunar.

Spectacolul dat de ansamblul iugoslav 
„Branco Crsmanovici" la Arenele 

Libertății
în . încheierea turneului în

treprins în țara noastră, An
samblul de cîntece și jocuri 
populare al societății cultural- 
artisitlce ’ a studenților din 
Belgrad Branco Crsmano- 
vici" a prezentat aseară la 
Arenele Libertății, în fața u- 
nui numeros public, un reușit 
spectacol. Aflîndu-se pentru 
a doua oară în turneu în țara 
noastră, acest valoros colec
tiv artistic, cunoscut și apre
ciat în multe țări a adus în 
fața spectatorilor bucureșteni 
un mănunchi valoros de cîn
tece și jocuri ale popoarelor 
iugoslave, și ale altor po
poare.

în prima parte a programu
lui publicul a răsplătit cu vii 
aplauze cîntecele „Apa izvo- 
rește". .,în curând voi termi

5. Aplicarea inițiativei tine
rilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu":

— brigada va ține, înainte 
de începerea schimbului, o 
scurtă consfătuire în vederea 
unei judicioase repartizări a 
membrilor din brigadă la 
controlul și revizia agregate
lor.

— nici Un tînăr din brigadă 
nu vă Întârzia și nu va lipsi 
nemotivat de la lucru.

— la sfârșitul schimbului 
brigada va preda agregatele 
în bună stare de funcționare 
conform normelor stabilite de 
conducerea secției.

— evitarea completă a acci
dentelor prin respectarea nor
melor de tehnica securității 
și prin participarea la instruc
tajele periodice făcute de 
maistru în această privință.

— brigada va analiza fa 
consfătuire, la sfîrșitul lunii, 
felul cum au fost realizate 
angajamentele propuse și-și 
va întocmi, pînă la 1 ale 
fiecărei luni, programul de 
lucru pentru lima următoare.

6. Participarea fiecărui 
membru al brigăzii la cursu
rile de ridicare a calificării 
sau la învățământul de stat:

— Ionescu Emil $i Crișan 
Teodor se obligă să întoc
mească și să predea la timp 
referatele fa cadrul secției— 
școală și să obțină note bune 
la ele.

— Bucur Ariton și Roda 
Dumitru vor urma cu regula
ritate cursul de calificare.

— fiecare membru al bri
găzii va studia cărți tehnice 
de specialitate și va participa 
la conferințele tehnice.

în angajamentele luate de 
brigăzi pentru obținerea titlu
lui de colectiv de muncă frun
taș sînt trecute de asemenea șl 
mijloacele prin care brigada 
respectivă va realiza sarcina 
propusă.

Comisia amintită, analizea
ză lunar, și la sfîrșitul perioa
dei de trei luni, felul fa care 
și-a îndeplinit brigada obiec
tivele stabilite. Dacă brigada 
a îndeplinit tot ce și-a pro
pus, ea va obține, firește, ti
tlul de cinste de colectiv de 
muncă fruntaș. Dar dacă unul 
din aceste obiective nu va fi 
îndeplinit în totalitatea lui 
(de pildă, în privința ab
sențelor nemotivate, întâr
zieri. indisciplină a ne* 
participării membrilor bri
găzii la cursurile de ridi
carea calificării sau la învă
țământul de stat etc) brigăzii 
nu i se poate acorda titlul de 
colectiv de muncă fruntaș. 
Noi o să felicităm brigada 
pentru celelalte realizări și. 
ceea ce este esențial, o s-o 
ajutăm ca fa etapa viitoare 
să îndeplinească toate obiec
tivele stabilite dar, cu părere 
de rău, nu-i Vom putea acorda 
titlul.

Obligația ca brigada să-și 
îndeplinească, fa vederea câș
tigării titlului de colectiv de 
muncă fruntaș, toate obiecti
vele stabilite, ridică mult 
spiritul de răspundere colec
tiv, spiritul de brigadă. Tine
rii din brigadă devin astfel 
răspunzători nu numai pen
tru munca lor personală, ci și 
pentru felul cum muncesc și 
cum se comportă tovărășii 
lor.

în organizarea întrecerii noi 
am acordat problemei stimu
lentelor o atenție deosebită. 
Aceasta pentru că entuzias
mul cu care luptă tinerii pen
tru cucerirea titlului de co
lectiv de muncă fruntaș este 
menit să ridice gradul lor de 
pregătire profesională, duce la 
o mai bună organizare a mun
cii, sporește contribuția pe care 
brigada o poate aduce la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție. în această privință noi 
ne-am sfătuit cu organizația 
de partid, comitetul sindi
catului și cu conducerea 

na11 un cântec spiritual al ne
grilor, „Tionca rlibina". un 
cîntec popular rusesc, apoi o 
suită pentru cor. „Cântecul 
celor tineri", și altele.

Partea a doua a programu
lui a cuprins dansuri populare, 
melodii populare interpretate 
de către ansamblul de dan
suri, orchestră și de către so
liștii vocali, instrumentiști și 
dansatori. Au impresionat în 
mod plăcut jocurile populare 
din Șumadia și un dans bărbă
tesc care se joacă în regiunile 
muntoase ale Serbiei.

Tinerii soli ai artei popoare
lor iugoslave, membrii ai so
cietății cultural artistice 
„Branco Crsmanovici" din 
Belgrad au fost răsplătiți cu 
aplauze pentru înăiestria lor 
artistică. 

tehnică, care âu primit 
cu bucurie întrecerea bri
găzilor de tineret, și ne-au 
ajutat să stabilim stimulente 
corespunzătoare.

Iată la Ce concluzie am 
ajuns în această direcție. Fie
care tînăr din brigada care 
va deveni colectiv de muncă 
fruntaș va primi un premiu 
în bani din partea conducerii 
combinatului. De obicei, cu 
banii obținuți, brigada, colec
tiv de muncă fruntaș, va orga
niza, după dorință, o excursie 
prin țară, își va cumpăra căr
ți tehnice, instrumente muzi
cale etc.

Alături de acestea, o mare 
atenție acordăm stimulării 
morale a membrilor brigăzilor 
devenite colective de muncă 
fruntașe. Căci stimulentele 
morale creează acea emulație 
specifică tinerilor, îi mobili
zează să lupte pentru cuceri
rea acestui titlu. Se știe ast
fel cîtă mândrie sănătoasă 
creează la tineri faptul că li 
se afișează, de pildă, portre
tul la aleea fruntașilor, că își 
aud numele rostit la stația de 
radioamplificare, sîrit dați ca 
exemplu la gazeta de perete, 
se scrie despre ei în presă 
sau se organizează reuniuni și 
spectacole pentru brigăzile 
care au obținut acest înalt 
titlu. Important e că în ase
menea cazuri stimulentul mo
ral înaripează nu numai pe 
cel lăudat, ci pe toți Ceilalți ti
neri care se străduiesc să-1 
urmeze, să-i semene întocmai. 
Toate acestea constituie lu
cruri concrete, care au fost 
stabilite cu precizie în planu
rile noastre.

Noi am acordat, pe de altă 
parte, o mare atenție popu
larizării stimulentelor stabili
te pentru brigăzile care vor 
obține titlul de colectiv de 
muncă fruntaș. în adunările 
care s-au organizat, membri
lor brigăzilor le-au fost aduse 
la cunoștință obiectivele în
trecerii, știu toate condițiile 
concrete, cunosc stimulentele.

Fără îndoială că, astfel or
ganizată, întrecerea pentru 
titlul de colectiv de muncă 
fruntaș va ajuta ca toți ti
nerii din brigăzi să dea pro
duse de calitate superioară, 
să-și îndeplinească și să-și 
depășească ritmic planul, să 
realizeze economii, să-și orga
nizeze mai bine locul de mun
că și să aibă o atitudine civi
lizată în producție, să-și ridi
ce continuu nivelul de cali
ficare profesională și de cul
tură generală. Ea îi va mobi
liza și mai mult în lupta 
pentru îndeplinirea cu entu
ziasm a hotărârilor partidului.

Utemista Erica Schlooser de de la Fabrica de sticlă ,,Vitro- 
metan” din Mediaș este o talentată decoratoare pe sticlă.

Foto : N. STELORIAN

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 
a Republicii Arabe 

Unite
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Arabe Unite 
— Ziua armatei și a revolu
ției — însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Ara
be Unite, Saad Mortada, a 
oferit luni seara o recepție în 
saloanele ambasadei.

La recepție au luat parte 
Ilie Murgulescu. ministrul În- 
vățămîntului și Culturii, E- 
duard Mezincescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne, Mihai Petri, adjunct al 
Ministrului Comerțului, con
ducători al unor instituții cen
trale, generali și ofițeri supe
riori ai Forțelor Armate ale 
R. P. Romine, oameni de cul
tură. ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la București Și alți membri al 
corpului diplomatic.

?JCupa 
orașului București" 

la ciclism
„Cupa orașului București" 

la ciclism, competiția care 
timp de 3 zile a atras mii de 
spectatori pe velodromul Di
namo, s-a încheiat duminică 
o dată cu disputarea ultime
lor trei probe înscrise în pro
gram. învinși în primele zile, 
pistarzii italieni și-au luat re
vanșa, obținînd trei victorii. 
In finala probei de urmărire 
pe echipe, reprezentativa Ita
liei alcătuită din fostul cam
pion mondial Simonigh, Ran- 
cătti. Galanti, Zuccotti a în
trecut echipa R. D. Germane 
acoperind cei 4 km în 4 mi
nute 47” 8/10.

Pentru locurile 3—4 echipa 
R.S.S. Letone a învins-o pe 
cea a R. P. Bulgaria mareînd 
timrpul de 4’ 53” 6/10. Foarte 
spectaculoasă cursa italiană o 
revenit cum era de așteptat 
echipei Italiei, care posedă o 
mare experiență în acest gen 
de întrecere. în finală Italia 
a realizat T 49” 3/10, iar 
R.S.S. Letonă 1’ 49” 8/10.

(Agerpres)

INFORMAȚII
între 14 $j 21 iulie 1961 au 

avut loc la București tratati
ve între delegațiile economice 
ale Republicii Populare Ro
mine și Republicii Federale 
Germane.

In urma acestor tratative 
s-au stabilit completări la lis
tele de mărfuri prevăzute a 
se schimba între cele două 
țări în anul 1961 și a fost în
cheiat în acest sens un Pro
tocol.

La invitația Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
din R. P. Română au sosit in 
țară oaspeții finlandezi Pentti 
V. Ruohonen, fizician, redac
tor științific al Radiodifuziu
nii finlandeze, și P. Charpen
tier, psiholog, din organizația 
de reabilitare a invalizilor 
din Finlanda.

„Realizări minunate, pers
pective grandioase ale științei 
și tehnicii sovietice** - a fost 
tema simpozionului organizat 
luni după amiază, în grădina 
Boema din Capitală, de către- 
Consiliul orășenesc A.R.L.U.S. 
București. Un mare număr de

Campionatele republican®
de atletism

Campionatele republicana 
de altetism rezervate juniori
lor au lucrt slîrșit duminică pe 
stadionul Republicii cu rezul
tate promițătoare. De-a lungul 
celor două zile de concurs, 
tinerii sportivi au realizat 9 
recorduri republicana, 10 re
corduri republicane școlare și 
peste 100 de recorduri perso
nale.

Iată clteva din principalele 
rezultate obținute în ziua a

E SP
® La Varșovia a 

avut loc sâmbătă și 
duminică un mare 
concurs de natație, 
la care au luat star
tul sportivi din R.P. 
Ungară, R. D. Ger
mană, Italia, R. P. 
Română și R. P. Po. 
lonă. O comportare 
frumoasă au avut 
reprezentanții noș
tri Sanda Iordan și 
Al. Popescu, învin
gători de probele 
de 100 m bras 
(l’24”5/10) și respec-

tiv 200 m fluture 
(2’30”3/10). La sări
turi, Gh. Banu (R.P. 
Română) s-a clasat 
pe locul doi.

© în sala sportu. 
rilor din Sofia s-a 
desfășurat întâlni
rea prietenească da 
gimnastică dintre e- 
chipele selecționate 
școlare ale R. P. 
Bulgaria și R. P- 
Romîne. La băieți, 
pe primul loc s-a 
clasat reprezentan
tul elevilor români, 
Anton Kadar, cu

SPECTACOLE
CAVALERII TEUTONI: Sa

la Palatului R.P.R., Patria. E- 
lena Pavel; DRUMUL PARTI
ZANILOR: M. Gorki, Flacăra; 
PESCUITORII DE BUREȚI : 
Republica, Lumina, Gh. Doja; 
ESCROCII: Magheru, înfrăți
rea între popoare, Donca Si-t 
mo, Volga ; BUFONUL REGE
LUI : V. Alecsandri, Arta* 
Miorița; REVISTA VISURI
LOR : București, Unirea, Li
bertății ; ROMEO, JULIETA 
ȘI ÎNTUNERICUL : I. C. Fri
mu, Al. Sahia, 23 August; FII 
ATENTĂ, BUNICUȚO !: Cen. 
trai T. Vladimirescu. G. Coș- 
buc; INSULA ÎN FLĂCĂRI: 
Victoria; Program special: 
Timpuri Noi: PEȘTERA MIS
TERELOR (dimineața), CERA- 
SELLA (după amiază); 13 Sep
tembrie; IMAGINI ALE UNUI 
TRECUT GLORIOS: Tineretu
lui ; DRAGOSTEA TE AȘ
TEAPTĂ : Cultural; BALA
DA EPOCII DE PIATRĂ : 8 
Martie; PRINȚESA CU 
STEAUA DE AUR: Al. Po
pov ; FATA CU ULCIORUL : 
Grivița; VRĂJITOARELE 
DIN SALEM : C. David; DAR- 
CLEE : V. Roaită; ARTICO
LUL 420 : Munca ; DRAGOS
TEA ȘI PILOTUL SECUND 1 
Popular, 30 Decembrie; CE- 
RASELLA : Moșilor; FII BUN 
PÎNĂ LA MOARTE : 16 Feb
ruarie; PRIMĂVARA — NU 
AȘTEPTA LUNA MAI: M. 
Eminescu : OMUL CU PAN
TALONI SCURȚI: Ilie Pirn 
tilie; MOMENT PERICULOS: 
8 Mal; NU VREAU SĂ MĂ 
ÎNSOR î Floreasca; HAI
DUCUL DE PE CEREMUȘ» 
N. Bălcescu; RĂZBOI ȘI 

oameni de știință, muncjtori( 
ingineri, tehnicieni și alți oa
meni ai muncii au ascultat 
cu interes expunerile pe 
această temă făcute de acad. 
Ștefan Milcu, secretar prim al 
Academiei R.P. Romîne, acad. 
Gr. Moisil, și prof. N. Sălă- 
geanu, membru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne.

Ansamblul artistic al Ar
matei Populare Ungare, se 
află în țara noastră, de clteva 
zile, ca răspuns la vizita pe 
care a făcut-o în R.P. Unga
ră Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Forțelor Armate 
ale R.P. Romîne.

După succesul spectacolelor 
prezentate în orașele Arad, 
Deva și Sibiu, artiștii militari 
maghiari au sosit luni la Bra
șov. în cursul zilei ei au vizi
tat Poiana Brașov, întreprin
deri industriale și cartiere de 
locuințe din localitate.

Seara, la Teatrul de stat an. 
samblul a prezentat un pro
gram de cîntece și dansuri 
care a fost îndelung aplaudat 
de spectatori. 

doua : Băieți: înălțime i E. 
Ducu (București) 1,96 m; disc: 
D. Cotler (București) 50,16 m; 
200 m garduri: M. Ăxente 
(București) 25”8/10; 480 m gar
duri ; V. Teodorescu (Bucu
rești) 58”5/10 ; fete : 80 m gar
duri : E. Vasi (Timișoara) 
ll"9/10 ; înălțime: R. Voro- 
neanu (București) 1,62 m; 
disc: Ă Gurău (București) 
4ț,62 m.

(Agerpres)

CUR T
56,35 puncte, urmat 
de Boicio Molov 
(I?. P. Bulgaria) 
55,15 puncte. în 
concursul feminin 
victoria a revenit 
de asemenea culo
rilor R. P. R. prin 
Ana Mărgineanu 
37,55 puncte, ur
mată de gimnasta 
bulgară Liliana 
Berlinova — 37,05 
puncte. Pe echipe 
la băieți au câștigat 
elevii bulgari iar la 
fete echipa română.

PACT) (seria I și II): G. Ba- 
covia ; AVIONUL PLEACĂ 
LA ORA 9 : Drumul Serii : 
OMUL NU SE PREDA : Olga 
Sande; MAMA INDIA: A. 
Vlaicu; DIN NOU DIMlNEAi 
ȚA: B. Delavrancea.

Grădini— 
Cinematograf

Fii atentă, bunicuțo ! : 13
Septembrie. Tudor Vladimi
rescu, G. Coșbuc ; Pescuitorii 
de bureți: Stadionul Giulești, 
Elena Pavel, Progresul ; Es
crocii : Patinoarul 23 August, 
Donca Simo; Revista visuri
lor : Libertății, Stadionul Re
publicii, Unirea; Omul ou 
pantaloni scurți: Ilie Fintilie; 
Romeo, Julieta și întunericul : 
Al. Sahia, I. C. Frimu, 23 Au
gust; Cavalerii teutoni (Seriile 
I și II): Stadionul Dinamo ; 
Bufonul regelui : Arta ; Bala
da epocii de piatră: 8 Martie; 
Omul nu se predă: Olga Ban
de ; Cerasella : Moșilor; Hai
ducul de pe Ceremuș : N. Băl
cescu ; Darclăe: V. Roaită.

ANUNȚ
Urmați cursurile Școlii 
de meserii din LUGOJ 
Școala pregătește lăcătuși- 
mecanici, mecanici auta.
instalatori tehnico-sani- 
tari, croitori, cofetari șl

bucătari, 
înscrierile pentru exame
nul de admitere din noul 
an școlar încep la 20 august 
LUGOJ, sitr. Voroșilov nr.

19* tel. 365

PETRECET1 UN CONCEDIU PIACUT 
in stațiunea 

MINED ClIMATEra

Iau ga.
Curtean Argeș

Condiții de cazare și ali
mentare foarte bune, cre- 
înd condiții de odihnă șl 
de creștere a poftei de 
mîncare, favorizează dez
voltarea copiilor.

Izvoare de ape minerale. 
Tratamente indicate în 

reumatism.

[ț‘’• ■ ? (WfNVtyW’5IUrr'^pțj : '■ 

Parcul de cultură și odihnă 
5,I. V. Stalin* a găzduit in 
ziua de 23 iulie manifestările 
„Duminicii culturii R. P. Po
lone", organizate de Sfatul 
Popular al Capitalei cti prile
jul sărbătorii naționale a po
porului polonez.

în cursul dimineții în pavi
lionul B din parc, a avut loc 
deschiderea expoziției de fo-

Din inițiativa Ministerului In
dustriei Ușoare la Clubul Fi
laturii Romîne de Bumbac a 
fost deschisă o expoziție a 
școlilor profesionale de uce
nici, școlilor tehnice și școli
lor tehnice de maiștri pentru 
industria ușoară. In expoziție 
au fost expuse peste 1.000 de 
articole și obiecte (textile, 
confecții, tricotaje, încălță
minte, mecanică, sticlă, și 
ceramică, lucrate da elevii 
școlilor respective sub îndru
marea profesorilor.
în foto : Aspect din expoziție.

Regata Snagov
i

Pe apele lacului Snagov 
sportivi fruntași din R. D. 
Germană, R. P. Ungară și din 
țara noastră au participat 
timp de două zile la competi
ția internațională de căiac- 
canoe „Regata Snagov”. Spor
tivii români s-au comportat 
foarte bine, cîștigînd 11 din 
cele 15 probe ale concursului, 
întrecerea caiaciștilor și ca- 
noiștilor din țările prietene a 
constituit totodată și un bun 
prilej de verificare înaintea 
campionatelor mondiale de la 
Poznan.

Duminică, în ultima zi a 
competiției, au fost programa
te „cursele” de viteză. Proba 
de caiac simplu 1.000 m a pri
lejuit o luptă pasionantă intre 
reprezentantul țării noastre 
Nicoară și campionul euro
pean Rosberg (R. D. Germa
nă). Cu un finiș mai bun Ni
coară a reușit să termine
pe primul loc, în 4’14” 7/10.
Doi sportivi din echipa R. P. 
Romîne, Igor Lipalit și 
Rotman, du fost angajați în 
lupta directă pentru victorie 
la canoe simplu 1.000 m. Pe 
ultima parte a cursei. Igor Li
palit s-a desprins de adversa
rul său, cîștigînd cu timpul de 
4’ 54” 3/10. 

cursa

Leon
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DEalte piese MOBILIER

întreprinderea pentru produse finite 
. , DIN LEMN ,

tografii „Vizita delegației da 
partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne în R. P. Polo
nă". Au luat cuvântul cu acest 
prilej ing. Victor Constantt- 
nescu, vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, și amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Janusz Zambrowicz.

în Casa de cultură a parcu
lui s-a amenajat expoziția ti
nerelor graficiene poloneze E- 
milia Nozko-Paprocka șl Krys- 
tyna Bieniek, care cuprinde 
lucrări înfățișând Imagini din 
țara noastră și din R. P. Po
lonă.

Cu ocazia sărbătoririi 
Zilei revoluției 

naționale cubane
Institutul romîn pentru re

lații culturale cu străinătatea 
a organizat luni la Casa oa
menilor de știință din Capi
tală o seară consacrată Zilei 
revoluției naționale a Cubei.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului învă
țământului și Culturii, ai In. 
stitutului romîn pentru rela
ții culturale cu străinătatea* 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față membri ăi 
corpului diplomatic.

Despre însemnătatea acestui 
eveniment a conferențiat prof, 
univ. Tudor Bugnariu, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P Romîne, decanul fa
cultății de filozofie a Univer
sității „C. I. Parhon".

A urmat un program ar
tistic alcătuit din recitări din 
versurile poeților N. Guillen, 
Pablo Neruda, Roberto Fer. 
nandez Retamar, Pablo Ar- 
mandc Fernandez, precum și 
din muzică cubană.

în încheiere, a fost prezen
tat filmul documentar „Insu
la în flăcări".

Cu acest prilej, în holul 
Casei oamenilor de știință au 
fost amenajate expoziția de 
fotografii „Jose Marti", o 
expoziție de gravuri, vitrine 
cu cărți și reviste cubane.

(Agerpres)
*

Cu ocazia sărbătoririi zilei 
de 26 iulie. Ziua revoluției 
naționale cubane, tov. M. 
Magheru. ambasadorul R. P. 
Romîne în Cuba, a fost îm
puternicit ca delegat special 
al guvernului R. P. Romîne la 
festivitățile de la Havana.

Cu același prilej, la invita
ția Institutului Cuban de prie
tenie cu alte popoare, a ple
cat în Cuba o delegație for
mată din scriitorul Dan Deș- 
liu și Viorel Uibaru, pre
ședintele G.A.C. „Victoria' 
din comuna Lenauheim, re
giunea Banat.

(Agerpres)



Forumului
Succes deplin 
Mondial al Tinerelului!

MEDALIA DE ARGINT
Corespondentă specială 

pentru „Scînteia tineretului"

IOLANDA BALAȘ

Acad. prof. dr. ȘTEFAN MILCU

Ca om de știință ce-mi dedic toate forțele apărării vieții 
oamenilor, ca profesor al tinerei generații de medici din 
Republica Populară Romînă salut cu toată căldura Forumul 
Mondial al Tineretului de la Moscova — manifestare deo
sebit de importantă pentru dezvoltarea colaborării diferite
lor organizații de tineret în problema vitală a apărării păcii.

Prilejuind o examinare matură a problemelor majore ale 
tinerei generații, larga reuniune mondială de la Moscova e 
menită să contribuie la marea cauză a păcii și colaborării 
internaționale pe care sîntem datori s-o apărăm cu toții — 
tineri și vîrstnici.

Fără îndoială că Forumul, la care vor participa și tineri 
oameni de știință, va constitui o nouă afirmare a năzuinței 
tinerei generații ca toate cuceririle științei să fie puse în 
slujba vieții și a fericirii oamenilor.

Pe deplin convins că Forumul de la Moscova va duce la 
o mai bună cunoaștere reciprocă și la o întărire a cooperării 
tineretului lumii în lupta pentru pace, urez deplin succes 
lucrărilor Forumului.

Acad. MIHAI BENIUC

De cîte ori se întîlnește tineretul, parcă înflorește o vatră 
de flori, iar florile înseamnă de totdeauna dragoste de viață, 
frumusețe, speranță. Viața însăși presupune pacea, pentru 
a se dezvolta îmbelșugată.

Intîlnirea de la Moscova, Forumul tinereții, are harul de 
a trezi și dragostea de viață, și speranța îndreptățită pentru 
cei ce vor pacea. Intîlnirea se întîmplă în patria lui Ga
garin, el însuși tînăr, în țara unde crește floarea tinereții 
omenirii: comunismul. E o floare cu rădăcinile în inima 
oamenilor și cu petalele în spațiul cosmic.

Fie salutați tinerii din întreaga lume care se întîlnesc la 
Forum, ca purtători însuflețiți ai nădejdilor de mîine ale 
omenirii, dornici să se bucure pe tot întinsul planetei de 
bunăstare, progres și pace neîntreruptă.

(Urmare din pag. I-a)
Tineretul romîn a adus și aduce în permanență o impor

tantă contribuție la promovarea ideilor păcii și prieteniei 
între popoare, lată de ce tinerii și tinerele din țara noastră 
salută din inimă Forumul. Solii tineretului romîn la 
nir ea de la Moscova vor duce cu ei mesajul de pace 
neretului și poporului nostru.

Printre manifestările importante care contribuie la
rirea înțelegerii și prieteniei dintre tinerii din toate țările 
lumii, sportul ocupă un loc important. Acest lucru am avut 
prilejul să-l constat personal în repetate rînduri. In numele 
sportivilor din țara noastră, alături de întregul nostru ti
neret, trimit Forumului Mondial al Tineretului un fierbinte 
salut și îi urez succes deplin.

întîl-
al ti-

întă-

MARIN MĂLĂIERU
responsabilul brigăzii de producție a tineretului 

nr. 3, sectorul prelucrător, 
Uzinele „Timpuri Noi“ din București

Eu și tovarășii mei de muncă am aflat cu mult interes 
de organizarea Forumului Mondial al Tineretului. Consider 
această inițiativă drept foarte importantă deoarece va per
mite o dezbatere amplă și profundă a celor mai arzătoare 
probleme ale tineretului din lumea întreagă .Ce-i preocupă 
pe tinerii din lumea întreagă ? In primul rînd apărarea 
păcii. Nu există tînăr cinstit care să nu fie conștient de 
necesitatea de a lupta împotriva primejdiei războiului.

Forumul creează o minunată posibilitate ca reprezentan
ții tinerilor de felurite concepții și convingeri politice să-și 
confrunte punctele de vedere în principalele probleme ale 
tineretului, să găsească acele căi și mijloace care să ducă la 
unirea forțelor tinerei generații de pretutindeni în lupta 
pentru interesele vitale comune tuturor tinerilor, pentru 
apărarea bunului cel mai de preț al întregii omeniri: pacea.

Noi, tinerii muncitori din Re publica Populară Romînă, an
trenați — împreună cu întregul popor — în muncă pașnică, 
creatoare, pentru desăvîrșir ea construcției socialiste 
avem convingerea că Forumul va duce la dezvoltarea cola
borării tineretului lumii în lupta pentru pace. Salut din 
inimă această întîlnire a tinereții lumii conștientă de răs
punderea ce-i revine în acest moment important al istoriei 
omenirii.

,,Ukraina“. De aceea holul 
hotelului devine nu de puține 
ori locul unor veritabile con
ferințe de presă. Cerindu-ne 
scuze, întrerupem o convor
bire animată a unui grup de 
tineri africani; Facem astfel 
cunoștință cu delegați din 
Guineea și Ghana.

— Discutăm 
rum, ne 
Moussa 
al tineretului 
neea. 
aici ia ......._
găsi o platformă comună cu 
tinerii iubitori de pace de 
pretutindeni. Problemele Fo
rumului sînt de o deosebită 
actualitate pentru tineretul A- 
fricii. Generația tînără a con
tinentului nostru este hotărîtă 
să lupte, alături de toate po
poarele pînă la lichidarea de
finitivă a colonialismului și 
neocolonialismului.

Un ziarist brazilian, cores
pondent al ziarelor „Ultima 
hora". „Semanario" și „Man- 
cheste" din Rio de Jflneiro, ne 
oferă și el un interviu.

Confratele brazilian ne re
latează că delegația tinere
tului din țara sa este com
pusă din reprezentanți ai 
Uniunii naționale a studenți
lor din Brazilia, Uniunea stu
denților din școlile secundare, 
tineretul 
laburist, 
tineretul din mișcarea sindi
cală. Primii delegați brazilieni 
au și sosit. Printre ei se află 
tînărul deputat Onofrie Go- 
zuen. Președintele tineretului 
laburist Danilo Groif și pre
ședintele Uniunii naționale a 
studenților din Brazilia, Oli- 
veiros Guanais sînt în drum 
spre Moscova.

— Avem o platformă unică : 
lupta pentru pace - ne spune

are

VASILE SIMIONESCU
student, anul III. Facultatea de metalurgie — 

Institutul politehnic București

Astăzi începe Forumul, întîlnire care reunește în capitala 
Uniunii Sovietice reprezentanți a numeroase organizații na
ționale și internaționale de tineret de cele mai diferite nuan
țe politice.

Adunare a unor forțe diferite în ceea ce privește orienta
rea lor, adunare la care iau parte reprezentanți ai tinerilor 
de diferite convingeri politice, religioase, filozofice, Foru
mul va prilejui studierea aprofundată a celor mai impor
tante probleme ale contemporaneității, de care sînt organic 
legate viitorul și speranțele tinerei generații. La Forum 
se vor dezbate astfel asemenea probleme ca: înțelegerea 
reciprocă, colaborarea și coexistența pașnică, lupta tinere
tului împotriva colonialismului, drepturile și obligațiile ti
neretului în societate, tineretul și progresul etc.

Desigur, în cadrul Forumului, la care vor participa nu
meroși reprezentanți ai studențimii de pretutindeni, se vor 
dezbate și problemele cooperării studenților din întreaga 
lume în lupta pentru asigurarea păcii — condiție vitală a 
dezvoltării învățământului.

Alături de toți studenții din țara noastră care se pregă
tesc să participe ca specialiști de valoare la marea operă de 
construcție pașnică ce se desfășoară la noi, 
un salut fierbinte și-i urez : spor la lucru 
păcii.

trimit Forumului 
în numele cauzei

despre Fo- 
spune Sadan 

Toure, reprezentant 
din Gui- 

Pe toți ne-a adus 
Forum dorința de a

socialist, tineretul 
tineretul comunist,

el. Este semnificativ faptul că 
9 organizații ale tineretului 
creștin din Brazilia sprijină 
Forumul. Credem că Forumul 
va avea o profundă influență 
asupra tineretului nostru ca 
și asupra întregului tineret 
din America Latină.

Confratele brazilian
dreptate. Pînă în prezent au 
sosit la Moscova 102 repre
zentanți ai organizațiilor de 
tineret și studenți din țările 
Americii Latine. Această ci
fră este deosebit de grăitoare. 
De altfel și din celelalte părți 
ale globului pământesc au 
sosit în capitala Uniunii So
vietice delegații numeroase și 
reprezentative. La centrul de 
presă instalat la hotelul „Mos
cova" am răsfoit astăzi primul 
buletin de informații. Am 
aflat astfel că și-au anunțat 
participarea la Forum nu
meroase noi organizații. Prin
tre ele se află Uniunea tine
retului suedez din Finlanda 
care a anunțat că va trimite 
la Forum 3 observatori. Uniu
nea norvegiană a studenților 
socialiști a hotărit de aseme
nea să participe ca observa
toare. Din partea tineretului 
libanez vin la Forum repre
zentanți ai organizațiilor tine
retului din partidul progresist 
socialist. Buletinul de infor
mații conține de asemenea cî- 
teva declarații deosebit de 
semnificative cu privire la 
ecoul mondial al Forumului. 
Este vorba în primul rină de 
declarația pe care a făcut-o 
Hațsuoka, secretar al ligii ti
neretului socialist din Japo
nia. El a arătat că în ciuda 
faptului că Uniunea interna
țională a tineretului socialist 
a făcut totul pentru a împie
dica pe tinerii social-demo- 
crați să participe la Forum, 
numeroase organizații de ti
neret socialist, au luat hotărî-

rea de a fi prezente la marea 
întîlnire a tineretului lumii. 
Conducătorul tineretului so
cialist japonez cita printre a- 
cestea organizații de tineret 
aparținind partidului socialist 
unificat din Franța, partidului 
socialist din Belgia, tinerii so
cialiști din Chile, Argentina, 
Ecuador, Bolivia, Uniunea so
cietății „Katarina" din Suedia 
și altele, 
asemenea 
a făcut-o 
din Oslo, 
ceastă binecunoscută persona
litate a vieții publice din Nor
vegia a salutat Forumul ma- 
nifestîndu-și încrederea în po
sibilitatea ca tinerii de dife
rite concepții politice și reli
gioase să găsească un drum 
comun în apărarea păcii.

In timp ce pe străzile Mos
covei se înmulțesc panourile 
cu inscripția „Forum 1961", la 
Sala Coloanelor din Casa Sin
dicatelor se fac ultimele pre
gătiri în vederea deschiderii 
Forumului. Astăzi (ieri N. R.) 
a avut loc la Moscova ședința 
consiliului internațional de 
pregătire a Forumului. La or
dinea de zi s-au aflat pro
bleme privind desfășurarea 
pregătirilor în legătură cu 
Forumul, proiectul de desfă
șurare a lucrărilor Forumului 
etc. Ședința consiliului inter
național de pregătire s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
încredere reciprocă. Partici- 
panții și-au exprimat convin
gerea deplină în succesul Fo
rumului.

Marți la ora 11.00 dimineața 
începe Forumul. Primul refe
rat este consacrat temei: „Fo
rumul — contribuție la trium
ful ideilor coexistenței pașni
ce, colaborării internaționale, 
independenței naționale, ma
nifestare a dreptului tineretu
lui la un viitor fericit".

La ora cînd transmit aceste 
rînduri, membrii delegației 
tineretului din Republica 
Populară Romînă condusă de 
tov. Virgil Trofin, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M., împreu
nă cu alte delegații sînt oas
peți ai tineretului uzinelor de 
automobile „Moskvici".

Pe străzile Moscovei flutu
ră drapele ale țărilor de pre
tutindeni. Privind înmănun- 
cherea lor te gîndești la ge
nerația tînără a zilelor noas
tre. Tineri din toate țările, de 
pe toate continentele pot și 
trebuie să trăiască în bună 
înțelegere, pot și trebuie să 
lupte împreună pentru ca de 
pe planeta noastră să fie eli
minat pentru totdeauna răz
boiul.

Participanți la Forum, un grup 
de membri ai delegațiilor or
ganizațiilor de tineret din 
R.P.D. Coreeană, R-D. Vietnam, 
Austria, Ghana, pe străzile 

Moscovei.

așadar, de azi încolo pe ge- 
nericul filmului „Setea44, 
tovarășii de la Direcția di

fuzării filmelor pot adăuga : „Me
dalia de argint" la cel de-al doi
lea festival internațional al filmu
lui de la Moscova.

Momentele trăite în sala cine
matografului „Rossia44 duminică în 
ziua desfășurării ultimului act al 
festivalului — decernarea premi
ilor, — au fost emoționante. Cine
matografia noastră a obținut o 
înaltă apreciere.

Festivalul s-a desfășurat 
înalt nivel și desigur că 
format din eminenți maeștri 
nematografiei din Europa, 
Africa și America a ales cu 
greutate cele 7 filme 
premiate (trebuie să menționez 
că celelalte medalii s-au acordat 
pentru anumite laturi ale realiză
rii: regie, decor, interpretare etc.). 
După cum subliniază criticul fran
cez George Sadoul, au fost pre
miate acele filme care au cores
puns cel mai mult minunatei de
vize a festivalului de la Moscova: 

. „Pentru umanism în arfa cinema
tografică, pentru pace și prietenie 
între popoare". In ceea ce pri
vește premierea filmului „Setea44 
concluzia se impune de la sine.

De altfel, ziarul „Pravda" de 
astăzi caracteriza filmul „Setea44 
ca o lucrare cinematografică re
gizată cu mult talent și excepțio
nal interpretat.

Filmul „Setea", care înfățișează 
un moment important din lupta 
poporului nostru, sub conducerea 
partidului, pentru o viață nouă, 
a fost realizat de o echipă 
tinerețea a preponderat. 
membrii acestui colectiv 
mără talentatul scriitor și 
risf Titus Popovici, regizorul Mir
cea Drăgan, actrița Flavia Buref 
și mulți, mulți alții, care merită 
toate felicitările.

Marele premiu al festivalului a

la un 
juriul 
ai ci-
Asia, 

multă 
artistice

în care 
Printre 
se nu- 
scena-

lost împărțit în mod egal de 
„Insula stearpă44 realizat de re
gizorul japonez Keneto Shinoo 
„Cer senin", film sovietic realiza* 
de cunoscutul regizor Grigori 
Ciuhrai.

Medalia de aur și premiul spe
cial al juriului au fost decernate 
filmului italian „Toți acasă44. Me
dalii de aur au primit filmele stu
dioului DEFA (R.D.G.) cu „Profe
sorul Mamlok", care constituie o 
aspră condamnare a fascismului 
și filmul bulgar „Ce tineri am 
fost" — un episod din lupta po
porului bulgar pentru eliberarea 
țării sale de sub jugul fascist.

Împreună cu filmul nostru, me
dalia de argint a fost decernată și 
filmului maghiar „Alba Regia" 

Juriul filmelor documentare, 
științifico-populare și de desene 
animate a decernat medalia de 
aur documentarului italian „Marea 
olimpiadă".

Medalii de argint au primit fil
mele „Nașterea navei" (R. P. Po
lonă), „Focuri și oameni" (R. P. 
Bulgaria), „Fluviul vieții" (Anglia) 
și filmul de desene animate „Pa
razitul44, o producție cehoslovacă.

Festivalul a luat sfîrșit. El și-a 
îndeplinit nobila lui misiune. Fe
stivalul de la Moscova a contri
buit la întărirea legăturilor între 
oamenii de arfă din lumea în
treagă, a relevat uriașa forță crea
toare a filmului în oglinda vieții 
poporului, a dat posibilitate de 
afirmare tinerelor cinematografii 
din Africa.

Medalia de argint decernată de 
juriul festivalului de la Moscova 
filmului „Setea" este o recunoaș
tere a succeselor obținute de ci
nematografia noastră și totodată 
este un nou imbold pentru dez
voltarea ei viitoare.

AL. STARK
Moscova, 24 iulie 1961, 
prin telefon.

Bl ZER TA: SITUAȚIA CONTINUĂ 
SA RÂMINA ÎNCORDATA

♦

Sosirea la Moscova a delegațiilor de tineret din America 
Latină.

Ana Gherasimovna
I

Citim cu interes de 
declarația pe care 
decanul catedralei

Ragnar Forbech. A-

• Trupele franceze încalcă acordul de încetare a focului ® Sprijin 
deplin guvernului și poporului Tunisiei • InterventîoniștiS francezi 

trimit noi întăriri
TUNIS 24 (Agerpres). — 

Deși în conformitate cu rezo
luția Consiliului de Securitate 
în regiunea Bizerta a încetat 
focul, situația rămâne încorda, 
tă. ,,în ceea ce privește apli
carea încetării focului, se spu
ne într-un comentar al agen
ției tunisiene de presă TAP. 
guvernul francez 
tergiversări care denotă 
voință, dacă nu 
ția deliberată de 
perantă cererea Consiliului de 
Securitate de a se opri lupte
le și de a se retrage forțele 
în conflict 
pornire".

recurge la 
rea 

chiar inten- 
a face ino-

pe pozițiile lor de

★
24 (Agerpres). — 

că 
Libiei,

BEIRUT
Agenția Reuter anunță 
primul-ministru al 
Mohammed Ben Osman Al- 
Said, a adresat președintelui 
Tunisiei. Burghiba, o telegra
mă în care declară că guver-

nul și poporul Libiei sprijină 
Tunisia și sînt solidare cu ea.

★
PARIS 24 (Agerpres). — Inier- 

venjioniștii francezi continuă să 
trimită întăriri militare în regiunea 
Bizertei. După cum reiese din re
latările apărute în ziare, curînd 
după transportarea de trupe pe 
calea aerului din Metz la Bizerta. 
la 22 iulie au ancorat acolo pa
tru nave militare franceze de 
transport de tip „Liberty14 escor
tate de nava de escortă „Malga- 
cho“.

Opinia publică franceză cere 
încetarea imediată a intervenției 
armate împotriva Republicii Tuni
sia.

★
TUNIS 24 (Agerpres). — 

într-un comunicat al agenției 
Tunis Afrique Presse, dat 
publicității în după-amiaza 
zilei de 24 iulie, se subliniază 
că trupele franceze, neres- 
pectînd hotărîrea Consiliului

„Ceea ce
a fost îngrozitor

- Relatările corespondentului special 
al Agenfiei France Presse —

am văzut
66

BIZERTA 24 (Agerpres). — „Bi- 
zerfa și-a îngropat la 23 iulie mor- 
fil șl am fost singurul european 
care a asistat la funeralii în mijlo
cul uriașei mulțimi care defila în- 
șr-un cortegiu lent, relatează cores
pondentul special al Agenției 
France Presse. Mulțimea se adu
nase lingă spital și Înconjura ca
mioanele care trebuiau să trans
porte cadavrele la cimitir. Mi-am 
croit drum printre nenumăratele 
femei îmbrăcate în alb. La sosi
rea la cimitir, care se afla cam la 
500 metri distantă, am fost apos
trofat de bărbați, femei și copii, 
care mă înconjuraseră și-mi stri
gau arăfîndu-mi cadavrele : „Vino 
să-ml vezi fratele, vino să vezi, 
yino".

Ceea ce am văzut o fost îngro
zitor. Morți, sute de morii, 
daft, civili, sînge“.

In după-amiaza zilei de 23 
lie la Tunis 100.000 de persoane 
au staționat mai multe ore în pia
ța guvernului pentru a aduce ul
timul lor omagiu unui grup de 
soldați tunisieni uciși în luptele 
de la Bizerta.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Habib Burghiba, a rostit cu 
acest prilej un discurs. El a aver
tizat că în cazul cînd Franța nu 
va aplica cu 
Consiliului de 
va fi obligată

iu-

loialitate hofărîrile 
Securitate, Tunisia 
să acționeze.

de Securitate privind înceta
rea oricăror acțiuni militare, 
„își consolidează pozițiile" in 
cartierele orașului Bizerta 
cotropite de ele. „Forțele 
franceze — continuă agenția — 
au ocupat în dimineața ziiei 
de 24 iulie numeroase școli 
din Bizerta dintre care multe 
au fost avariate de către obu
zele de artilerie. Localurile a- 
cestor școli au fost transfor
mate în cuiburi de mitra
liere".

Totodată trupele franceze se 
comportă la Bizerta ca niște 
forțe de ocupație, dedîndu-se 
la numeroase samavolnicii.

„Parașutiștii francezi, rela
tează Tunis Afrique Presse, pă
trund cu forța în locuințe și 
alungă persoanele aflate în 
ele". Tribunalul instanței l-a 
din Bizerta a fost perchezițio
nat luni dimineață de către 
trupele franceze. Polițiștii tu
nisieni sînt dezarmați în mod 
sistematic de soldații francezi.

Agenția Tunis 
Presse subliniază 
cursul ultimelor zile populația 
civilă a dus lipsă de pîine. Si
tuația alimentară, deși a fost 
într-o oarecare măsură ame
liorată, continuă să rămână 
precară".

într-o scrisoare adresată 
președintelui Consiliului de 
Securitate de către reprezen
tantul Tunisiei Ia O.N.U., 
Mongi Slim, se arată că „gu
vernul tunisian se lovește de 
tergiversări și de amînări 
care denotă o rea voință ca
racterizată prin intenția deli
berată de a sabota rezoluția 
Consiliului de Securitate cu 
privire la încetarea fără întâr
ziere a luptelor și retragerea 
forțelor armate pe pozițiile 
lor inițiale".

Afrique 
că „în

sol-.
Călduroasa primire făcută

lui Iuri Gagarin
înființarea unui centru 

organizatoric de planificare 
a economiei provinciei Havana

la Havana

— N-aveți cumva o insignă 
din țara dumnevoastră ?

întrebarea mi-a pus-o în 
fața Sălii Coloanelor a Ca
sei Sindicatelor (unde este 
un dute-vino de delegați la 
Forum ,curioși să vadă sala 
cu o zi înainte de începerea 
lucrărilor) o femeie trecută 
de mult de vîrsta pasiunilor 
pentru colecții de acest fel.

Femeia aceasta cu părul 
cărunt avea gentuța plină de 
insigne pe care i le dădeau 
cu multă dragoste delegații 
veniți din toate colțurile lumii.

— Ce faceți cu ele ? — am 
întrebat-o pe această bătrînă 
locuitoare a Moscovei.

_  Vezi dumneata, eu am 
avut 3 băieți... Au murit toți 
în timpul războiului... Doi din 
ei, Vania și Costia strîngeau 
insigne. La mine vin adesea 
elevi de la școala vecină să 
mă ajuțe prin casă, mai a- 
leargă după o cumpărătură. 
La 65 de ani nu umbli chiar

atît de ușor. Le-am arătat 
odată insignele și au prins 
drag de ele. De atunci, asta 
se întîmplă cam de vreo 10 
ani, strîng insigne pentru ei. 
Toți pereții camerei mele 
sînt împodobiți cu panouri pe 
care am pus aceste mici sem
ne ale păcii.

Să vedeți cum vin vecinii

să le aranjeze, să se uite la 
ele. Vin și mulți colecționari 
de prin toate colțurile Mos
covei noastre. Am făcut și 
un fel de catalog cu ajutorul 
lor.

Toate acestea le fac de 
dragul copiilor, în amintirea 
celor 3 flăcăi al mei care au 
murit pentru ca alțl tineri din 
lume să nu moară la 18 ani,

în floarea tinereții. De aceea 
mă bucur că văd aici la 
Moscova oameni din toate 
colțurile pământului care au 
venit să vorbească despre 
pace.

In ochii bătrînei mame stră
lucea o lacrimă reținută 
greutate. Intrebînd-o 
colecție am aflat cu

cu 
despre 
bucurie

insignecă printre sutele de 
este și una românească de la 
un șantier al tineretului. A 
primit-o în timpul festivalu
lui de la Moscova.

— Ana Gherasimovna, Ana 
Gherasimovna, cereți-i și to
varășului o insignă.

Ana Gherasimovna a înde
plinit pe loc dorința micului 
ei însoțitor. (Unul din cei 
care Îngrijeau colecția).

ci 
din

— Chiar așa tovarășe, nu 
aveți o insignă pentru colec
ția noastră ?

I-am promis emoționat Anei 
Gherasimovna că-i voi aduce 
neapărat acasă nu una 
mai multe insigne noi 
țara noastră.

— Nu-i nevoie tovarășe să 
veniți pînă la mine. Stau 
destul de departe de centru. 
Să hu credeți că nu vreau să 
vă invit. Dimpotrivă 1

Chiar vă rog să ne vizitați. 
Ne vom bucura. Probabil 
însă că zilele acestea sînteți 
tare ocupat. Nu-i nimic 1 Pe 
noi ne veți găsi aici la Sala 
Coloanelor 
mîine și în 
stea. Vreau 
Copii cînd o 
canță, să le 
de insigne...

Cu bine Ana Gherasimovna, 
pe mîine 1 Ne vom reîntîlnl 
neapărat.

și mîine și poi- 
toate zilele ace- 
să-i bucur pe 
să vină din va- 
măresc colecția

AL. S.

HAVANA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cuvîn- 
tul la ședința festivă consa
crată instituirii Consiliului de 
Coordonare, executiv și de 
control din provincia Havana, 
Raul Castro, ministrul Forțe
lor Armate al Cubei, a relevat 
marea importanță a înființă
rii acestui centru organizato
ric unic de planificare a în
tregii economii a provinciei.

Consiliul are ca sarcini 
principale : să coordoneze toa
te ramurile de producție din 
provincie, să elaboreze pla
nuri unice de dezvoltare a eco
nomiei menite să lichideze ex
ploatarea omului de către om.

La 16 aprilie, a spus vor
bitorul, Fidel Castro a pro
clamat caracterul socialist al 
revoluției cubane și a trasat 
țelul ei principal — lichida
rea pentru totdeauna a ex
ploatării omului de către om. 
Aceasta, a relevat el, a provo
cat un puternic val de entu
ziasm în întreaga 
lozinca ..Trăiască 
noastră socialistă", 
se întărește noua 
care își găsește expresie în 
coeziunea națională și mai 
puternică, în hotărîrea și mai 
fermă de a învinge, de a pro
gresa. de a înlătura 
piedicile, a respinge 
atacurile, de a face toate sa
crificiile necesare pentru a

obține realizări în muncă 
care să transforme țara noas
tră într-o țară fără șomaj, 
fără analfabetism, fără mize
rie și celelalte racile respingă
toare ale capitalismului, într-o 
țară a belșugului și culturii, 
într-o țară fericită, puternică 
și socialistă.

'■ ■' €■ . Ț ; i k

SOCI. - La
Hrușciov s-a întîlnit cu Mau
rice Thorez, secretar general 
al Partidului Comunist Fran
cez, și cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, care se 
află la odihnă la Soci.

Intîlnirea a decurs într-o 
atmosferă de prietenie frățeas
că și cordialitate.

23 iulie N. S.

țară. Sub 
revoluția 
crește și, 

conștiință

toate 
toate

GENEVA. — La 24 iulie în 
cadrul conferinței de Ia Ge
neva pentru reglementarea 
problemei laoțiene a avut loc 
o nouă ședință restrânsă sub 
președinția Iui G. M. Pușkin. 
A fost discutată problema 
preambulului declarației cu 
privire Ia neutralitatea Lao- 
sului. Discutarea acestei pro
bleme va continua la urmă
toarea ședință fixată pentru 
25 iulie.

NEW YORK. - ,JLn anul 
1900, numărul delictelor grave

HAVANA 24 (Agerpres). — 
Eroul cosmonaut sovietic Iuri 
Gagarin a sosit luni la Hava
na pentru a participa la săr
bătorirea aniversării revolu
ției cubane. El a fost întîm- 
pinat pe aeroport de o mulți
me entuziastă și de conducă
torii țării : primul ministru Fi
del Castro și președintele 
Osvaldo Dorticos, precum și

de membri ai guvernului, re
prezentanți ai corpului diplo
matic și fruntași ai vieții pu
blice. Primirea sa pe aeroport 
a fost transmisă de televiziu
nea cubană.

De-a lungul drumului care 
leagă aeroportul de capitala 
țării maiorul Iuri Gagarin a 
fost salutat cu 
de cetățeni ai

căldură de mii 
Havanei.

ppxcurt
săvîrșite în S.U.A. a atins 
mai înalt nivel cunoscut 
istoria țării" — recunoaște 
tr-un raport Edgar Hoover, 
directorul Biroului federal de 
investigații.

cel 
in 

în-

PRAGA. — Organizația In
ternațională a Ziariștilor a dat 
publicității un apel in care îi 
cheamă pe ziariștii din întrea
ga lume să condamne agresi
unea imperialiștilor francezi 
împotriva poporului 
și să-și exprime sprijata de
plin față de 
și față de | 
Imperialist^.
lai GIZ. 1

frieaa.

lui dr. Kwame 
ședințele Republicii 
guvernului din Ghana, v. 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. au semnat comu
nicatul comun sovieto-ghanez. 
In aceeași zi în Palatul Mare 
al Kremlinului din Moscova a 
avut Ioc un miting al priete
niei între popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Ghana.

Nkrumah, pre- 
și șeful 

si
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