
IEI întrecere însuflețită
HV in cinstea mani sărbătoriSe extinde experiența bună

Naghy Arpad, mecanic de locomotivă, secretarul organizației U.T.M. nr. 2 de la secto
rul 3 al întreprinderii miniere Căpeni, regiunea Brașov are de ce să fie bucuros. Tinerii 
din organizația sa muncesc cu entuziasm pentru îndeplinirea angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 23 August. Azi, Naghy a scos „la ziuă" cu locomotiva sa 49 de vago- 

neți de cărbune.
Foto : BODEA IORDACHE

De la opt zile, ia cinci zile...
epoul C.F.R. Bucu- 
reșfi-Călăfori. Efer
vescența zilelor de 
întrecere în cinstea 
marii sărbători este 
molipsitoare. O e- 

chipă nu ține pas cu fruntașii? — 
imediat alte două o ajută să intre 
în pasul normal. Poate oare cine
va să stea deoparte să nu-și res
pecte cuvîntul dat în cinstea marii 
sărbători ? Nu, firește I Și res
pectarea cuvînfului înseamnă con
ducerea trenurilor cu regularitate 
de ceasornic. Mai înseamnă sute 
de tone de combustibil econo
misit. Pe o lună de zile, echipa 
de pe locomotiva condusă de 
Grigore Z. Ion a economisit 56 
de tone de combustibil. Echipa 
lui Popa Ștefan, 29 tone. Avram 
Vasile, Ion Bunghez, Gheorghe 
Grigore au fiecare peste 30 de 
tone combustibil economisit. Și 
parcă numai ei ? Cînd sa afișează 
rezultatele periodice ale întrece
rii, lista cuprinde echipele tutu-

EXPOZIȚIE E>E INOVATBI
La Palatul Cultu

rii din Ploiești s-a 
deschis zilele trecu, 
te o expoziție de 
inovații și raționa
lizări organizată în 
cinstea zilei de 23 
August. în expozi
ție este înfățișată 
activitatea inovato
rilor din 125 de în
treprinderi din re
giunea Ploiești.

Cu prilejul des. 
chiderii expoziției 
s-a făcut bilanțul 
concursului de ino
vații desfășurat în

prima 
anului 
cabinetele 
din
Concursul a avut ca 
rezultat aplicarea 
în producție a pes
te 2.000 de inova
ții din care a- 
proape jumătate a- 
parțin muncitorilor. 
Inovațiile rezolvă 
probleme legate de 
îmbunătățirea pro
ceselor tehnologice, 
ridicarea producti
vității muncii, redu-

jumătate a 
acesta între 

tehnice 
întreprinderi.

Kiss Jeno

VICTORIE
Minunile devin obișnuință, 
ne minunăm cînd nu s-au petrecut.
Dar ce-a intrat odată-n conștiință, 
cu dorul mai semeț, mai sus se-avîntă 
în larg necunoscut.

Un om de spiță nouă-șl ia avântul: 
cosmonautul — zbor fulgerător 
ce-nconjură cu dragoste Pămîntul, 
ca rîndunici, spre seară, cuibul lor.

Cine să spună ce-a fost mai de preț: 
aripa ? inima ? care din două ?
Victoria! Triumful îndrăzneț 
al lumii libere, cu față nouă 1

în românește de 
VERONICA PORUMBACU

Nu peste mult timp vacanța va lua sfîrșit și școlile își 
vor deschide din nou porțile să primească pe elevi. 
Pentru a afla despre pregătirile ce s-au făcut și se 

fao In regiunea Brașov în vederea deschiderii noului an 
școlar, ne-am adresat tovarășei ELEONORA NILCA, vice
președinte al Sfatului popular regional.

In pragul noului an școlar

— în ceea ce privește învă
țământul elementar — ne-a 
spus ea — ne-am propus ca 
încă din acest an școlar să 
realizăm generalizarea învă
țământului de 7 ani în regiu
nea noastră. Astfel, vor fi cu
prinși în clasa a V-a toți cei 
17-153 .absolvenți ai clasei a 
IV-a. în școlile elementare din 
cuprinsul regiunii, în clasele 
I—VII, vor învăța în acest 
an școlar 132.200 elevi (cu 
11.176 elevi mai mulți ca în 
anul școlar 1960—1961).

Cît privește învățămîntul 
mediu, în noul an școlar vom 
pune accentul pe dezvoltarea 
învățămîntului seral și pe le
garea mal strînsă cu viața, cu 
practica construcției socialis
te, a învățămîntului elevilor 
de la cursurile de zi. De pil
dă, vor fi cuprinși în acest 
an în învățămîntiil mediu se
ral 10.966 elevi (marea lor 
majoritate muncitori), față 
de numai 8.864 elevi cuprinși 
în anul școlar trecut.

Acest lucru dovedește că de 
la an la an numărul tinerilor 
muncitori din uzine, fabrici, 
de pe șantiere, care se în
dreaptă spre învățătură crește, 
că de la an la an tot mai 
mulți tineri muncitori se în

ror locomotivelor din depou. Și 
nu numai cei de pe locomotive 
sînt în întrecere. Locomotivele 
trebuie doar reparate și revizuite 
perfect și la vreme. Brigada de 
lăcătuși condusă de utemistul Ion 
Cosma a reparat pentru locomoti
ve două pompe de aer peste 
plan, o pompă de uns, 10 supa
pe etc. Băieții își confecționează 
acum un banc pentru încercarea 
diferitelor aparate de la locomo
tive. ».

Toate acestea sînt lucruri obiș
nuite acum pentru ceferiștii de la 
depoul Bucureșfi-călători. Dar cel 
mai pregnant se simte pulsul în
trecerii acolo unde s-a petrecut 
un lucru neașteptat, a intervenit 
neprevăzutul. La depou s-a de
fectat placa turnantă pe care se 
întorc locomotivele. Necaz I Toate 
locomotivele întorc acum pe tri
unghiul de la Băneasa. Ce facem 
cu placa ? Avînd termenul de 
funcționare depășit placa trebuie 
să primească o reparație genera-

cerii prețului de 
cost și îmbunătăți
rea calității produ
selor. Economiile 
care au fost realiza
te prin aplicarea a- 
cestor inovații se 
ridică la peste 25 
milioane lei.

Pe primele locuri 
ale concursului s-au 
situat Uzinele ,,1 
Mai“-Ploiești, rafi
năriile de la Te- 
leajen și Ploiești, 
schelele petroliere 
Băicoi șl Boldești.

scriu la cursurile școlii serale, 
pentru a căpăta o temeinică 
pregătire, bucurîndu-se de 
condițiile minunate pe care 
partidul le creează tuturor ce
lor ce vor să învețe.

— Fără îndoială că realiza
rea acestor sarcini presupune

Interviu cu Eleonora Nika, vicepreședinte 
al Sfatului popular al regiunii Brașov

asigurarea bazei materiale 
necesare.

— Desigur, și în privința 
aceasta s-au obținut deja rea
lizări frumoase. în primul 
rînd, toți cei 132.200 elevi ce 
vor fi cuprinși în clasele 
I—VII, vor primi, ca și anul 
trecut, de altfel, toate manua
lele școlare gratuit. De ase
menea, efectivul cadrelor di
dactice sporește în noul an 
școlar cu aproape 200 pro
fesori și învățători — noi ab
solvenți ai institutelor și șco
lilor pedagogice. Numărul u- 
nităților școlare elementare 
sporește și el cu încă 33 școli, 
care vor funcționa în cătu
nele și satele mai depărtate, 
asigurînd astfel cuprinderea 

lă. încă înainte de a fi demon
tată a sosit altă placă de la Plo
iești. Pentru efectuarea reparației 
— schimbarea și revizia gene
rală a plăcii — a fost aleasă echi
pa de lăcătuși condusă de tînărul 
Constantin Trifan.

— Nu vă putem da mai mult 
de o săpfămînă — li s-a spus. 
Se pierde timp și se cheltuiesc o 
muifime de bani folosind triun
ghiul pentru întoarcerea locomo
tivelor.

Oamenii au discutat intre ei, au 
cercetat starea plăcii ce urma a 
fi montată în locul celei defecte 
și au hofărîf :

— Facem treaba cu o zi mai 
repede.

Și, oameni cu spirit creator, au 
trecut să revizuiască unele meca
nisme de la placa adusă din Plo
iești încă Înainte de a o monta. 
Au cîșfigat deja cîteva ore. De
montarea plăcii defecte a început 
mărfi. Pînă seara fîrziu, cînd echi
pa a plecat din depou, a doua 
placă fusese așezată pe locul ei. 
Miercuri, lăcătușii au început *3 
monteze subansamblele mecanis
melor. Seara, au raportat Ingine
rului care conducea lucrarea :

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

în învățământ a tuturor co
piilor de vârstă școlară. Cu 
fondurile statului sînt în curs 
de construcție încă 3 școli noi 
(două la Brașov și una la Si
biu), 2 școli vor fi supraetaja
te, iar cu credite de la stat și 
prin contribuția cetățenilor se 
lărgește capacitatea școlilor cu 
încă 87 noi săli de clasă. în 
vederea dotării școlilor cu ma
terial didactic (materiale ne
cesare lucrărilor practice, la
boratoarelor de fizică și chi
mie, pentru lecțiile de științe 

naturale, geografie etc.) s-a a- 
locat suma de 2.429-200 lei 
(față de 1.773.470 lei în anul 
școlar 1960—1961). De aseme
nea, pentru procurarea mobi
lierului școlar (bănci, table, 
catedre etc.) s-au alocat 
6.518.200 lei.

Toate aceste cifre, exprimă 
grija permanentă pe care 
partidul și guvernul nostru o 
acordă învățămîntului, creării 
unor condiții tot mai bune, 
pentru ca fiii oamenilor mun
cii să poată învăța în școli 
frumoase, în laboratoare bine 
utilate, cu profesori bine pre
gătiți și buni pedagogi.

— Ce măsuri ați luat pentru 
a asigura realizarea tuturor 
condițiilor necesare începeri!

Peste 200 brigăzi de pro
ducție ale tineretului de la 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara se întrec pentru obți
nerea titlului de colectiv de 
muncă fruntaș. în această 
Întrecere pasionantă sporește 
contribuția tineretului la înde
plinirea sarcinilor de plan și 
la îmbunătățirea calității pro
duselor.

Prima secție în care a por
nit întrecerea este oțelăria 
Martin nr. 2. îndrumate de 
comitetul U.T.M., sprijinite de 
colectivul care urmărește în
trecerea, de maiștri și de teh
nicieni, cele 17 brigăzi din a- 
ceastă secție și-au stabilit an
gajamente concrete în lumina 
obiectivelor prevăzute de ple
nara C.C. al U.T.M. Aici, s-a 
obținut o bogată experiență 
în organizarea întrecerii bri
găzilor pentru titlul de colec
tiv de muncă fruntaș, expe
riență pe care comitetul 
U.TJ4. pe combinat (secretar, 
Petru Verbunou) a generaliza
t-o în rîndul celorlalte orga
nizații de bază U.T.M. Astfel, 
recent a fost organizat un 
schimb de experiență pe a- 
ceastă linie. Secretarii organi. 
zațiilor U.T.M. din principa
lele secții (furnale 1—4, fur
nale 5—6, aglomeratori, oțe
lăria Martin nr. 1, laminorul 
Blooming, laminorul de 800 
m.m. etc.), au făcut un schimb 
de experiență la oțelăria 
Martin nr. 2. Secretarul comi
tetului U.T.M. de aici — Ion 
Rusan, precum și numeroși 
responsabili de brigăzi le-a 
vorbit secretarilor organiza
țiilor U.T.M. invitați din cele
lalte secții ale combinatului 
despre felul cum a fost or
ganizată întrecerea.

Oțelăria Martin nr. 2 e pri
ma secție a Combinatului 
unde a pornit întrecerea bri
găzilor pentru titlul de colec
tiv de muncă fruntaș. Desfă
șurarea ei i-a ajutat pe tineri 
să-și sporească succesele. 
Așa, d® pildă, brigada con
dusă de Ispas Iulian de la 
cuptorul nr. 1 a dat peste 
plan în luna Iulie 186 tone 
oțel, a economisit 5.000 lei și 
a redus rebutul la 0,75 la 
sută. In primele 7 luni ale 
anului brigada ți-a depășit 
angajamentul anual realizînd 
peste plan 1.226 tone oțel de 
bună calitate (angajamentul 
anual era d® 1.100 tone).

LIDIA POPESCU

In bune condițiunl a noului 
an școlar ?

— încă de la jumătatea lunii 
iulie, Comitetul executiv al 
sfatului popular regionala e- 
laborat un plan detailat, con
cret, care a fost adus la cu
noștința sfaturilor populare 
raionale, orășenești și comu
nale, și a direcțiunilor școli
lor.

— Ce s-a realizat pînă acum, 
din acest plan ?

în luna iulie s-a organizat 
întocmirea evidenței tuturor 
copiiilor de vârstă școlară, pe 
întreaga regiune. Au fost or
ganizate cursurile pentru per
fecționarea cadrelor didactice- 
S-au organizat cursuri pregă
titoare pentru absolvenții cla
sei a Vil-a, atît pentru cei de 
la cursurile de zi, cît și pen
tru cei de la seral. în vederea 
susținerii probei de verificare 
pentru a fi încadrați în clasa 
a VIII-a la școlile medii. Pla
nul nostru prevede, de pildă, 
ca numărul elevilor munci
tori ce vor urma clasa a VIII-a 
la cursurile serale să ajungă 
la 3.000 pe regiune. Pînă în 
prezent s-a asigurat, în pro
porție de 90 la sută, combusti
bilul necesar școlilor din re
giune pentru perioada de 
iarnă.

Dat fiind faptul că în noul 
an școlar va crește cu 249 nu-

8 STELIAN
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Recomandări ale Ministerului Agriculturii 
privind modul de folosire 

a porumbului destinat pentru siloz
In anul acesta, ca urmare 

a condițiilor climaterice favo
rabile și a efectuării în con
diții mai bune a lucrărilor a- 
gricole, gospodăriile agricole 
de stat și gospodăriile colec
tive au toate posibilitățile 
să-și asigure în cantități în
destulătoare furajele necesare 
efectivelor de animale. In a; 
celași timp, cultura porumbu
lui, inclusiv cea destinată 
pentru siloz se dezvoltă bine, 
existind posibilitatea de a se 
obține producții mari de po
rumb boabe. Recolte bune se 
prevăd de asemenea pe cele 
aproape 300.000 hectare semă
nate cu porumb în cultură du
blă.

în aceste condiții, Ministerul 
Agriculturii recomandă unități
lor agricola socialiste să re
țină pentru boabe toate su
prafețele de porumb semănate

La noul furnal de 700 m.c. din Reșița

A fost elaborată 
cea de-a 35-a șarjă de fontă

De mai bine de 25 de ani, 
maistrul furrralist Dumitru 
Gropșianu lucrează Ia Combi
natul metalurgic din Reșița. 
Sub îndrumarea lui au cres
cut mulți tineri furnaliștl care 
au dobîndit o înaltă califica
re profesională.

De cîteva zile, maistrul Du
mitru Gropșianu împreună cu 
alți furnaliștl cu experiență 
ca Aurel Bama, Ian Sava șl 
Iosif Măduță au trecut să lu
creze la noul furnal de 700

Flori... La grădinița de co
pil cu program săptămânal 
a G.A.S. Coxcova, regiunea 

Oltenia.
Foto : AGERPRES

La întreprinderea textilă 
din Pitești se montează 
mașinile într-o nouă hală. 
Utilaj modern, de fabrica

ție romînească.

Foto : AGERPRES 

pentru siloz pe care se pre
vede o bună recoltă de boabe, 
urmând ca furajele suculente 
nocesaro animalelor în timpul 
iernii să se asigure prin însi- 
lozarsa altor nutrețuri.

în acest scop, esta necesar 
ca în toato gospodăriile agri
cole de slat și gospodăriile a- 
gricole colective să se verifice 
lanurile de porumb și să se 
insilozeze numai porumbul de 
pa acele porțiuni sau rînduri 
caro nu asigură producții de 
boabe.

Se vor lua măsuri in conti
nuare pentru a se îasiloza 
cantități mai mari de furaje 
din culturi duble, coletele și 
frunzele do sfeclă, sfeclă de 
zahăr, borhoturi, triioliene, ier
buri etc. pentru a se asigura 
întregul necesar de iuraje su. 
culente.

m.c. dat în funcțiune recent. 
Vineri, fumaliștii c.are lucrea
ză sub îndrumarea lui au ela
borat la noul furnal cea de-a 
25-a șarjă de fontă produsă 
pînă în prezent la acest mare 
agregat siderurgic.

de
tira

■ la grupul 
fluierași și 
poieri al familiei 
lui Victor Udrea 
din Pucioasa (în 
care tatăl apare 

pe scena finalei celui de-al 
VI-lea concurs cu patru din 
copiii săi, mal mult cu unul 
față de trecutul concurs) și 
pînă la colectivul mai larg și 
îndrăzneț al clubului „16 Fe
bruarie" din Ploiești, care a 
prezentat opereta „Crai Nou" 
— totul vorbește despre creș
terea numerică și calitativă a 
artei amatoare din regiunea 
Ploiești.

Atît muncitorii de la schela 
Moreni, cît și cei de la schela 
Băicoi, cei din Tîrgoviște sau 
cei din Ploiești, țărani munci
tori din Cătina — Cislău sau 
cei din Brănești au tintat în
deosebi, deopotrivă, cu patos 
și emoționant avânt, muncă 
înflăcărată a petroliștilor și a 
celor de pe întinsele ogoare, 
viața nouă și frumoasă a 
muncitorilor și țăranilor pio- 
ieșteni făurită în cei 17 ani 
liberi, perspectivele tot mai 
luminoase deschise de partid 
poporului nostru. Corul clubu
lui „Flacăra 2“ din Moreni 
într-o frumoasă ținută, a in
terpretat „Cîntec pentru pe
troliști» de Ștefan Lupescu, 
și Privighetoarea" 
kovski. Brigada 
de agitație a clubului 
Roaită" de la schela Băicoi 
și-a intitulat sugestiv specta
colul „Liberi azi trăim", în 
care se vorbește atît despre 
lupta pentru reducerea prețu
lui de cost cît și despre cea 
pentru calitate, despre eroica 
intervenție la sonde a unor 
muncitori și despre reducerea 
pierderilor de țiței în schelă. 
Liberi azi trăim — spun și 
tînărul Ilie Tătaru, mecanic 
la schelă și talentat artist 
amator, care a absolvit de cu- 
rînd cu succes școala medie 
și în toamnă va merge la 
facultate, și laboranta Stela

de Ceai- 
artistică 
„Vasile

Sîmbătă 19 august 1961’

Formația de dansuri a Intre prinderii metalurgice de uti- 
laj-Medgidia interpretând la finala celui de al VI-lea con
curs al artiștilor amatori, dansul cu tema: „Sărbătoare 

în deltă".
J Foto : AGERPRES

CÎNTEC SONDELOR 

Șl SPICELOR AURII
Plopeanu. Astăzi fiii de mun
citori, care au preluat din 
mîinile părinților lor „taina" 
și dragostea meseriei, urcă 
mîndri treptele școlilor și ale 
facultăților, treptele artei, ale 
culturii și științei.

Bucuria vieții noi, a mun
cii avîntate pentru desăvîr 
șirea construcției socialiste în 
patria noastră revine ca uri 
leit-motiv pe tot parcursul re 
giunii sălășluind în repertoriul 
fiecărei formații. Vorbesc des
pre ea în dansurile repezi cei 
peste 30 de artiști din Jitia, 
feciori și fete de la munte, cu 
obrajii îmbujorați de sănătate 
și emoție. O sesizezi și în flu
ierele și carnalele lui Iliuță Po
pescu din Cătina care, cu cei 
40 de fluierași jai săi, ciobani 
și țapinari, între 14 și 50 de 
ani, face să răsune pe scenă 
melodios brodat, cântecul nos
tru popular.

...Pe scena finalei, solii me

Cei mai tineri 
dintre tineri

Faza finală a celui de-al 
VI-lea concurs a adus 
pe scena Teatrului 

C.C.S. sute și mii de artiști 
amatori, majoritatea tineri. In
tr-un cadru festiv, sub ochii 
spectatorilor se desfășoară 
programe variate, bogate, 
exprimând dragostea de viață, 
munca creatoare, bucuria po
porului nostru iubitor de fru
mos.

In după amiaza zilei de 17 
august, spectatorii au admirat 
pe artiștii amatori ai regiunii 
Oltenia. Un entuziasm general 
a petrecut iureșul jocului ol
tenesc. Dintr-o comună înde
părtată a regiunii Oltenia, din 
Ciupercenii Noi, parcurgând

Muncitor

leagurilor ploieștene — peste 
600 de muncitori și țărani 
muncitori — au făcut să ră
sune timp de mai multe cea
suri un frumos și înălțător 
cîntec al sondelor și al spice
lor aurii...

ȘERBAN RĂDULESCU 

toate fazele concursului, au 
pășit pe scena finalei trei co
pii. Și pot fi numiți așa, căci 
vîrsta lor, luată împreună, nu 
depășește 42 de ani. Cei mai 
tineri dintre tineri, frații Fera, 
sînt fiii colectivistului Fera 
Petre, el însuși un bun dan
sator în tinerețea lui. Dar în 
anii grei, înainte de eliberare, 
Fera Petre n-a cutezat vreoda
tă să se viseze pe o scenă a 
Capitalei. Se mulțumea cu 
jocurile din sat, sub vreun 
umbrar de ramuri. Copiii lui, 
crescuți în acești ani luminoși 
pe care-i trăim azi, moște
nind de la părintele lor dra
gostea pentru joc, pentru fru
mos, au înfăptuit visurile ta
tălui lor. Liberi să-și desfă
șoare aptitudinile, cei trei co
pii ai colectivistului Fera au 
adus pe scena Capitalei cîteva 
vechi jocuri oltenești, păstra
te din bătrîni. Emil, Marin și 
Ana, executând „Ropota de la 
baltă“, sau „Brîulețul" ori 
„Trei păzește" și-au dat frâu 
liber veseliei, tinereții. Scena 
s-a umplut de chiote, strigă
turi. Mișcări sprintene, vioaie, 
amețitor de repezi, armonie, 
siguranță, iată ce a fost jocul 
lor. Frații Fera sînt cunoscuți 
în tot raionul, se bucură de o 
apreciere deosebită, fapt con
firmat șl de succesul pe care 
l-au avut în finală.

Emil și Marin Fera — ute- 
miști, iar Ana, pionieră au 
fost scoși la luminile scenei 
de cel de-al VI-lea concurs. 
Acesta i-a ridicat,, le-a relevat 
talentul și dragostea pentru 
artă. Ca el sînt sute și mii 
de tineri și vârstnici din toate 
colțurile țării, ce-și exprimă în 
comoara lor de creație bucu
ria unei vieți noi, libere, dra
gostea și recunoștința pentru 
cel ce le-a deschis larg porțile 
spre artă, spre viitor -» 
partidul.

V. CLONDA



LA MUNTE ȘI LA MARE,
OAMENII MUNCII SE ODIHNESC

Obeliscul
nscris în legea 
legilor noastre 
prin formularea 
clară a articolului 
78, din capitolul 
7 al Constituției

Republicii Pcipulare Române, 
dreptul la odihnă al celor ce 
muncesc poate servi, chiar și 
singur, ca argument defini
toriu pentru structura orân
duirii noastre. Cu simplitatea 
monumentală a unui obelisc 
care celebrează o strălucită 
victorie, cuvintele articolului 
de lege consemnează triumful 
omului și demnității sale asu
pra vițelului de aur și scla
viei.

în toată istoria producători
lor de bunuri supuși exploa
tării, odihna nu a apărut nici
odată altfel decât ca un țărm 
de dincolo de zare, tremură
tor și ireal ca apa marților, 
în somnul lor chinuit, dure
ros, neînchegat vreodată bine 
în puținele ore dintre o zi de 
trudă și alta, dintre un iad și 
altul, celor ce munceau spre 
îmbuibarea altora li se arăta, 
în vis, cîte o pajiște înflorită, 
cîte un izvor cristalin, câte o 
gură de plai scăldată în soa
re. Și nu asta era minunea 
care făcea să le bată inima și 
să se ivească un zimbet uimit 
pe fața adormită. Ci faptul 
că, culcați pe pajiște, sorbind 
în tihnă din apele răcoroase 
colindând pașnic munții se 
vedeau pe ei, umiliții, ei, 
anexele mașinilor, ei, viermii 
pămîntului, ei, ocnașii „liberi" 
ai capitalului. Era un vis fru
mos, ținea puțin și făcea cu
tremurătoare deșteptarea zil
nică la realitate. Adică în
toarcerea la cele 10, 12, sau 
14 ore de muncă, zi după zi, an 
după an, pînă la sleire, pînă 
cînd umana coajă de lămâie, 
stoarsă definitiv, era în sfârșit 
svîrlită la gunoi. Izbită perio

— E frumos aici ! — își spun chiar din prima clipă cei ce 
vin să-și petreacă concediul la Vatra Dornei. Și impresio
nați de frumusețea stațiunii încearcă s-o redea în blocul 

de schițe.

CbUM V-AȚI PETRECUT CONCEDIUL DE ODIHNĂ 1 
, — iată întrebarea care am adresat-o unui mare 

număr de oameni ai muncii, de diferite profesii 
și vîrste. Ei ne-au vorbit cu multă bucurie despre con
dițiile minunate care Ie stau la dispoziție în toate stațiu
nile balneare și climaterice, în tot timpul anului. Cei 
mai vîrstnici însă și-au amintit cu obidă despre ce în
semna „concediul de odihnă" în anii regimului burgție- 
zo-moșieresc. Publicăm în ancheta noastră cîteva din 
răspunsurile primite.

MATEI IAJEC 
lăcătuș, Atelierele 

de reparat material rulant 
„Ilie Pintilie" Iași

Zilele trecute am primit o scri
soare. Deși.într-un fel este o scri
soare obișnuită, am citif-o totuși 
de mai Multe ori și de fiecare 
dată m-am bucurat nespus de 
mult. Mi-a trimis-o Mina, băiatul 
meu, utemist, în virsfă de 25 de 
ani. El lucrează la aceeași între
prindere unde lucrez și eu — A- 
telierele de reparat material ru
lant „Ilie Pintilie" din lași. Eu sînt 
lăcătuș, el este fierar. îmi scria 
de la Olăneșfi.

Da. Mina, i.iul dintre cei 8 co
pii ai mei, îmi scrie de la băi. 
Sînf muncitor băfrîn, lucrez în 
ateliere de aproape 20 de ani. 
Băiatul îmi scrie în fiecare an din 
altă stajiune. Cum să nu mă 
bucur oare ? Cum să nu mă simt 
emoționat ? Eu, la vîrsta lui Mina 
nu-i puteam frimite lui fata o ast
fel de scrisoare, pentru că la vîr
sta aceea eu nu îmi puteam asi
gura nici măcar existența zilnică, 
deși mă speteam muncind la pa
tronii atelierului. Existau și pe a- 
tunci stațiunile de unde îmi scrie 
astăzi băiaful. Afunci însă se du
ceau acolo patronii cu odraslele 

dic de concedieri, apăsată de 
curbele de sacrificiu, jefuită 
de orice mulțumire, munca 
era zbaterea cumplită între 
țărmurile negre ale mizeriei, 
pînă la naufragiul final.

Cucerirea odihnei ? Vârstni
cii își amintesc foarte bine : 
de două feluri erau glasurile 
care o promiteau. Unui, cu 
modulații cucernice, resemna
te și blînd-alinătoare intona 
melopeea credinței: pentru 
cei ce n-au știut răgaz pe pă- 
mînt s-ar pregăti verdeața și 
răcoarea veșniciei; aveți iu
tii răbdar® să muriți, oameni 
buni, odihna voastră începe 
abia după aceea... Dar un alt 
glas, omenesc în asprimea și 
fermitatea lui, chema la luci
ditate și logică, la rațiune și 
bun simț : pămîntul acesta bo
gat și plin de frumusețe poa
te și trebuie să refacă, an 
după an, energiile cheltuite 
ale celor ce muncesc; pentru 
aceasta, ca și pentru cucerirea 
atîtor altor drepturi, este ne
cesar ca nimeni să nu mai 
fure rodul muncii altora, ex
ploatarea să dispară, expro
priatorii să fie expropriați. A- 
ceasta este sarcina revoluției 
socialiste. La luptă deci, ome
nire muncitoare!

între cele două îndemnuri, 
poporul, se Știe, a ales. Fără 
șovăire și fără greșală a ales 
revoluția. Și ca urmare, astăzi 
avem garantat dreptul la 
muncă și cităm din capitolul 7, 
articolul 78 al Constituției: 
„Cetățenii Republicii Populare 
Ramîne au dreptul la odihnă.-- 
Dreptul la odihnă este asigu
rat prin stabilirea de concedii 
anuale plătite pentru toți mun
citorii și funcționarii; pune
rea Ia dispoziția oamenilor 
muncii a caselor de odihnă, 
sanatoriilor și instituțiilor de 
cultură".

De ani de zile viața noastră 
s-a obișnuit să vadă aceste

MĂRTURII DESPRE CONCEDIU

lor trăind în puf ți trîndăvie, în 
timp ce eu, ca și toți ceilalți 
muncitori din țară, trudeam pen
tru a le umple lor buzunarele. 
Dar acele timpuri au apus pentru 
totdeauna. Astăzi prin grija parti
dului și guvernului, noi, oamenii 
muncii și fiii noștri beneficiem de 
toate binefacerile regimului, ne 
petrecem concediile de odihnă 
in cele mai frumoase și pitorești 
stațiuni de pe cuprinsul patriei 
socialiste. Anul trecut eu am fost 
la Pucioasa, băiatul meu la Tuș- 
nad. Acum el este la Olănești, 
eu mă voi duce în curînd în altă 
stațiune.

Pentru toate acestea, ca bă
frîn muncitor, ca părinte, îi mul
țumesc partidului.

ION NEGRILĂ
colectivist din comuna 

Greci, raionul Balș

Atunci cînd eram de o șchioa
pă mergeam cu oile chiaburilor 
din sat. încălțăminte nu aveam. 
Toamna tîrziu îmi degerau picioa
rele. Chiaburii în afară de un co
dru de mămăligă, dat și acela pe 
sponci, nu mai mi-au răsplătit 
munca decît cu pumni și ocări. 
De odihnit mă odihneam, dar 
după căderea nopții, pe un braț 
de paie. 

cuvinte ajunse realitate obiec
tivă. Toate detaliile concretu
lui, simple, normale — ștam
pila sindicatului pe foaia de 
concediu, marca pe biletul 
C.F.R. pentru călătorie, tiche- 
tele de masă, greutatea din 
lemn de care e fixată cheia 
camerei — sînt milioane de 
martore citabile. însă mărtu
ria de bază aparține omului. 
Bărbat sau femeie, intrat de 
un an în producție sau aflat 
aproape de vîrsta pensionării, 
român sau de orice altă na
ționalitate.

Omul !
Cel care, într-o anumită zi 

din an, se duce să facă oco
lul secției unde lucrează, și 
strînge cu căldură mâinile to
varășilor de muncă și le spu
ne în ce colț pitoresc al țării 
pleacă și primește, zîmbind 
urări de vreme frumoasă... 
Cel care, întors, are sute de 
lucruri de răspuns la „cum a 
fost ?“ și uneori reușește să 
răspundă prin cuvinte, alteori 
lasă să facă același lucru nu
mai expresia feței sale odih
nite, bronzate, ochii seînteie- 
tori.

Omul acesta și-a pus sem
nătura sub rândurile de mul
țumire adresate partidului, 6x_ 
primându-i din adâncul inimii 
recunoștința pentru odihna de 
care s-a bucurat, pentru fru
musețea de care a avut parte.

Căci odihna a înglobat fru
musețea. Natura și-a dezvă
luit splendorile în fața privi
rii omenești, căpătând astfel 
conștiința propriei măreții. 
Aici e Inc de comentariu sau 
visare. Beniuc spune într-o 
poezie:

„Pentru nisip și valuri e tot
una

Ce trupuri frig, ce trupuri ră
coresc"...

cu aluzie la indiferența natu
rii pentru apartenența de cla
să a beneficiarilor. Alt poet 
dimpotrivă, poate să scrie e- 
moționat despre dezgustul 
Bucegilor căleați odinioară de 
tălpile boierești, în răstimpul 
dintre două seri la ruletă ; 
sau despre bucuria intensă a 
mării, astăzi, marea a căror 
valuri leagănă și scaldă oame
nii care merită intr-adevăr să 
fie fericiți. Oricum, fapt este 
că toate priveliștile — pădure 
ruginie de stejari sau fabulos 
stufăriș de baltă, potecă pe 
firul văii spre înălțimi alpine 
sau misterioasă linie ce uneș-

P e s
® An de an, stațiunile bal- 

neo-climatice își măresc capa
citatea. De exemplu, în sta
țiunile balneo-climatice din 
regiunile Ploiești și Brașov își 
vor petrece concediul de odih
nă și vor beneficia de trata
ment în acest an peste 146 000 
de oameni ai muncii, cu apro
ximativ 45.000 mai mul ți de- 
cît în anul trecut. In pitoreș- 
tile stațiuni balneo-ciimaterice 
de pe Valea Oltului — Olă
nești, Govora și Călimănești — 
își vor petrece concediul și se 
vor trata în acest an peste 
61.000 oameni ai muncii, cu 
peste 6.300 mai mult decit in 
1960.

• Pentru asigurarea unor 
condiții cît mai bune de odih
nă și tratament au fost pre
văzute în bugetul asigurărilor 
sociale de stat din acest an 
•tuna de 174.300.000 lei-

Vremurile acelea au apus însă 
pentru vecie. Astăzi muncesc în 
colectiva noastră dragă și mă 
mîndresc și mă bucur că în ma
rea noastră familie dețin titlul de 
colectivist fruntaș.

Discutînd despre sănătatea mea 
comuniștii, împreună cu membrii 
întregii mele familii, colectiviștii, 
au hofărît de comun acord să mă 
trimită la o stațiune de odihnă. 
La Vasile Roaifă am petrecut zile 
de adevărată odihnă, de trata
ment bun, care mi-au redat să
nătatea.

lată de ce fin să mulțumesc din 
inimă partidului care s-a îngrijit 
de sănătatea mea, de odihna 
mea, așa cum de altfel se îngri
jește de toți oamenii muncii din 
patria noastră.

SZÂNTO JÂNOS 
muncitor, secția montaj 

a Fabricii de mobilă
„23 August" Tg. Mureș

Recent m-am întors din conce
diul de odihnă pe care l-am pe
trecut la Slănic Moldova. To} a- 
colo mi-am petrecut concediul și 
am urmat tratament medical și în 
anii 1958—1959. In alți ani am 
fost la Olănești. Am îndrăgit a- 
ceastă localitate balneară cu mi
nunatele sale ape curative, cu 
parcurile frumoase și pot spune 
că mi-am petrecut în mod plăcut 
concediul.

Lucrez în meseria de tîmplar 
de peste 30 de ani, din 1929. 
înainte, pe vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc, am muncit pen
tru patroni, dar la băi, în stați
une de odihnă, plecau pe atunci 
doar patronii. In vremurile ace
lea un tîmplar nimerea la „băi", 

te-desparte orizontul și marea 
— toate sînt ale omului, îi 
sînt generos oferite „la fața 
locului".

Acestui dar imens (o țară 
întreagă, la urma urmei!) i 
se adaugă frumusețea sporită 
de mâna omului, întru totul 
demnă de cea a naturii pe 
care vine s-o întregească. E 
notoriu : statul democrat- 
popular cheltuiește anual su
me impresionante pentru ca 
zestrea destinată odihnei oa
menilor muncii să sporească 
mereu. Criteriul calității este 
suveran. Casele de odihnă, sa
natoriile, cluburile, cantinele- 
restaurant ridicate în ultimii 
ani cam prin toate stațiunile 
balneo-ciimaterice de la noi 
sînt principii de estetică apli
cate. Studii de specialitate ar 
putea demonstra întrucât ar
monia formelor și culorilor în
tâlnite în cadrul zilelor de 
concediu influențează asupra 
reîmprospătării forțelor. Ne 
odihnește linia comodă a șez
longului pe care stăm la soa
re, dar și excelenta reprodu
cere a tabloului lui Grigores- 
cu așezat pe unul din pereții 
camerei. Cu încântare, popa
sul în parc remarcă faptul că 
vegetația și statuile se valori
fică reciproc.

Sintetizând, vedem că prin 
grija plină de dragoste a parti
dului, odihna cetățeanului din 
republica noastră este asigu
rată de liniște plus confort în
tr-o ambianță estetică.

Totul pentru om! Ur
mărit cu consecvență cum 
este, mărețul principiu al co
muniștilor are o forță cu care 
nu poate cuteza să se ia la 
luptă capitalismul contempo
ran. anacronic, sortit pieirii 
inevitabile. Nici o sporire a 
bugetului destinat înarmării 
nu-i poate ajuta pe imperia
liști să încline talgerul isto
riei de partea lor. Cu atît mai 
puțin să atragă simpatia mi
lioanelor de oameni simpli din 
țările ce se trezesc la viață, 
oameni dornici să muncească 
și să se odihnească după le
gile demnității umane. Ca 
floarea-soarelui rotită după 
soare, popoarele acestor țări 
își întorc mereu privirile spre 
legile care domnesc în socia
lism. Iar între aceste legi este 
una, ale cărei cuvinte au sim
plitatea monumentală a obe
liscului menit să celebreze o 
strălucită victorie :

Dreptul la odihnă.

ȘTEFAN IUREȘ

curt
® La Tușnad-băi își vor face 

tratamente sau își vor petre
ce concediul de odihnă peste 
19.000 oameni ai muncii — cu 
aproape 2.000 mai mult ca în 
anul precedent-

• La Mamaia noul sezon
balnear oferă vizitatorilor o 
serie de plăcute surprize : 8
noi blocuri, cu o capacitate de 
5.000 paturi. Față de sezonul 
trecut, cînd numărul paturi
lor era de 3 400 — acum numai 
în această stațiune există 8.400 
de paturi. In aceste blocuri 
funcționează hotelurile „Del
ta", „Dunărea", „Sulina"* 
„Neptun", „Pelican" etc.

• Tot la Mamaia se con
struiesc patru restaurante mo
derne cu o capacitate totală 
de deservire de circa 5.000 de 
persoane pe zi-

doar ca să lucreze, să creeze con
fortul pentru moșieri și capita
liști. Noi, munceam, iar capitaliș
tii huzureau. Acum însă oamenii 
muncii care creează toate valorile 
materiale și spirituale se bucură 
și de binefacerile stațiunilor de 
odihnă. Aceasta este o mare rea
lizare a socialismului.

In cele 21 de zile petrecute 
la Slănic Moldova am cunoscut 
mulfi oameni ai muncii din dife
rite regiuni ale țării : romîni, ma
ghiari, germani și alte naționali
tăți — care au venit acolo ca și 
mine să se odihnească. Unii din
tre ei erau din Baia Mare, alții 
din București, Ploiești, Turda — 
din toate colțurile țării. M-am îm
prietenit cu un strungar din Bu
curești, ceva mai tînăr ca mine, 
și cu doi mineri din Maramureș. 
Ne-am distrat împreună, ne-am 
plimbat. Am petrecut la Slănic 
Moldova un concediu foarte plă
cut.

DUMITRU FiNARU 
profesor la Școala medie 

nr. 2 Bacău

— Unde mergem în concediu? 
— e un lucru nu prea ușor de 
hofărît cînd toate stațiunile ne 
sînt deschise și cînd știm că în 
fiecare dintre ele ne așteaptă 
frumuseți inegalabile. Mi-am pe
trecut concediul la Eforie, îm
preună cu metalurgișfi din Reși
ța, mineri din Comănești, petro
liști de la Momești. Deși am fost 
și anul trecut, noul m-a întîmpi- 
nat la fiecare pas. Ici s-a mai 
extins și amenajat plaja, colo s-a 
făcut și mai frumoasă faleza, din
colo s-a mai adăugat un strat 
de flori șl ce-i mai Important,

Modemele blocuri din Mamaia. Foto ; V. ORZA

REALITĂȚI DE SEZON
De ieri... ...și de azi

/ti sfîrșit, prietenul meu 
mi-a scris. De cîteva zile 
se află în minunata sta

țiune Predeal. S-a fotografiat 
împreună cu noii săi prieteni, 
și e atît de mîndru de culoa- 
rea-i de bronz incit mă în
treabă dacă-l mai recunosc 
în grupul de băieți și fete de 
la institut. Desigur că-l recu
nosc.

Privesc însă îndelung foto
grafia și mi se pare că in ca
drul ei, printr-o ciudată trans
formare, apar alte imagini. 
Sînt puțin șterse, îngălbenite 
de vreme. Au trecut doar a- 
proape 30 de ani de cînd au 
fost făcute- Prietenul meu nu 
le-a văzut niciodată. Eu am dat 
întîmplător peste ele răsfoind 
o veche colecție a revistei 
„Realitatea ilustrată" — 1932. 
Paginile acestui săptămânal 
burghez consemnau cu lux de 
amănunte cele mai importante 
„evenimente" de vară din lu
mea mondenă a Romîniei de-a. 
tunci. Sezonul estival, firește, 
constituia un izvor gras de 
inspirație pentru scribii publi
cației. lată-i, de pildă, prezenți 
la una din manifestările de 
seamă din vara anului 1932, 
„Expoziția canină" : „Vin și 
cokerii cu deliciosul Pe. 
dro, dinele favorit al 
reginei Elisabeta și fru
mosul Frisson al doam
nei Biulciurescu. Nu 
poate fi uitat nici minu
natul Boby, proprietatea 
domnului Shein-.".

Fără îndoială, nu în
totdeauna revista putea 
ascunde cititorilor rea
litățile crude ale vieții 
oamenilor muncii. Așa 
se explică de ce sub 
titlul „E cald...", ea este 
silită sa relateze despre 
șomeri lipsiți de adă
post, lihniți de foame.

Firește, prietenul meu 
va dori să răsfoiască și 
el colecția acestei re

viste.
li voi deschide colec

ția la pagina unde va 
putea citi despre stu
dentul Mihai Popescu de 
la facultatea de drept

alte vile și-au înălțat între timp 
frunțile îndrăznețe către soare, 
alte magazine și-au deschis uși
le pentru oaspeții veniți din toa
te colțurile țării.

Cînd s-a mai bucurat în trecut 
intelectualitatea de binefacerile 
concediului ? Niciodată I In sta
tistici nu găsești decît date des
pre curbe de sacrificiu, despre 
umilinți și batjocoriri, mascate 
de titlul „don ’nvățător", spus de 
potentații vremii tot în batjo
cură...

VASILE P. SURCEL 
maistru principal, 

secția II mecanică, 
Atelierele „Grivița Roșie" 

București

Lucrez la Atelierele „Grivi
ța Roșie" din 1927, dar pînă 
după Eliberare n-am auzit nici
odată pe nici unul din muncitori 
spunînd „unde-ți petreci conce
diul : la munte, ori la mare ?“. 
Acum această întrebare o aud la 
tot pasul și răspunsurile — de 
genul „în august plec la „Vasile 
Roaifă" ; „am fost în septem
brie anul trecut Ia Predeal, așa 
că acum vreau să mă odihnesc pe 
litoral..." — diferă, de la om la 
om, doar prin schimbarea luni
lor, anului și a stațiunilor de mun
te sau de mare.

Odihnă, concediu — sînt cu
vinte care au intrat în vorbirea 
noastră, a muncitorilor abia în 
anii regimului democrat-popular. 
$i oricîf m-am obișnuit cu o ast
fel de realitate, nu pot să nu tre
sar de bucurie, de fiecare dată, 
fericit, că am ajuns să trăiesc ast
fel de timpuri cînd noi muncito
rii avem asigurate toate condi

care chiar în acea vară, pen
tru a-și asigura existența, s-a 
angajat chelner într-un res
taurant „De săptămîni întregi 
doarme pe unde găsește — 
scrie reporterul. Cu hrana, a- 
ceeași problemă grea".

îi voi arăta și acele articole 
în care ziariștii plătiți de pa
tronii revistei, scriau plini de 
cinism despre „Lansarea unei 
biciclete de apă la Florida" 
sau „Centrul de antrenament 
și de higiena estivală" de la 
Lido, unde odrasla celui mai 
mare exploatator al țării, re
gele, venea să învețe tehnica 
înotului.

„Cronicile estivale" îi men
ționau, cu luxul de amănunte a- 
mintit, doar pe reprezentanții 
celor cîteva sute de fami
lii de îmbuibați, pentru că 
doar aceștia aveau dreptul și 
posibilitățile să se odihnească, 
fără să fi muncit măcar un 
ceas într-o viață întreagă.

Da, acestea se întâmplau în 
România burghezo-moșiereas- 
că într-o vreme pe care prie
tenul meu, întregul tineret al 
patriei noastre, din fericire, 
n-a trăit-o.

L. GODEANU

țiile să ne odihnim la munte sau 
la mare, să ne îngrijim sănătatea 
în binefăcătoarele stațiuni balneo
climaterice. De acest drept ne 
bucurăm cu toții din plin. Și-mi 
dau seama de aceasta nu numai 
prin propia mea experiență. In 
fiecare lună, știu ce e nou în 
stațiunile de odihnă de la munte 
și de la mare, de la băieții mei. 
In concediu băieții nu-l uită pe 
maistrul lor și-i trimit vești des
pre tot ce e nou. Așa am știut 
anul ăsta despre continua înflo
rire a litoralului de la tinerii 
strungari din secția noastră Vasile 
Bălașu și Constantin Balea, aflați 
acum la Eforie ; frumusețile Că- 
ciulatei mi le-a înfățișat munci
torul ajustor Dumitru Ion ; am cu
noscut pitorescul stațiunii Buziaș 
prin tînăra strungăriță Țencu Au
rica ; despre condițiile pentru pe
trecerea cît mai plăcută a conce
diului de odihnă în stațiunea Tuș- 
nad-băi mi-a scris de curînd ingi
nerul Mircea Nedelcu. Și aș putea 
continua cu exemplele. Prin to
varășii mei de muncă plecați la 
odihnă pot spune, fără a exagera, 
știu cum arată multe din stațiuni
le de odihnă din țară. Pentru că 
peste fot la odihnă, azi ne atlăm 
noi, oamenii muncii.

★
i fiecare om al muncii, 
tînăr sau vîrstnic, bărbat 
sau femeie, reîntors la 

locul său de activitate, de la 
răcoarea brazilor sau de pe 
nisipul auriu și din valurile 
azurii ale mării, consemnează 
cu inima plină de dragoste și 
recunoștință: TRĂIM ZILE 
PLINE DE LUMINĂ ȘI 
BUCURIE - ZILELE NĂSCU
TE DE SOARELE LUI 
AUGUST 23.

a Casa de cultură din 
Sinaia, în fostut cazinou, 
avea loc, ca în fiece 

seară, program. Din toate vi
lele veneau spre palat grupuri 
de oameni.

Așadar, acesta este fostul 
cazinou.

Siăteam încă în alee, in fața 
lui, și mă gîndeam că, unde
va, sub picioarele mele tre
buie să fie acel gang subte
ran prin care treceau odinioa
ră, cu fețele crispate de beția 
ciștigului, favoriții de-o seară 
ai ruletei și bacaralei, al că
ror nume îmbogățea a doua 
zi lista „eroilor" ziarelor vre
mii : — Au mai sosit: dl. mi
nistru al sănătății, dl. Stroes- 
cu I., moșier din Gorj.

Priveam spre geamul ușilor 
mari în care se legăna peisa
jul unei minunate seri de în
ceput de august, cînd, în față, 
îmi apăru un vechi cunoscut: 
tînărul strungar Alexandru 
Marin, din Bîrlad. Bucuros 
că ne-am reîntâlnit în Valea 
Prahovei, îmi strînse mina și 
mă invită să intru în palat:

— Fii binevenit aici, la noi! 
Salutul obișnuit mă făcu to- 

Astfel arăta „odihna" oamenilor 

muncii în Romînia capitalistă : 

„In căutare de lucru, neavînd a- 

dăpost, dorm pe malurile Dîm

boviței". Explicația la această 

fotografie a apărut în revista 
„Realitatea ilustrată" din 1932.

Imagine din stațiunea balneo- climaterică Sovata.

tuși să tresar. „Aici, la noi !“ 
Mi-aduc aminte că tot așa 
m-a întâmpinat și la uzină.

Am stat, atunci, mult de 
vorbă cu tînărul strungar. 
Era responsabil al unei bri
găzi de tineret. îmi spunea că 
are în plan o inovație care, 
dacă-i va reuși, va aduce uzi
nei economii valoroase. M-a 
condus prin uzină. Mi-a rămas 
întipărit chipul lui senin, de 
stăpîn al mașinilor, luminat 
uneori într-un mod neobiș
nuit, povestindu-mi :

— La noi sînt mașini noi- 
nouțe, noi avem un club foar
te frumos, noi avem un tea
tru mare și modern...

Și iată-l acum aici in mul
țimea de oameni ai muncii 
care-și petrec concediile de 
odihnă. Pe monumentala 
scară a fostului cazinou din 
Sinaia, îmbrăcat elegant și la 
fel de mîndru, strungarul A- 
lexandru Marin mă invită :

— Fii binevenit, aici, la noi!
Era, la Sinaia, ca și mine, 

oaspete, dar totodată și gaz
dă. Aici, la casa de cultură, 
vine în fiecare seară. Pentru 
că în fiecare seară, el, ca și 

toți tovarășii săi aflați 
la odihnă, pot să parti
cipe la acțiuni cultural- 
educative dintre cele 
mai variate : seri litera
re, concursuri ghicitoa
re, concursuri gen „Dru
meții veseli", conferințe 
pe teme interesante din 
viața nouă a țării, întâl
niri cu bătrîni munci
tori, cu personalități cul
turale și științifice... O 
întreagă gamă de preo
cupări frumoase și, fi
rește, o întreagă gamă 
de posibilități menite 
să-i ajute, și-n concediu, 
să devină mai bogați 
sufletește.

Tînărul strungar își 
petrecuse deja mai mult 
de jumătate din zilele 
concediului și cunoștea 
bine cu ce poți să-ți 
ocupi timpul „dacă vrei 
să spui că ai fost la 
Sinaia".

— Ieri am fost la Co
tă. Săptămâna trecută 
am vizitat „Doftana", 
iar mîine avem în plan 
„Peleșul". Astă seară 
vreau să ascult „Con
certul popular" Nu vii ?

Și, ca și atunci, la 
uzină, fața i se lumina* 
din cînd în cînd, în
tr-un mod neobișnuit. 
Desigur, era lumina iz- 
vorîtă din sentimentul 
de muncitor, mîndru și 
stăpîn pe uzină, la club, 
în orașul său, în țara sa.

VASILE BĂRAN



—— 80 de ani ------
de la nașterea 

lai George Enescu
c

Cum a fost urmărită
nava „Vostok-2" la

de coordonare și
onducerea și urmărirea 

de pe Pămînt a zborului 
cosmic al navei „Vos

tok-2" a constituit o opera
țiune de o amploare și com
plexitate excepțională, pentru 
a cărei reușită plină de succes 
au fost puse la dispoziție cele 
mai avansate mijloace tehnico- 
științifice.

Un om a zburat în Cosmos, 
Gherman Stepanovici Titov, 

— câteva mii sau

conf. univ.
inq. Ion Poscaru

și locul de aterizare în

centrul
calcul

Care dintre noi, audiind în 
sala de concert sau la 
radio una din rapso

diile sau suitele, sonatele sau 
simfoniile lui Enescu, nu ră- 
ftiîne profund emoționat în 
țața frumuseții, vrajei fiecă
reia dintre melodiile enescie- 
ne, în fața înaripatului mesaj 
cuprins în fiecare din porta
tivele creației marelui nostru 
compatriot 1

La București și Paris, la 
Moscova șl Londra, la New. 
York, Berlin, Budapesta, în fie
care din marile orașe ale lu
mii, George Enescu a dus de
cenii de-a rîndul faima geniu
lui creator al poporului nos
tru.

Compozitor, violonist, diri
jor, pianist, pedagog, George 
Enescu a fost unul dintre cei 
mai înzestrați și multilaterali 
muzicieni contemporani. Gi
gant printre marii artiști con
temporani, Enescu a cucerit 
gloria nepieritoare printr-o 
muncă titanică. „La mine n-au 
existat niciodată hotare intre 
viața și arta mea" scria 
Enescu.

Entuziast sprijinitor al școlii 
muzicale naționale, George 
Enescu a lăsat o operă mu

zicală de uriașă valoare care 
ocupă un loc important în 
istoria muzicii contemporane. 
Așa cum subliniază deseori 
muzicologii zilelor noastre, 
legătura organică firească pe 
care a avut-o cu sufletul po
porului nostru a constituit te
meiul gloriei sale universale.

Vlăstar ridicat din pămîntul 
bogat al țării, Enescu s-a 
simțit prin toate fibrele sim
țirii, legat de meleagurile ță
rii, de poporul său, pe care 
l-a iubit cu toată forța dă
ruirii sale.

„Mă gîndesc tot timpul la 
țară, sini cu tot sufletul în fie
care clipă alaiuri de poporul 
nostru" scria Enescu cu puțin 
timp înainte de moarte, țintuit 
do patul de suferință departe 
de patria sa iubită.

Astăzi, la aniversarea la 80 
de ani de la nașterea marelui 
nostru artist, în preajma des
chiderii celui de-al doilea fes
tival și concurs internațional 
instituit de Consiliul de Mi
niștri al R.P.R. în cinstea ma
relui muzician, opera genialu
lui fiu al poporului romîn gă
sește rezonanțe tot mai pro
funde în inimile maselor largi 
populare.

dar alții 
zeci de mii de specialiști orga
nizați îi urmăreau zborul 
gata să intervină pentru rezol
varea eventualelor complicații 
în zborul navei „Vostok-2“.

In afară de organizațiile 
centrale de conducere și ur
mărire a zborului (cartierul 
general, punctul de comandă, 
centrul de coordonare și cal
cul) în subordonarea acestora 
au funcționat permanent nu
meroase stații de observare 
terestre și maritime (pe bor
dul unor nave trimise în o- 
ceanele Atlantic și Pacific), 
zeci de puncte radiogoniome
trice în zona de aterizare, cî
teva mari puncte de calcul am
plasate în diferite regiuni ale 
teritoriului U.R.S.S., grupuri 
de avioane și elicoptere.

Inima acestui vast sistem 
organizatoric a fost centrul de 
coordonare și calcul. Aici (așa 
cum sublinia la 17 august 
„Pravda" într-un amplu repor
taj cu privire la activitatea 
centrului de coordonare și 
calcul în cursul zborului cos
mic al navei „Vostok-2") pe 
mese lungi, erau expuse hărți 
pe care erau trasate itinerari- 
ile navei cosmice în timpul 
fiecărei revoluții. Cu ajutorul 
lor se putea determina exact 
pe deasupra căror puncte ale 
globului terestru trebuia să 
se afle cosmonautul, în fiecare 
moment.

La centru, prin stațiile de 
observații terestre și mariti
me soseau continuu parametrii 
de zbor rezultați din observa
rea zborului navei. Acești 
parametri (timp, coordonate, 
viteză, direcție de zbor) erau 
confruntați prin introducerea 
lor în mașini electronice 
calcul, 
parametrii reali 
(prin 
datelor

cît
cazul cînd s-ar fi declanșat 
aterizarea într-un anumit mo
ment al zborului. In vederea u- 
nei mai mari siguranțe și pre
cizii în marile puncte de 
calcul se refăceau calculele 
principale.

In numeroase încăperi ale 
centrului de coordonare și 
calcul se aflau specialiști care 
recepționau datele transmise 
prin radio de la bordul navei 
în legătură atît cu funcționa-

rea aparatajului și agregate
lor de pe navă, cit și cu acti
vitatea vitală a cosmonautului. 
Comportarea cosmonautului în 
timpul zborului era urmărită 
și prin mijloace de televiziu
ne : posturi de recepție în cen
trul de coordonare și calcul, 
camere de luat vederi (cu ga
barite mici) amplasate la bor
dul navei „Vostok-2“.

Pe ecranele televizoarelor, 
cosmonautul a putut fi urmă
rit chiar din momentul startu
lui rachetei, deci atît în pe
rioada de creștere aparentă a 
greutății corpului (suprapon- 
derabilitate) cit și în perioada 
de lipsă 
acestuia

aparentă a greutății 
(imponderabilitate).

Astfel, s-a putut vedea cum 
cosmonautul se aranja în ca
bină, își verifica aparatura, 
sistemele de comunicații tele
fonice și prin radio, iar apoi 
își închidea casca costumului 
de astronaut...

Start! Nava a pornit 
Cosmos. Titov a apărut 
reu pe ecranele televizoarelor, 
în stare de imponderabilitate 
demonstrînd că în Cosmos — 
aproape la fel ca pe Pământ 
— se poate trăi, respira, mânca, 
munci, dormi.

Pentru controlul intensității 
radiațiilor cosmice, la centru 
a existat un punct special 
care a activat pe baza obser
vațiilor primite chiar de la 
bordul navei.

In perioada aterizării navei 
„Vostok-2“, de la punctele 
radiogoniometrice se transmi
teau la centru informații cu 
privire la traiectoria reală de 
revenire spre Pămînt. In ace
lași timp, avioanele și elicop
terele ridicate în aer, aveau 
misiunea de a observa și ur
mări momentul și punctul real 
al aterizării. Prin această 
rețea de detectare și căutare 
a cosmonautului, în ultima fa
ză a zborului cosmic, se urmă
reau mai bine eventualele 
abateri ale punctului de ateri
zare față de locul prevăzut.

Asigurînd cu succes deplin 
primul zbor cosmic din istorie 
al lui Iuri Gagarin cit și cel 
de-al doilea zbor cosmic de 
peste 25 ore, al cosmonautului 
Gherman Titov, știința și 
tehnica sovietică s-au acoperit 
de glorie eternă.

Conf erințe consacrate 
zilei de 23 August

23

De 
la

de 
unde erau precizați 

ai orbitei 
eliminarea erorilor și 

mai puțin probabile)

la opt zile, 
cinci zile...

(Urmare din pag. l-a)

In pragul noului 
an școlar

(Urmare din pag. l-a) 
mărul claselor de elevi în 
vățămîntul elementar de

în-
7 

ani, cu 19 numărul claselor în 
învățămîntul mediu (cursurile 
de zi) și cu 60 cel al claselor 
în învățămîntul seral, am a- 
eordat multă atenție noilor 
construcții școlare, cît și re
parațiilor și amenajărilor ne
cesare la toate clădirile școla
re existente- Ca urmare, încă 
la 1 septembrie vor fi date în 
folosință 93 săli de clasă noi. 
Cît privește reparațiile capi
tale și curente la localurile de 
școli, în unele raioane (Ru
pea și Agnita, de exemplu) a 
existat o preocupare susținută 
pentru realizarea lor. De pil
dă, în comunele Hoghiz și Co- 
mana de Jos din raionul Ru
pea, reparațiile și curățirea 
școlilor erau terminate încă 
de la sfîrșitul lunii iulie. La 
fel și în comuna Șura Mică 
din raionul Sibiu. La școlile 
din comunele; Drăgușeni, A- 
pața. Ionești, Paloș, Augustin, 
Ormeniș, Racoș (raionul ~ 
pea), Alțîna, Bruiu, 
(raionul Agnita) și în 
alte locuri, reparațiile 
tale și curente au fost 
tate în cea mai mare

— V-am ruga să ne vorbiți 
și despre modul cum sprijină 
organizațiile U-T.M. și de pio
nieri realizarea măsurilor pre
văzute pentru pregătirea 
bune condițiuni a noului 
școlar.

— Acest ajutor l-am primit 
mai ales în participarea acti
vă a utemiștilor și pionierilor, 
după puterile lor, la lucrările 
de construcție a noilor săli 
de clasă, la reparațiile și cu
rățirea localurilor de școală. 
Exemplele sînt numeroase și 
s-ar putea da din fiecare 
raion- De asemenea, de un real 
folos pentru școli este partici- 

---- a

Ru-
Hendorf 

multe 
capi- 

execu- 
parte.

în
an

In întreaga fără au continuat 
să aibă loc vineri confe
rințe consacrate zilei de 

August.
Tov. Andrei Pope, directorul

Uzinelor „Vasile Roaită", luînd 
cuvîntul în fafa constructorilor de 
mașini agricole din aceste uzine, 
a relevat că prin succesele cu 
care întîmpină sărbătoarea de la 
23 August, metalurgiștii de aici 
contribuie la înfăptuirea sarcinilor 

la

parea elevilor și pionierilor — 
mobilizați de organizațiile 
UTM. și de pionieri și îndru
mați de profesori, — la repa
rarea și confecționarea mate
rialului didactic (hărți, planșe, 
aparate de laborator etc ). Aș 
cita, ca exemplu. în acest 
sens, organizația U.T.M. de la 
Școala medie din orașul Vic
toria.

în scopul urgentării acțiuni
lor de pregătire a noului an 
școlar, . Comitetul executiv 
al Sfatului popular regional a 
programat pentru zilele care 
urmează o consfătuire cu vice
președinții și șefii secțiilor de 
învățămînt și cultură de la 
sfaturile populare raionale și 
orășenești, la care am invitat 
și tovarăși din partea comite
tului regional U.T.M., consfă
tuire care are ca principal 
scop analiza temeinică a pre
gătirilor ce se fac în vederea 
deschiderii noului an școlar și 
stabilirea măsurilor necesare 
pentru ca noul an școlar să 
poată începe și să se desfășoa
re în cele mai bune condițiuni.

— O vom monta plnă simbătăl 
Un angațament greu, deosebit, 

dar in acord perfect cu întreaga 
atitudine a ceferiștilor din depou, 
cu necesitățile îndeplinirii obiec
tivelor de întrecere.

Au tntimpinat și greutăți. La 
partea centrală a uriașei construc
ții (circa 25 de tone) pivotul de 
bază se înțepenise. Ștefan Șerban, 
un lucrător mai în vîrstă, a găsit 
soluția. Albulescu Ion și Lazăr Ion, 
cu dornuri confecționate ad-hoc 
au apropiat părțile metalice pînă 
cînd pivotul s-a dat singur 
cui său.

Cînd i-am vizitat vineri 
neața, placa arăta aproape 
tată. Exista și cabina și ț 
motrice șl Incuieforile. Vreo 
de piese principale și peste Î000 
șuruburi mari și mici au fost de
montate, revizuite și montate cu 
maximum de repeziciune și preci
zie.

— După amiază, mișcăm placa 
— îmi spune șeful echipei. Iar 
mîine, locomotivele vor putea 
întoarce aici, în depoul lor.

De notat că o reparație ase
mănătoare s-a făcut totdeauna în 
termen de peste 8 zile. 
In întrecerea în cinstea lui 
gust, această reparație a 
numai 5 zile.

trasate de partid cu privire 
mecanizarea agriculturii.

★
La Academia R. P. Romîne 

faja unei numeroase asistențe for
mate din academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei, lu
crători din cadrul editurii, biblio
tecii și administrației Academiei 
a conferențiat acad. Al. Graur, 
director general al Editurii 
demiei R.P.R.

★
Constructorii de locuințe 

noul oraș Onești au ascultat

în

Aca-

din 
cori

Uzinele „Unio Satu
Mare. Lăcătușii Nicolae 
Ținea și Gh. Oprea lucrea
ză la montarea unei noi 
instalații pentru industria 

alimentară.

Se naște 
A. Hîncu

o raționalizare. Tinerii Ion Nicolae, Radu Nicolae, T. Dumitrescu, I. Cristea și 
de la Uzinele „Steagul Roșu" din Brașov, discută aprins la cabinetul tehnic, pe 

marginea unei soluții propuse.
Foto •. N. STELORIAN

al redactorilor presei studențești
Lucrările Seminarului internațional

comune de pace

ferinfa finută de tov. Ion Grăj- 
deanu, secretar al comitetului o- 
rășenesc Onești al P.M.R. Felici- 
tîndu-i pe constructori pentru rea
lizările remarcabile cu care cin
stesc ziua eliberării patriei de 
sub jugul fascist, vorbitorul a a- 
rătaf că ei au respectat angaja
mentul luat de a da în folosinfă 
pînă la 23 Augusf aproape 1.000 
de apartamente confortabile.

★
Conterinfe consacrate zilei

23 August s-au mai finul vineri 
la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii" din Capitală, la Ateliere
le navale „Filimon Sîrbu" Giur
giu, la Minele de fier Teliuc, la 
Uzinele metalurgice „I. C. Frimu" 
din Sinaia, în sectoarele combi
natului siderurgic Hunedoara și 
tn alte unităfi industriale din Ca
pitală și din fără.

de

țAgerpres)

Kilometri de hârtie și tone 
de cerneală s-au irosit 
în Occident spre a acre

dita ideea „apolitismului uni
versitar". Turn de fildeș, izo
larea în universul studențesc, 
ruperea de frămîntările con
temporane. Rețetele acestea se 
repetau pînă la exasperare în 
paginile unor ziare ce văd 
lumina tiparului în lumea ca
pitalistă. Păcat că autorii a- 
cestor rețete nu se găsesc în 
sala în care își desfășoară lu
crările Seminarul interna
țional al redactorilor presei 
studențești. Ar fi putut să 
asculte multe păreri despre 
„apolitismul universitar". Mul
te păreri, ale unor tineri ce 
au opinii -politice ce uneori nu 
coincid întrutotul, dar care 
sînt unanimi în convingerea 
că pretinsul „apolitism" tre
buie respins, că studențimea 
și presa ce-i reflectă poziția 
trebuie să-și afirme prezența 
în marile evenimente ale zile
lor noastre, că studentul nu 
se -poate izola de societate și 
de problemele ei.

tl ascultam astăzi diminea
ță pe Mating Khin Ohn, pre
ședintele Federației pe întrea
ga Birmanie a uniunilor stu
denților. Studentul binmanez 
se pronunța în termeni ener
gici împotriva celor ce vor să

Acum,
23 Au- 

durat

dimî- 
mon- 

pârfile
50

la lo-

Odihnă pe cîmp.

D

Sofia bate laUniversiada de la

Ne aflăm la numai cîteva 
zile de însemnatul e- 
veniment sportiv pe ca- 

re-1 va găzdui capitala R- P. 
Bulgaria, Jocurile universi
tare de vară, ediția 1961. 
„Mica olimpiadă" cum este 
numită Universiada în multe 
țări este așteptată cu legitim 
interes. Ea reprezintă un. bun 
prilej de confruntare într-o 
serie de ramuri sportive a 
celor mai talentați studenți 
sportivi din întreaga lume. 
Acest interes este ilustrat în 
primul rînd prin numărul 
impresionant de participanți 
înscriși: aproape 5000 ca și 
prin numele cu sonoritate lar
gă în arena internațională ale 
unor sportivi care și-au ma
nifestat dorința de a nu lipsi 
de la această competiție 
tinereții

a
și a prieteniei.

*
stadiu de pregătire se 
ajunul plecării 
reprezentanții

în ce 
află în 
Sofia, 
noastre? Răspunsul la 
stă întrebare l-am aflat de- 
plasîndu-ne la cîteva din ba
zele sportive unde „lucrează" 
studenții selecționați.

într-o sală special amena
jată din incinta Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu" 
am revăzut pe scrimeri, 15 la 
număr. Floretiști, floretiste și 
sabreri. Nume cunoscute: 
Olga Szabo și Maria Vicol,

spre 
țării 

acea-

Ana Ene și Eoaterina Orb. 
Alături de ele, o viitoare de
butantă în arena internațio
nală: Denise Varvarichi. Din 
rîndul băieților nu lipsesc 
Tănase Mureșanu, Sorin Poe- 
naru, Ionel Drîmbă, Ladislau 
Rohoni, Gh. Culcea și Octa
vian Vintilă. Colectivul 
antrenori (A. Pelegrinni, 
Vîlcea, V. Chelan și A. Csip- 

este — în general opti-Ier)

de 
A.

poate citi pe fețele tuturor. 
Antrenorii apreciază ca foar
te promițătoare contribuția e- 
lementelor tinere — celor 
mai tinere — la organizarea 
unui joc constructiv, eficace. 
Este vorba mai ales de Cor- 
beanu, Derszi, Horațiu 
Iau ca și de deputanții 
și Krammer.

Elementele tinere, la 
putui consacrării lor pe

Nico- 
Coste

înce- 
tărîm

Printre reprezentanții tării noastre 
în ajunul plecării

mist: scrima noastră va fi 
bine reprezentată la Univer
siadă, majoritatea celor selec
ționați sînt în formă. Eviden- 
țiați, în mod special: Olga 
Szabo, Maria Vicol, Tănase 
Mureșanu, L. Rohoni si Oct. 
Vintilă.

Pe unul din terenurile din 
curtea aceluiași institut, meci 
„tare" dintre componenții lo- 

' tului studențesc de volei-bă- 
ieți. Antrenorii Nicolae Mu
rata și Ștefan Roman urmă
reau mai puțin evoluția sco
rului și mai mult îmbunătă
țirea jocului în apărare, fo
losirea unor scheme tactice de 
atac prin simultaneitate, 
țiuni ofensive prin pase 
recte etc. Și în „tabăra" 
Ieibaliștilor, optimismul

ac- 
di- 
vo- 

se

sportiv au un cuvînt greu de 
spus și în alte discipline spor
tive. Ne referim la baschetba- 
liștii: Remian, Popovici, Aibu, 
Ionescu, la gimnasta lulia Po- 
doreanu, la tenismena Nina 
Ilina și la voleibalistele Elisa- 
beta Goloșie 
limaș.

Ne-a părut 
putut urmări 
se pregătesc la Poiana 
șov. După informațiile unuia 
dintre responsabilii centrului 
de pregătire, tovarășul Ale
xandru Mureșan rezultă că 
atleții noștri nu s-au lăsat mai 
prejos. Iolanda Balaș, Lia Ma- 
noliu, Zoltan Vamoș, Florica 
Grecescu. Ana Both, Andrei 
Barabaș, Maria Diaconescu, 
Virgil Manolescu sînt cei mal 
îri formă reprezentanți ai

și Raniela Ga-

rău că nu i-am 
și pe atleți. Ei

Bra-

atletismului nostru l-a Sofia. 
Ei promit să realizeze per
formanțe de răsunet, la înăl
țimea prestigiului de care se 
bucură mișcarea sportivă 
la noi.

Munca de pregătire a 
prezentativelor noastre a 
ceput, de fapt, cu mai bine 
de o lună în urmă, în jurul 
datei de 15 iulie. S-a lucrat 
inițial de două ori pe săptă- 
mînă, apoi mai ales după 1 
august s-au sporit cerințele 
de antrenament pînă la 4 pe 
săptămînă. Metoda efortului 
intens în antrenament a 
aplicată fără excepție 
toate loturile.

Paralel cu pregătirea 
nică propriu-zisă, studenții 
au desfășurat și o frumoasă 
activitate cultur-al-educativă. 
Ei au învățat cîntece, au par
ticipat la lecții de cunoaș
tere a istoriei și geografiei 
țării gazdă a competiției, au 
fost prezenți la revista pre
sei, Vizionarea de filme și 
spectacole, excursii în comun 
în împrejurimile Capitalei, au 
completat programul extrem 
de variat al participanților la 
Universiadă.

în cursul zilei de marți se
lecționatele studențești ale 
țării noastre vor pleca spre 
Sofia.

T. BRADATEANU 
M. DIACONESCU

de

re- 
în-

fost 
în

teh-

Canotaj
Pe apele riului Vitava 

început vineri campionatele 
europene feminine de canotaj 
academic. Un frumos succes a 
repurtat echipajul de 4 plus 1 
rame al R. P. Romîne, alcă
tuit din Buiugoiu, Ghiuzelea, 
Tamaș, Rigard și Borisov, 
care a ciștigat seria a doua cu 
timpul de 3’ 33” 45/100- în 
urma acestui succes echipajul 
romîn s-a calificat pentru fi
nalele de duminică. Astăzi 
sînt programate recalificările 
la care vor participa și vîsla- 
șele noastre în probele de sim
plu, 4 plus 1 vîsle și dublu.

Sah

rexnarcabil la campio- 
mondial rezervat junio- 
care se desfășoară la 
Campionul romîn a re- 

victorie

Tinărul șahist romîn Florin 
Gheorghiu continuă să se com
porte 
natul 
rilor 
Haga.
purtat cea de-a 4-a 
consecutivă învingîndu-1 în 36 
de mutări pe austriacul 
laszek. Gheorghiu conduce 
grupa A cu 4 puncte-

Ho- 
în

Natație
Vineri, în ziua a doua a cam

pionatelor republicane de natafie 
care se desfășoară la ștrandul Ti
neretului din Capitală a fost sta
bilit un nou record al fării în 
proba de 100 m liber bărbafi. 
Autorul acestei performanfe este 
tînărul înotător orădean Emil 
Voicu care a parcurs distanfa In 
58”9/10.

împingă viața studențească în- 
tr-un turn de fildeș, califica 
așa-zisul „apolitism universi
tar" drept o diversiune ce 
trebuie respinsă. Cu mult in
teres au fost ascultate relată
rile privind tradițiile de luptă 
ale presei studențești birma- 
ne, tradiții ce se întrepătrund 
cu cele ale mișcării progresis
te studențești din țara sa.

Jean Claude Bohrer, repre
zentantul Mișcării Democrati
ce Studențești din Elveția, și-a 
exprimat opoziția față de în
cercările de a introduce în 
presa studențească „apolitis
mul". Ascultîndu-i expunerea 
scurtă dar documentată, reții 
o serie de fapte ce pledează 
convingător în sprijinul ideii 
enunțate de vorbitor. La Uni
versitatea din Geneva doar 5 
la sută din studenți provin 
din familii de muncitori și 
țărani. Bursele sînt insufici
ente iar studenții nu dispun 
de un complex social cores
punzător. Oare problema de
mocratizării învățămîntului 
poate lăsa indeferentă presa 
studențească ? 
că nu !

O luare de 
să a fost cea 
Videgla, reprezentantul Uniu
nii generale a studenților din 
Africa occidentală (U.G.E.A.O.). 
Fie că este sau nu pe placul 
anumitor persoane — a spus 
el — trebuie să arătăm că 
6Întem împotriva partizanilor 
teoriei false a „studentului în 
sine", rupt de viață. Autorii 
acestei teorii fac, în fond, jo
cul imperialismului și colo
nialismului. Tînărul african a 
rostit o vibrantă cuvîntare. El 
a subliniat poziția fără echi
voc a U.G.E.A.O. în ceea ce 
privește lupta pentru trium
ful ideilor coexistenței pașni
ce, împotriva colonialismului 
și neocolonialismului. O pro
blemă de cea mai mare însem
nătate pe care a reliefat-o 
vorbitorul este cea a unității 
in mișcarea mondială studen
țească. Studenții de diferite 
convingeri trebuie să-și dea 
mîna, să acționeze în comun 
spre a contribui la destinde
rea internațională și în privin
ța aceasta o deosebită respon
sabilitate revine presei stu
dențești.

A treia zi a lucrărilor se
minarului a fost marcată 
prin o serie de expuneri ce 
au stîrnit un viu interes. Ci
tăm în mod deosebit cuvîn- 
tarea plină de patos a lui 
Jorge Mavdan, reprezentant 
al ziarului studențesc cuban 
„Alma Mater". El a vorbit pe 
larg despre presa studențească 
din Cuba, despre tradițiile ei 
revoluționare, despre lupta 
pentru apărarea cuceririlor 
mărețe ale poporului cuban. 
Aplauze puternice au salutat 
expunerea reprezentantului 
Cubei.

Din Peru a venit la semi
nar Oscar Nunez del Pardo- 
El a zugrăvit imaginea tristă 
a vieții studențești dintr-o țară 
latino-americană ce nu are o 
existență cu adevărat liberă. 
Publicațiile democratice stu
dențești nu pot apare decît 
sporadic, cu imense sacrificii- 
în schimb, cercurile reacțio
nare editează spre a le răs
pândi în universități o serie 
de tipărituri diversioniste ce 
ascund adevărul. Libertatea 
cuvîntului, a presei, este în 
Peru o ficțiune — arată vor
bitorul- Despre greutățile pe 
care le întîmpină studenții în 
țările lor, despre soarta tristă 
a presei studențești, despre 
speranțele și lupta colegilor 
lor, au vorbit studentul mal- 
gaș Benjamin Razaphimpanja

Fără îndoială

poziție viguroa- 
a lui Faanphile

INFOR
• Vineri au sosit în Capitală, 

la invitația Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, scriitorul Jorge 
Falcon, secretar general al A- 
sociației naționale a scriitori
lor și artiștilor din Peru și 
Jean Suret Canale, director 
al Institutului național de cer
cetări și documentare din Co
nakry (Guineea). La aeropor
tul Băneasa, oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți 
ai Ministerului Învățământu
lui și Culturii, ai Academiei 
R. P. Romine, ai Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și ai U- 
niunii scriitorilor din R. P. 
Romînă.

și studentul iranian Parvi» 
Mikhane. Reprezentantul ar
gentinian Oscar Lanfre înfă
țișează lupta plină de abne
gație împotriva oligarhiei au
tohtone și a imperialismului 
pe care o duc studenții din 
Argentina. Vorbitorul ilus
trează situația studenților din 
țara sa printr-un fapt 
vent: bugetul 
aerului (doar al 
nister !) este 
mai mare decât 
niversităților argentiniene lua
te la un loc.

Vorbesc numeroși delegați. 
Notăm printre ei pe reprezen- 
tantul revistei „Tineretul 
mii“ — Gyovinda Pillai, 
reprezentantul Federației 
ționale a studenților din 
vățămîntul tehnic din Mexic 
— Leonardo Jose Ramirez, pe 
reprezentantul Federației stu
denților dominicani în exil — 
Hipolito Sanchez Rodriguez, 
pe reprezentantul Uniunii Na
ționale a Studenților din Bra
zilia — Herman Boeta și pe 
vicepreședintele Uniunii na
ționale a studenților cameru- 
nezi — Jacques Boch.

Cu aplauze este primită 
propunerea de a se trimite o 
telegramă studenților din Tu
nisia cu prilejul zilei solida
rității cu lupta poporului tu
nisian.

Deseori, delegații își adre
sează întrebări, fac comenta
rii pe marginea expunerilor 
prezentate și în mod deosebit 
apreciază pozitiv expunerea 
delegației romîne. Schimburi
le de păreri sînt însuflețite. 
Lucrările se desfășoară într-un 
climat de muncă rodnică, de 
dezbateri constructive cărora 
pasiunea tinerească le conferă 
un plus de vioiciune. Proble
mele cele mai importante sînt 
examinate matur, cu conștiin
ța răspunderii ce revine zia
rului studențesc și redactori
lor săi într-o epocă pe cît de 
frământată, pe atît de măreață 
ca cea pe care o trăim.

între timp au mai sosit noi 
delegații : din Anglia, Austria 
și R. F. Germană. David 
Leigh, reprezentant al Federa
ției Studenților Socialiști din 
Anglia, ne declară :

— Participăm la 
deoarece considerăm 
sa studențească are 
Important, mai ales în privin
ța educării studenților. Ziarul 
studențesc nu se poate limita 
la problemele specifice ale lu
mii universitare. El trebuie să 
abordeze cele mai importante 
probleme naționale și inter
naționale și să ia o atitudine 
corespunzătoare intereselor 
majorității studențimii.

Interlocutorul nostru subli
niază :

— Organizația noastră se 
pronunță în favoarea dezar
mării generale și totale, pen
tru abolirea colonialismului, 
pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale. Milităm pen
tru ca învățămîntul să devină 
accesibil tuturor. Știm că acest 
lucru s-ar putea mai lesne 
reali?» în condițiile dezarmă
rii generale, totale și contro
late Considerăm că asemenea 
probleme trebuie să preocupe 
presa studențească. Sînt pro
bleme care preocupă umani
tatea. care privesc viitorul ei-

...Pînă noaptea tîrziu au con
tinuat lucrările seminarului- 
Deasupra orașului se eoborîse 
de mult pîcla nopții cînd parti- 
cipanții la seminar au părăsit 
eleganta sală de marmură a 
„Casei Scânteii". Peste cîteva 
ore, ei vor relua însuflețită 
dezbatere.

EUGENIU OBREA

eloc-
ministerului 

acestui mi- 
in-comparabil 
al tuturor u-

MÂȚII

iu- 
pe 

,ia- 
în-

seminar 
că pre- 
un rol

• In cadrul marilor aniver
sări culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, Co
mitetul național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romînă, în 
colaborare cu Uniunea scriito
rilor și Comisia națională a 
R. P. Romîne, pentru 
U.N.E.S.C.O. a organizat vi
neri după-amiază, în sala Con. 
siliului local al sindicatelor 
din București, o manifestare 
consacrată aniversării a 400 de 
ani de la nașterea poetului co
reean Pak In Ro. Au luat 
parte membri ai Comitetului 
național pentru apărarea pă
cii, oameni ai artei și culturii, 
muncitori, studenți.

(Agerpres)
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In cinstea apropiatei aniversări a eliberării
Romîniei de sub jugul fascist

Adunări festive
Interesele păcii și securității

cer încheierea Tratatului

de pace cu Germania
LONDRA 18 (Agerpres). — 

Intr-un editorial, săptămânalul 
britanic „Economist" își 
primă nemulțumirea față de 
lipsa de realism de care dau 
dovadă cercurile politice occi
dentale cd-îe nu au răspuns 
pînă acum inițiativei U.R.S.S. 
în ce privește convocarea unei 
conferințe internaționale pen
tru discutarea problemei ger
mane și a problemei Berlinu
lui. „Miniștrii de Externe occi
dentali care s-au întîlnit re
cent la Paris — scrie revista — 
au vorbit în mod vag despre 
necesitatea de a duce tratative 
cu privire la Berlin, dar au 
evitat în mod deliberat ceea 
ce un profan ar considera 
pasul logic imediat următor — 
propunerea concretă pentru 
ținerea unei conferințe". Re
zultatul acestei atitudini, a- 
trage atenția „Economist", a 
fost că miniștrii occidentali 
au lăsat ip fața opiniei pu
blice impresia că urmăresc 
mai degrabă adoptarea unor 
măsuri militare decît soluțio
narea reală a problemei pe 
cale pașnică.

Adevărul este, subliniază 
„Economist" că „există un 
curent" în Occident — revista 
citează în acest sens cercuri 
din Paris și Washington, dar

ex-

mai ales 
preferă să 
tratative". însă — atrage aten
ția „Economist" — o asemenea 
politică nerealistă nu poate fi 
continuată. Occidentul, își ex
primă părerea revista, tre
buie să ia măsuri concrete 
pentru a-și schimba politica 
nerealistă de pînă acum și

din Bonn, „care 
nu se ducă de loc

pentru a se ajunge la trata
tive în vederea soluționării 
problemei Berlinului și pro
blemei germane. „Dacă Occi
dentul vrea să, evite să fie 
aruncat in acțiuni gîndite pe 
jumătate și periculoase, într-o 
adevărată criză — încheie re
vista — atunci hotărîrile ne
cesare trebuie luate curînd".

„Deutsche Woche": Politica
lui Adenauer poate fi
considerată falimentară

SOFIA 18 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 17-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, din inițiativa Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Bulgaria, în orașele Sliven, 
lambol, Asenov-Grad, Gorna-Ore- 
hovifa, Vrata și Dimifrovo au fost 
organizate adunări festive urmate

în R. P. Bulgaria
de prezentarea unor filme romt- 
neșfi.

In cadrul acestor adunări s-au 
prezentat conferințe despre reali
zările obfinute de poporul romîn 
în anii puterii populare.

Tn unele centre, participanțil la 
adunări au adresai telegrame de 
felicitări C.C. al P.M.R. și guver
nului R. P. Romîne.

Spectacol de gală ia Rangoon
RANGOON 18 (Agerpres), — 

In cinstea apropiatei aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P, Romîne la Ran
goon, Iosif Zeleneac, a oferit la 
16 august un spectacol de gală 
cu filmul „Secretul cifrului" la 
Clubul Uniunii Birmane din Ran
goon.

La spectacol au participat Sao

Hkun
Naționalităților, deputați, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al Birmaniei și din 
alte departamente, reprezentanți 
ai diferitelor partide politice, oa
meni de cultură, ziariști birma- 
nezi și străini. Au luat parte, de 
asemenea, membrii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Rangoon.

Kyi, președintele Camerei

^alph Macgill despre superioritatea 
învâțâmîntdui sovietic

MUNCHEN 18 (Agerpres). 
— în ultimul său număr, săp
tămânalul vest-german „Deut
sche Woche" a publicat un 
articol în care subliniază că, 
în ciuda încercărilor cercuri
lor politice de la Bonn de a 
impune o politică rigidă, o 
viitoare conferință internațio
nală în problema Germaniei 
și a Berlinului este inevitabilă. 
Pînă acum, amintește revista, 
guvernul lui Adenauer a fă
cut tot ce i-a stat în putință 
pentru a împiedica, sau cel 
puțin, cum se spune în arti
col, „pentru a întîrzia trecerea

a-

„Daily Mirror": Să ducem tratative

LONDRA 18 (Agerpres). — 
„Berlin : Să ducem tratative", 
— sub acest titlu ziarul „Daily 
Mirror" a publicat un grupaj 
de scrisori ale cititorilor săi. 
Aceste scrisori ale unor oa
meni simpli din Anglia vin să 
ateste profunda lor neliniște 
în legătură cu situația ce s-a 
creat în Germania din vina 
puterilor occidentale.

„Va fi justificat oare încă 
un război mondial pentru o 
jumătate de oraș ? Vă rog să 
folosiți toată influența dv. 
pentru a se preîntâmpina dis
trugerea", scrie o cititoare din 
orașul Lutton a cărei scrisoa
re poartă semnătura „O 
mamă".

In scrisoarea doamnei J. A. 
din orașul Swansea se spune : 
..Trăiesc cu frica unui nou 
război mondial. Din această 
lume va rămâne puțin dacă 
vor fi aruncate bombe nuclea
re. Dar gîndiți-vă ce paradis 
ar putea fi pe pământ dacă 
banii ce se cheltuiesc pentru 
bombe se vor cheltui pentru 
binele omenirii".

Un cititor al ziarului din 
orașul Limmington scrie că 
criza provocată de Berlinul 
occidental „va continua pînă 
ce conducătorii lumii se vor 
întruni în jurul mesei rotun
de pentru a găsi rezolvarea".

DeclarfisȘia CX* aS PX» Francez 
m problema

Eerlinulni occidental
PARIS 18 (Agerpres). —• 

La 17 august, Biroul Politic 
31 Partidului Comunist Fran
cez a dat publicității o de
clarație în legătură cu pro
blema Berlinului occidental.

Orice stat suveran, sublinia
ză Biroul Politic al P.C.F., 
are dreptul să-și asigure secu
ritatea și cu atît mai mult 
R. D. Germană care este su- . 
pusă în mod sistematic atacu
rilor dușmănoase de pe teri
toriul Berlinului occidental. 
Măsurile întreprinse de R. D. 
Germană nu știrbesc nici li
bertatea comunicațiilor cu 
Berlinul occidental și nici in
teresele puterilor occidentale.

Condamnînd poziția guver
nului francez de sprijinire a 
lui Adenauer și politica re
vanșardă a acestuia, Biroul 
Politic al P.C. Francez arată 
cg poporul francez respinge 
ideea războiului pentru preten-

țiile militariștilor vest-ger- 
mani. Poporul francez do
rește să se dea un răspuns po
zitiv Uniunii Sovietice și ce
lorlalte țări, care propun să 
se înceapă tratative în vede
rea încheierii Tratatului de 
pace cu cele două state ger
mane și a reglementării pro
blemei Berlinului occidental.

Cu prilejul sărbătoririi care 
are loc în prezen-t în Franța 
a împlinirii a 17 ani de la 
eliberarea țării de sub jugul 
nazist, Partidul comunist 
cheamă poporul francez să 
declare cu toată vigoarea că 
năzuiește spre pace, să con
damne politica antinațională 
de încurajare a reînvierii mi
litarismului 
se pronunțe 
între aliații 
de-al doilea 
scopul normalizării situației 
în Berlinul occidental.

la faza tratativelor". Și 
ceasta, observă „Deutsche 
Woche", deși s-a văzut bine 
că o asemenea politică rigidă 
„nu a existat nici o dată ca 
posibilitate politică realistă". 

De fapt, arată mai departe 
săptămânalul toată zarva stâr
nită de propaganda occiden
tală în jurul problemei Ber
linului nu face altceva de- 
cît să falsifice problema. Pen
tru că. observă „Deutsche 
Woche", contrar afirmațiilor 
false ale politicienilor 
dentali interesați 
nerea unei atmosfere 
cordare, nimeni nu a 
nințat vreun moment Berlinul 
occidental și 
mă de viață.

„Atunci, se 
sche Woche", 
tivul pentru care politica gu
vernamentală în Republica 
Federală și împreună cu a- 
ceastă politică și întregul a- 
parat competent au adoptat 
o poziție care trebuia să a- 
pară celui care apreciază în 
mod realist lucrurile ca fiind 
lipsită de perspectivă ?“• Răs
punsul la această întrebare 
este limpede. Guvernul creș- 
tin-democrat al lui Adenauer 
are nevoie de o asemenea po
litică „de forță" pentru a-și 
justifica militarizarea țării și 
a-și promova țelurile sale re
vanșarde.

Această .politică poate fi sin
tetizată doar printr-o frază 
ca aceasta — echipa lui Ade
nauer a promis poporului ger
man că nu a pierdut războiul. 
Și, în cele din urmă, Ade
nauer trebuia să-i convingă 
pe ceilalți (adică pe aliații 
occidentali ai Germaniei fede
rale — nx.) că acest lucru este 
adevărat". în momentul de 
față, observă „Deutsche Wo
che" — această politică poate 
fi considerată „falimentară".

occi-
în menți- 

de în- 
ame-

actuala sa for-

întreabă „Deut- 
care a fost mo

Cel mai mare buget 
american de război 

in timp de pace

vest-german, să 
pentru tratative 

din timpul celui 
război mondial în

NEW YORK - La 18 au
gust, președintele Kennedy a 
semnat proiectul de lege cu 
privire la cel mai mare buget 
în timp de pace al Ministeru
lui de Război. în exercițiul 
financiar curent, pentru nevoi
le Ministerului de Război sînt 
prevăzute alocații militare în 
valoare de 48,7 miliarde de 
dolari, ceea ce depășește alo
cațiile pentru nevoile 
ferului de Război în 
an al războiului din

Minis- 
ultimul 
Coreea-

Poporul englez protestează împotriva 
punerii de terenuri la dispoziția trupelor 

Bundeswehrului

cum relatează ziarul 
Worker", Asociația 
combatanți — tan-

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Hotărîrea guvernului englez 
de a pune la dispoziția Bun- 
deswehrului vest-german baze 
pe teritoriul Angliei stîrnește 
indignarea poporului en
glez.

După 
„Daily 
foștilor
chiști din Cardiff a respins 
cu indignare propunerea de a 
invita Ia un dejun dintr-un 
„gest de prietenie" pe tan- 
chiștii Bundeswehrului care 
în septembrie vor sosi la baza 
de la Castlemartm (Pembro
ke). Indignarea membrilor a-

soclației a fost atît de mare 
încît s-au hotărît nici mă
car să se amintească în pro
tocol despre această propu
nere și discutarea ei. Unii 
membri ai as.ociației au de
clarat că dacă această invita
ție va fi făcută ei se vor re
trage din organizație.

Comitetul Sindicatului uni
ficat al constructorilor de 
mașini din orașul Glasgow, 
reprezentînd 28.000 de mem
bri, a adoptat în unanimitate 
o rezoluție care condamnă 
crearea de baze vest-germane 
în Anglia.

WASHINGTON. - 
august, Casa Albă a 
oficial că vicepreședintele 
S.U A., Lyndon Johnson va 
pleca în noaptea de vineri 
spre sîmbătă în Germania oc
cidentală. După cum transmi
te agenția France Presse, 
Johnson va purta convorbiri 
cu cancelarul Adenauer și va 
face o vizită în Berlinul oc
cidental, unde se va întîlni 
cu Willy Brandt.

La 18 
anunțat

An
să

Conferința internațională 
pentru reglementarea problemei 

laoțiene
GENEVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: Modalita
tea evacuării trupelor străi
ne și personalului militar 
străin s-a aflat în centrul a- 
tenției ședinței din 17 august 
(în componență restrînsă) a 
conferinței internaționale pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene. Participanțil la con
ferință au avut o atitudine 
pozitivă față de proiectele so
vietic și indian în această pro
blemă.

Conferința a adoptat hotă
rîrea de a transmite Comisiei 
de redactare proiectul sovie
tic cu privire la problema eva
cuării trupelor străine și a 
personalului militar străin, 
proiectul Indiei, precum și o 
parte a proiectului american 
(fără formulările cu privire la 
funcțiile și împuternicirile 
Comisiei internaționale, des-

pre care i-a arătat mai sus). 
Delegația Uniunii Sovietice a 
declarat totodată că problema 
fixării itinerariilor și puncte
lor de frontieră pentru eva
cuarea trupelor străine trebuie 
să fie hotărâtă, după părerea 
ei, de guvernul laoțian și nu 
numai de Comisia internațio
nală, după cum propune de
legația americană.

înainte de încheierea
dinței din 17 august partici
pant! au început discutarea 
punctului următor din pro
iectul de acord, și anume pro
tocolul cu privire Ia interzi
cerea aducerii pe teritoriul 
Laosulul a unor unități mili
tare străine și a personalului 
militar străin. Examinarea
cestui punct va continua în 
ședința din 18 august-

Creșterea criminalității 
în rîndurile tineretului 

englez
LONDRA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum rezul
tă din datele publicate de Minis
terul Afacerilor Interne al 
gliei, criminalitatea continuă
crească neîntrerupt în Anglia. Nu
mai în ultimii cinci ani, începînd 
din 1955 pînă în 1960, crimina
litatea în rîndul tinerilor și copii
lor a crescut cu peste 60 la sută. 
Nouă zecimi din infracțiunile co
mise de minori reprezintă spar
geri, furturi și dosire de obiecte 
furate.

șe-

a-

NEW YORK 18 (Agerpres], — 
TASS transmite : Recunoașterea, 
stimularea și dezvoltarea capacită
ților tineretului în Uniunea Sovie
tică, iată adevărata ,,armă secretă" 
a U.R.S.S., a declarat Ralph Mac
gill, editorul ziarului „ Constitu
tion", care apare la Atlanta, luînd 
cuvlnful în fata participanților la 
Congresul „Federației americane 
a profesorilor și învățătorilor". A- 
ceasta, a continuat Macgill, este 
în contrast vădit cu situația din 
Statele Unite unde posibilitățile 
potențiale ale tineretului sînt ig
norate.

Cosmonautul sovietic Gherman 
Titov, a 
dovadă 
sistemul

subliniat Macgill, este o 
elocventă a faptului că 
sovietic învătămînt

fine seamă de talentele tineretu
lui și îi dă posibilitatea deplină să 
se dezvolte. Intr-un sat îndepărtat 
din sudul Siberiei unde s-a năs
cut Gherman Titov, au fost obser
vate înclinările sale spre mate
matică și alte științe. El a fost în
demnat să studieze astronautica.

„In anii care au trecut America 
a pierdut deja mii de Titovi po
tențiali, a declarat Macgill, și 
chiar și acum, nu avem nici o ga
ranție că capacitatea și talentele 
miilor de tineri care învață în 
școlile medii vor deveni un activ 
național". Macgill a subliniat 
datorită discriminării rasiale, 
nerația de tineri de culoare 
Statele Unite este lipsită de 
sibilitatea de a se instrui.

Tineretul japonez a participat în număr Marșul
Păcii". în fotografie : aspecte din timpul marșului, ps o 

stradă din Tokio.
Foto : Japan-Press

că 
ge- 
din 
po-

Conferinfa de la Punto del Este și-a încheiat 
lucrările

S. U. A. n-au izbutit 
să izoleze Cuba

18 (Ager-MONTEVIDEO 
preș). — La 17 august s-au în
cheiat lucrările conferinței e- 
conomice pan-americane a 
Consiliului economic și social 
al Organizației Statelor Ame
ricane de la Punto del Este 
(Uruguay).

Scopul inițial urmărit de gu. 
vernul american prin convo
carea aceatel conferințe a fost 
încercarea de a izola Cuba și 
de a alinia țările latino-ame
ricane la politica agresivă a 
Statelor Unite față de Cuba 
revoluționară. Această încer
care a eșuat într-un mod la
mentabil. Delegația Cubei 
condusă de Ernesto Guevara, 
ministrul Industriei, a desfă
șurat o activitate diplomatică 
susținută la conferință. Peste 
o treime din proiectele de re
zoluție și amendamentele lua
te în discuție de conferință au 
aparținut delegației cubane. 
Multe delegații ale țărilor la
tino-americane au elogiat acti
vitatea pozitivă a delegației 
cubane. Astfel, ziarul ameri
can „New York Post" relatea
ză că „atenția participanților 
la conferință a fost îndreptată

spre Guevara, deoarece el în
truchipează tot ceea ce tre, 
buie să năzuiască America 
Latină11... De asemenea, ziarul 
„New York Times" subliniază 
că delegația Cubei a întrebu
ințat o strategie iscusită pen
tru a contracara toate mane
vrele delegației americane de 
a izola Cuba. Corespondentul 
agenției Associated Press re
latează că Clemente Mariani, 
ministrul de Finanțe al Bra
ziliei, a salutat în numele pre
ședintelui Braziliei, Quadros, 
„poziția constructivă" a dele
gației Cubei.

Deși țările latino-americane, 
cu excepția Cubei, au semnat 
planul american „alianță pen
tru progres", ele nu au putut 
fi determinate de Statele Uni
te să realizeze o alianță îm
potriva Cubei.

------- ---------•---------

Ernesto Guevara 
distins cu cea mai 
înaltă decorație 

braziliană

pp xrurtJJjTttm Ppscurfi
WASHINGTON. - Lega

ția R. P. Romîne la Wa
shington a organizat pen
tru reprezentanții unor or
gane de presă din Washington 
o seară de filme romînești, 
urmată de un cocteil.

Au fost prezentate filmele 
„Zece zile în Romînia" și 
„Mamaia", care au fost mult 
apreciate de asistență

țește dominația colonialiștilor 
englezi în acest protectorat. 
Poliția colonialiștilor englezi 
a ucis în cursul represiunilor 
nouă africani. Continuă zbo
rurile de recunoaștere ale a- 
viației. Poliția operează ares
tări în masă în rîndurile 
membrilor Partidului unit al 
independenței naționale — 
cel mai mare partid politic a- 
frican din țară.

PARIS. — In Rhodesia de 
nord continuă demonstrațiile 
de protest ale africanilor îm
potriva constituției impuse ță
rii, constituție care consfin-

LONDRA. — Ministerul de 
Război al Angliei a anunțat 
sporirea efectivelor forțelor 
militare britanice staționate 
în Germania occidentală.

BRASILIA 18 (Agerpres). - 
După cum transmite agenția 

France Presse, președintele 
Braziliei, Janio Quadros, a a- 
nunțat la 18 august hotărîrea 
sa de a conferi cea mai înaltă 
decorație braziliană, „Marea 
Cruce a Sudului" ministrului 
cuban al Industriei, Ernesto 
Guevara, care urmează să facă 
o vizită în această țară. Potri
vit agenției, „această hotărîre 
dovedește voința președintelui 
brazilian de a continua să în
trețină relații prietenești cu 
Cuba". Citînd cercurile politice 
din capitala Braziliei, agenția 
adaugă că „ea constituie o dez
mințire a zvonurilor răspîndite 
de o agenție de presă ameri
cană potrivit cărora Brazilia 
ar fi hotărît să-și reconsidere 
poziția față de Havana după 
conferința de la Punto del 
Este".

<■ -s ț*

Muncitorii Uzinei „Electrosila ' din Leningrad bobinînd statorul unui hidrogenerator pen
tru hidrocentrala de la Uci-Kurgan.

Declarația agenției TASS
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

în declarația agenției TASS 
se arată că în ultima vreme 
în anumite țări învecinate la 
sud cu Uniunea Sovietică, mai 
ales în Iran și în Turcia, se 
intensifică o activitate mili
tară suspectă.

La sfîrșitul lunii aprilie a.c. 
la Ankara s-a ținut o sesiune 
ordinară a blocului militar a- 
gresiv C.E.N.T.O. (fostul pact 
de la Bagdad). Participanțil la 
sesiune — miniștrii Afacerilor 
Externe și alți reprezentanți 
sugpuși ai guvernelor S.U.A., 
Angliei, Turciei, Iranului și 
Pakistanului — au adoptat 
hotărâri îndreptate spre extin
derea continuă a pregătirilor 
militare ale acestui bloc în 
regiunea Orientului Mijlociu.

Se intenționează să se nu
mească un general american 
în fruntea acestui comanda
ment, deși, după cum se știe, 
S.U.A. nu fac parte în mod 
formal din C.E.N.T.O. și din 
punct de vedere teritorial sînt 
situate la o depărtare de cel 
puțin 10.000 km de regiunea 
Orientului Mijlociu. Este pre
văzută de asemenea, crearea 
unei armate unificate și a 
unui comandament militar al 
C.E.N.T.O,

Agenția TASS a fost însăr
cinată să dea publicității cu
prinsul 
strict
C.E.N.T.O. dintre cele de care 
dispune Uniunea Sovietică. 
Documentele sus-menționate 
sînt prezentate pentru ca re
prezentanții presei sovietice 
și străine să poată lua cunoș
tință de ele.

Luînd cunoștință de aceste 
documente, orice om fără pă
reri preconcepute este sur
prins în primul rând de 
miopia politică și militară, de 
caracterul vădit aventurier al 
planurilor Ia care lucrează cu 
migală strategii C.E.N.T.O., 
de lipsa de pricepere sau, mai 
probabil, de lipsa de dorință 
a organizatorilor C.E.N.T.O. 
de a vedea raportul real de 
forțe în lume și pericolul de 
moarte pe care-1 implică rea
lizarea acestor planuri pen
tru cei care le elaborează.

Să luăm de exemplu rapor
tul Comitetului militar al 
pactului de la Bagdad, trimis 
Instanțelor superioare din 
S.U.A., Anglia și din celelalte 
trei țări membre ale blocului. 
El poartă titlul semnificativ 
„Alegerea obiectivelor pentru 
lovituri nucleare*.

cîtorva documente 
confidențiale ale

Maniacii atomici 
din C. E. N. T. 0. 

urmăresc să încerce 
o lovitură mișelească 

împotriva
Uniunii Sovietice

Din acest document reiese 
că S.U.A. șl țările C.E.N.T.O. 
au elaborat încă în 1958 pla
nuri care le demască că pre
gătesc un război împotriva 
U.R.S.S. și a altor țări iubi
toare de pace. Dar forțele ar
mate sovietice, dacă vor 
nevoite să acționeze, nu 
acționa cîtuși de puțin 
cum își închipuie cei 
C.E.N.T.O., ci așa cum 
găsi ele necesar pentru distru
gerea cît mai grabnică și com
pletă a agresorului.

Dîndu-și seama de faptul că 
orice încercare de a săvîrșj un 
atac armat împotriva Uniunii 
Sovietice va fi înăbușită de la 
bun început și că pe agresori 
îi așteaptă în mod inevitabil 
pedepse aspre, organizatorii 
C.E.N.T.O. au prevăzut crearea 
unor așa-numite „acoperiri nu
cleare" pe teritoriul unor țări 
C.E.N.T.O. Dar ce fel de „a- 
coperiri" sînt acestea ? Pentru 
a le crea trebuie supuse bom
bardamentului nuclear orașe 
și centre populate, aflate chiar 
pe teritoriile țărilor membre 
ale C.E.N.T.O. — Iranul și Pa
kistanul.

ft 
vor 
așa 
din 
vor

în continuare, în declarația 
agenției TASS se arată : Cal
culele maniacilor atomici din 
C.E.N.T.O. urmăresc ca de la 
bazele situate în Turcia, Iran 
și Pakistan, să se încerce o 
lovitură mișelească împotriva 
Uniunii Sovietice, iar apoi i- 
mediat să se transforme în 
ruine orașele și centrele popu
late din numeroase regiuni de 
pe teritoriul Iranului și Pa
kistanului, transformînd în 
mod premeditat aceste terito
rii într-o zonă a morții. S-au 
prevăzut 40 de lovituri atomi
ce împotriva teritoriilor țărilor 
menționate. Totodată guver
nele Iranului și Pakistanului 
au acceptat să îngăduie ame
ricanilor și englezilor să în
tocmească planuri ale acestor 
zone de pustiire, care vor cu
prinde regiuni vaste în care 
vor intra orașe iraniene ca 
Tabriz, Hamadan, Pehlevi, 
Kazvin, Burdjnurd, Șahrud, 
Kuchan, Meșhed, precum și 
unele orașe pakistaneze.

în harta care a fost publi
cată sînt marcate acele re
giuni vaste din Iran și Pakis
tan care se intenționează 
fie transformate în zone 
pustiirii și morții.

Planurile despre care 
vorba se referă la regiunea 
Orientului Mijlociu. Există 
însă informații precise că a- 
semenea planuri au fost ela
borate de asemenea și în ce 
privește țările care fac parte 
din astfel de blocuri militare 
agresive ca N.A.T.O. și 
S.E.A.T.O.

Trebuie amintit că în presa 
străină au apărut, de pildă, 
știri cu privire la planurile 
de distrugere a Ruhrului.

Există materiale care arată 
că potrivit planurilor 
C.E.N.T.O. se pune la cale, de 
asemenea, un atac perfid îm
potriva țărilor neutre. Astfel, 
de pildă, din documentele 
menționate rezultă că sînt sta
bilite ca obiective pentru bom
bardament nuclear o serie de 
regiuni din Afganistan, inclu
siv regiunea Kabul.

în Declarația agenției TASS 
se atrage atenția că cercurile 
agresive nu țin seama de în
vățămintele pe care istoria 
le-a administrat predecesorilor 
lor și de faptul că forțele pă
cii au o capacitate sporită de 
a pune frîu în mod hotărît 
forțelor agresiunii, iar dacă 
va fi nevoie chiar de a le In
fringe.

în raportul secretarului ge
neral militar al C.E.N.T.O. se 
menționează că planurile ela
borate erau trimise la Wa
shington șl Londra spre a fi 
examinate de departamentele 
corespunzătoare ale S.U.A. și 
Regatului Unit. După cum re
zultă din documentele 
C.E.N.T.O., scopul acestei e- 
xamlnărl era aprobarea obiec
tivelor alese pentru lovituri 
nucleare și coordonarea cu 
alte planuri de bombardamen
te nucleare.

Din toate aceste documen
te reiese în mod clar rolul do
minant al organelor militare 
supreme ale S.U.A. și Angliei
— organizatoare ale C.E.N.T.O.
— în elaborarea planurilor a- 
gresive criminale, care pre
văd exterminarea în masă a 
populației în vaste regiuni ale 
Iranului și într-o serie de re
giuni ale Pakistanului și Af
ganistanului. Așadar, S.U.A. 
au fost acelea care stabileau 
obiectivele loviturilor nucleare 
și în acest scop avioanele lor 
efectuau zboruri de recunoaș
tere iar pe teritoriul Uniunii 
Sovietice erau și continuă să 
fie trimiși spioni.

Documentele prezintă într-o 
lumină cu totul defavorabilă 
comportarea conducătorilor 
politicii țărilor — membre ale 
C.E.N.T.O. ca Iranul, Turcia 
și Pakistanul.

Să luăm, de pildă. Iranul. 
Guvernul sovietic a declarat 
în repetate rânduri că inten
ționează să stabilească relații 
de prietenie cu Iranul și a 
întreprins în această direcție 
acțiuni practice. La rîndul

să 
ale

este

său, guvernul șahului a dat 
cu dărnicie asigurări că și el 
dorește îmbunătățirea relații
lor cu Uniunea Sovietică și 
nu va admite ca teritoriul Ira
nului să fie transformat în
tr-un cap de pod pentru un 
atac împotriva U.R.S.S. Șahul 
Iranului a declarat în repe
tate rânduri că C.E.N.T.O. este 
o „organizație defensivă" și 
că „atît timp cît el este în 
viață" de pe teritoriul Iranu
lui, Uniunea Sovietică „nu 
va fi amenințată de nici un 
pericol", că Iranul nu și-a a- 
sumat și nu-și va asuma nici 
un fel de obligații împotriva 
U.R.S.S. și că în această pri
vință el, șahul, își dă „cuvîn- 
tul de soldat și de bărbat".

Ce are de spus acum șahul 
Iranului - „soldat și bărbat" !

Oamenii sovietici ar dori să 
spere că popoarele Iranului, 
Turciei și Pakistanului și per
sonalitățile din aceste țări care 
își dau seama de pericolul tu
turor acestor aventuri, vor da 
dovadă de vigilență și nu vor 
permite atragerea țărilor lor 
în astfel de aventuri.

Documentele date publicită
ții se referă în linii mari la 
C.E.N.T.O. Dar nu este un se
cret pentru guvernul sovietic 
că asemenea planuri agresive 
au fost elaborate și pe linia ce
lorlalte blocuri militare. Nu în- 
tîmplător în textul documente
lor publicate se spune că 
obiectivele atacurilor nucleare, 
prevăzute în C-E.N.T.O., ur
mează „să fie puse de acord 
cu N.A.T.O. și cu aviația stra
tegică" a S.U.A.

In lumina documentelor pu
blicate devine și mai evidentă 
falsitatea afirmațiilor unor 
persoane oficiale din țările 
N.A.T.O. și ale propagandei 
occidentale că pregătirile mili
tare ale puterilor occidentale 
în centrul Europei, în Germa
nia occidentală ar avea un ca
racter „defensiv".

Forțele armate ale 
Uniunii Sovietice 

stau de strajă pentru 
a zdrobi orice 

uneltire a agresorilor

Expoziția din clădirea 
agenției TASS

MOSCOVA 18 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 18 august 
corespondenții celor mai im
portante agenții telegrafice 
mondiale și ziare, posturi de 
radio și televiziune au avut 
posibilitatea să ia cunoștință 
de fotocopiile documentelor 
strict secrete ale C.E.N.T.O., 
care demască pe organizatorii 
acestui bloc agresiv în pregă
tirea unui război nuclear.

Aceste documente sînt men-

ționate în declarația agenției 
TASS din 18 august.

Fotocopiile documentelor și 
harta întocmită pe baza lor 
pentru efectuarea atacurilor a- 
tomice au fost expuse pentru 
a fi vizionate în clădirea a- 
genției TASS.

Expoziția a fost de aseme
nea vizitată de numeroși re
prezentanți ai presei sovietice, 
ai presei și radioului din 
străinătate.

Se înțelege că guvernul so
vietic a tras la timp din aceste 
fapte toate concluziile necesare 
pentru apărarea țării sale.

Forțele armate ale Uniunii 
Sovietice stau cu vigilență de 
strajă patriei noastre și dispun 
de toate mijloacele necesare 
pentru a zdrobi orice uneltire 
a agresorilor.

în același timp, guvernul so
vietic, credincios politicii sale 
de asigurare a păcii în întrea
ga lume, face și va continua 
să facă toate cele necesare 
pentru a împiedica o evoluție 
periculoasă a evenimentelor. 
El este convins că acest lucru 
poate fi realizat. Această con
vingere a Uniunii Sovietice nu 
izvorăște numai din puterea ei, 
ci totodată din conștiința fap
tului că popoarele lumii se 
pronunță ferm în favoarea pă
cii și gînt în stare să preîntîm- 
pine o catastrofă militară.

Tocmai de aceea Uniunea 
Sovietică luptă perseverent 
pentru lichidarea tuturor foca
relor de pericol militar, pentru 
încetarea pregătirilor militare 
agresive, oriunde s-ar desfă
șura ele — la frontierele sudice 
ale Uniunii Sovietice, în cen
trul Europei sau altundeva.

Se știe bine ca guvernul so
vietic nu-și cruță eforturile 
pentru a obține destinderea în
cordării internaționale și re
glementarea prin tratative a 
problemelor internaționale ur
gente ; el urmărește perseve
rent lărgirea colaborării inter
naționale și îmbunătățirea re
lațiilor cu toate statele pe baza 
principiilor coexistenței paș
nice.

Guvernul sovietic se strădu
iește să ajungă cu S.U.A., 
Marea Britanie și alte țări la 
o înțelegere cu privire la dez
armarea generală și totală, la 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania și la reglemen
tarea pe baza acestuia a pro
blemei Berlinului occidental, 
cu privire la desființarea tutu
ror grupărilor militare. Paralel 
cu aceasta guvernul sovietic 
consideră necesar să demaște 
uneltirile adversarilor păcii și 
activitatea criminală a unor 
oameni care fără știrea popoa
relor pregătesc un nou război. 
Guvernul sovietic consideră 
necesar să acționeze astfel ca 
statele și popoarele să vadă 
pericolul real și, dînd dovadă 
de vigilență, să stea ferm de 
strajă păcii.
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