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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Congresul mondial
pentru dezarmate generala și pace

tineretului
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® O supărare ca vîntul de 
vară (Povestire de Mihai 
Caranfil).

9 15 ani la „Unio" 
de Mihai Negulescu,
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® Încheierea lucrărilor 
Conferinței pe țară a 
inginerilor și tehnicieni
lor din R. P. Romînă.

9 Spre al IlI-lea titlu I 
de Dan Deșliu.

MESAJ
către popoarele lumii

— de dragul îmbogățirii, o a treia categorie
— din tendințe militariste. Sîntem ~ totuși 
convinși că toate piedicile pot fi înlăturate, 
în orice plan cu privire la dezarmare se pot 
constata anumite puncte slabe, dar avem 
convingerea că este mai bine să se realizeze 
un compromis, acceptabil pentru toți, âccît 
să se continue cursa înarmărilor.

Experiența ne arată însă că ar fi o iluzie 
periculoasă să credem că dezarmarea poate 
veni de la sine. Nu putem să ne bizuim nu
mai pe diplomații și specialiștii militari care 
tergiversează an de an discuțiile. Numai 
eforturile popoarelor din toate țările îi pot 
sili pe oamenii de stat să găsească o soluție. 
Protestele izolate nu mai sînt suficiente. A 
venit timpul să se creeze o puternică mișcare 
împotriva cursei înarmărilor și a tuturor 
pregătirilor militare.

Dacă în ultimii 17 ani omenirea a reușit 
să evite grozăviile unui război nuclear r cea
sta a fost posibil în primul rînd datorită e- 
forturilor neobosite ale popoarelor care luptă 
pentru pace. Trebuie însă, să recunoaștem 
în mod deschis că există încă numeroși oa
meni care nu participă la lupta împotriva 
cursei înarmărilor. Există încă numeroși oa
meni care nu își dau seama de pericolul a- 
cestei curse, nu înțeleg nici întreaga gravi
tate a acestui pericol, nici răspunderea ce le 
revine pentru menținerea păcii. Tuturor ace
stora le spunem: „înțelegeți ce zile pericu
loase trăim, veniți în rîndurile celor ce luptă 
pentru dezarmare și pace“.

Timpul nu așteaptă ! Arma termonucleară 
poate apare în curînd în arsenalul a zeci de 
țări și perfecționarea mijloacelor de trans
portare a acestei arme poate face controlul 
imposibil.

Ne pronunțăm în mod hotărît împotriva 
oricăror experiențe cu bombe sau dispozitive 
nucleare în primul rînd pentru că acestea 
amenință viața și sănătatea generațiilor ac
tuale și viitoare și, în al doilea rînd, pentru 
că ele accelerează ritmul cursei înarmărilor.

Adresăm o chemare guvernelor tuturor pu
terilor nucleare: le cerem să ajungă 
nici un fel de întîrziere la un acord cu 
vire la încetarea tuturor experiențelor 
arma nucleară și să încheie un tratat 
privire la interzicerea pentru totdeauna a 
tuturor acestor experiențe pretutindeni — în 
atmosferă, în Cosmos, sub pămînt și sub apă.

MOSCOVA. 14 (Agerpres). — TASS trans
mite Mesajul către popoarele lumii adresat 
de către Congresul mondial pentru dezar
mare și pace.

Am venit la Congresul de la Moscova din 
toate colțurile lumii. Sîntem de profesiuni 
diferite. Avem convingeri diferite. Timp de 
o săptămînă am discutat cu cea mai mare 
sinceritate problema primejdiei unui război 
nuclear care planează asupra omenirii. In 
cursul discuțiilor ne-am înțeles mai bine 
unii pe ceilalți și acum sîntem convinși că 
poate fi preîntîmpinată primejdia care ame
nință astăzi fiecare țară și fiecare popor.

Cursa înarmărilor accentuează încordarea 
și neîncrederea între state, iar încordarea și 
neîncrederea între state accelerează cursa 
înarmărilor. în felul acesta se creează un 
cerc vicios. Forța destructivă a armelor de
vine tot mai îngrozitoare și se aud în același 
timp glasuri care îndeamnă la 
preventiv.

Cu toate 
dezarmarea 
și posibilă, 
luminate minți ale omenirii, 
marea a devenit o sarcină practică, pentru 
îndeplinirea căreia trebuie să lupte fiecare 
dintre noi.

Eliberarea de povara cursei înarmărilor 
va fi utilă tuturor :

dezarmarea va elibera fonduri care pot fi 
folosite pentru ridicarea nivelului de trai 
în toate țările ;

dezarmarea va 
scă fonduri care 
progresul țărilor 
de vedere economic;

dezarmarea va însemna lichidarea baze
lor militare străine și retragerea trupelor de 
pe teritoriile străine, ceea ce va fi de folos 
popoarelor care luptă pentru independența 
națională.

Dezarmarea trebuie să fie generală și to
tală și să se efectueze sub un sever control 
internațional. Nu poate exista nici un fel de 
dezarmare fără control și nici un fel de con
trol fără dezarmare.

Am studiat în amănunțime piedicile care 
stau în calea înfăptuirii dezarmării generale 
și totale și știm că ea va fi greu de realizat. 
Există oameni care se pronunță chiar și 
împotriva tratativelor. Unii din ei proce
dează așa pentru că sînt orbi și inerți, alții
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// Acasă, la Guliver

cu răbdare, 
un cumDără- 
să se decidă 
de pantofi.

de plăcută, 
întîmpinați 

cu politețe, 
preferințele

deservit de fînăra 
un bărbat cam taci- 
atent calitatea unor 

culorile, desenul
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Printre tinerii lucrători din magazine

De fapt sînt zeci de mii de tineri care, alături de lucrătorii 
vîrstnici din unitățile comerțului de stat, lucrează cu dragoste 
și pasiune îndeplinind astfel o muncă frumoasă și de mare 
utilitate.

Ce-i caracterizează pe acești tineri ?
Conștiința îndatoririi lor, a însemnătății muncii pe care o 

fac, dorința de a-i ajuta pe cumpărători, stima față de aceștia, 
simțul estetic, dragostea și interesul pentru tot ceea ce contri
buie la buna desfășurare a comerțului nostru socialist.

Au întotdeauna tinerii lucrători din comerț aceste însușiri ? 
Punîndu-ne această întrebare, am intrat în cîteva magazine 
din orașele Oradea, Hunedoara, București.

„FELICITĂRI!

Zi obișnuită la magazinul de 
textile nr. 3 din orașul 
de pe dealul Chizidului— 

Hunedoara. Ca deobiceiu, cușnpă- 
rători mulți și tot ca deobicei, 
fiecare cu gusturi deosebite, cu 
timp mai mult sau mai puțin la 
dispoziție.

La ștandul 
Elena Bucur, 
turn cerceta 
stole, studia 
lor. In mod firesc, vînzăfoarea 
îi pusese la dispoziție calitățile și 
modelele cele mai diferite, 
odată, ea l-a întrebat 
cumpără stofa, vrea o 
un costum, un costum 
unul de seară, ce fel 
îi plac mai mult l

— Vă recomand să 
cest model, i-a sugerat ea în cele 
din urmă cumpărătorului.

Omul a stat, a cumpănit și a 
cumpărat. într.adevăr, stofa reco- 
mandată.

Există oare vreo satisfacție mai 
mare pentru lucrătorul din co
merț decît să știe că miile de 
oameni care intră zilnic în maga
zine sînt mulțumiți l Lucrul acesta 
îl știu bine și ceilalți salariați ai 
magazinului nr., 3 din Hunedoara : 
Aneta Cojocaru, Dumitru Șerban, 
Clara Sălăjan, Alexandra Rusu, 
Felicia Bolea, Elena Ștefan.

Cum au reușit ei să creeze a. 
ceasfă atmosferă plăcută 1 Ne răs. 
punde Dumitru Șerban, gestiona
rul responsabil :

— Tinerii din unitatea noastră 
alcătuiesc o grupă U.T.M. Ca ute- 
mișfi ne-am propus, în primul 
rînd, să facem în așa fel îneît 
nici un cumpărător să nu plece 
din magazinul nostru nemulfumit. 
Un lucru 
nu-i așa. 
de toate 
începînd 
le și terminînd cu modul cum vor. 
bim cu cumpărătorii. Și, bineînfe. 
Ies, să ne ajutăm unii pe alții.

Tot. 
pentru ce 
haină sau 
de zi sau 
de cămăși

simplu s-ar părea, dar 
Metoda : să ne îngrijim 
problemele magazinului, 
cu etichetele și vitrine-

telegramă
Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
din Japonia

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a Partidului Comu
nist din Japonia, Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn vă adresează 
dv., tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din Japonia 
un salut frățesc și calde fe
licitări.

De la crearea sa, Partidul 
Comunist din Japonia, con
ducător încercat al clasei 
muncitoare japoneze, s-a aflat 
în fruntea luptei maselor 
populare de la orașe și sate 
pentru pace, democrație, 1; 
bertate și progres social, 
pofida grelelor încercări prin 
care a trecut, a anilor înde
lungați de activitate ilegală, 
Partidul Comunist din Japo
nia a ținut sus steagul marx- 
ism-leninismului și al interna
ționalismului proletar, a luptat 
cu dîrzenie pentru interesele 
vitale ale poporului japonez 
și a militat pentru întărirea 
solidarității oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Partidul Comunist din Ja
ponia desfășoară o activitate 
neobosită pentru unirea tu
turor forțelor muncitorești și 
democratice într-un larg front 
național, militează cu perse
verență împotriva militaris
mului, pentru dezarmarea ge
nerală și totală, pentru pace 
în întreaga lume.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn 
urează Partidului Comunist 
din Japonia noi succese în în
tărirea continuă a rîndurilor 
sale, în lupta pentru înfăp
tuirea programului partidului, 
pentru o Japonie indepen
dentă, democratică și iubitoa
re de pace.

li- 
în

trecut, a anilor înde-

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

Printre zecile de magazine 
noi, moderne, ale orașului 
Oradea, magazinul pentru 

copii, „Guliver”, se bucură de o 
faimă bine meritată. Cine i-a 
adus aceaBtă faimă ? Cele 7 vîn- 
zătoare tinere conduse de comu
nista Acs Irina. Ele și-au propus 
să facă din magazinul lor o uni
tate cu deservire exemplară, 
ceea ce au și reușit. Succesul se 
datorește bunei organizări a lo
cului de muncă.

Să facem o vizită în magazin. 
Fetele vin cu 15 minute înainte 
de ora deschiderii, fac ordine în 
rafturi, în magazin, aranjează 
mărfurile după mărime, preț, 
calitate. La ora 8,15 magazinul 
strălucește de curățenie. Dragos
tea pentru frumos se vădește și 
în aceea că mărfurile (mai ales 
tricotajele și confecțiile) sînt a- 
ranjate în așa fel îneît și culo
rile să se asorteze între ele. Ca 
niște albine, fetele trebăluieso 
și fac totul pentru ca numeroșii 
vizitatori ai magazinului să fie 
mulțumiți. Aceste hartinice ti-’ 
nere se numesc : Edita Zuh, Eva

Kovacs, Margareta Harabulea, 
Livia Moldovan, Irina Senean.

Atmosfera generală din maga
zin este deosebit 
Cumpărătorii sînt 
cu multă atenție, 
Fetele țin cont de 
lor, Ie recomandă în plus și alte 
articole, îi servesc 
chiar și atunci cînd 
tor nu este în stare 
între... 5 perechi 
Trebuie să ai răbdare ! La ora 
aceasta matinală este mare aglo
merație la raionul 
Afluența durează 
Sînt articolele cele 
tate, de sezon. Utemistele Iulia- 
na Kirchmajer și Iuliana Iernea 
abia prididesc cu treburile. Ele 
sînt mereu calme, amabile și bi
nevoitoare. Ce spun cumpărăto
rii ? Luăm pe loc un scurt in
terviu. Delczer Aurora, munci
toare la Fabrica de încălțăminte, 
ne spune :

— Am doi copii și mă apro
vizionez cu tot ce le trebuie nu
mai de la acest magazin. Sînt 
foarte mulțumită de atmosfera 
din magazin.

de tricotaje, 
toată ziua, 
mai eolici- Fruntași în producție. Un grup de constructori ai furnalului da 

1 000 mc de ia Combinatul siderurgic Hunedoara.
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0 nonă reducere de prețuri
la unele bunuri industriale

un război

convinși că 
necesară, ci

acestea sîntem ferm 
este nu numai vital

Ieri, ea a fost visul celor mai 
Astăzi dezar-

permite să se economisea- 
pot accelera considerabil 

slab dezvoltate din punct

(Continuare în pag. a IV-a)
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fără 
pri- 

cu 
cu

Se extind irigațiile 
în regiunea Dobroge a

A fi vînzător, casier sau 
merceolog în comerț 
nu-i lucru chiar atît de 

simplu, cum s-ar părea la 
prima vedere. Ca și în alte 
domenii, lucrătorii din co
merț trebuie să învețe necon
tenit, să-și perfecționeze cali
ficarea. La Magazinul 
versal „București' 

cursurile

uni- 
există 
de ca-

n cui face cît o 
barieră de cale fe
rată. Drept care șo- 
ferul mașinii noa
stre înjura toate cu
iele din lume In 
timp ce „trăgea la

cric" ca să scoată roata din spa
te a mașinii și s-o înlocuiască cu 
cea de rezervă. Noaptea era se
nină ca o cîmpie imensă primă
vara, și străluceau pe fafa ei ste
lele ca niște boabe de porumb 
semănate de o mină nevăzută. In 
jurul nostru o altă cîmpie, cea 
adevărată, fremăta ușor sub boa
rea unui vînt de-abia răsărit. La
nurile întinse de porumb înspicat 
se băfeau în săbii mari de frun
ze, pe cînd grîul susurea liniștit 
ca un fluviu. Deodată zgomote de 
motoare au umplut liniștea nop
ții și cîmpul tot s-a trezit dinfr-o 
dată la

Vreo șapte tractoare cu faru
rile ca 
ne-au 
colectiv 
de statură, 
zat grozav 
de noi.

— Bună 
o pană ?

— Ni s-a-ntîmplat, 
șoferul fără nici 
vorbă.

Am aflat că se numește Marin

viafă.

niște ochi uriași, argintii, 
surprins într-un fascicol 
de lumină. Un tînăr mic 

cu părul 
de soare

șaten, bron- 
s-a apropiat

seara. Vi s-a-nfîmplaf

a mormăit 
un chef de

Șilificare pentru vînzători 
gestionari și cursuri săptămî- 
nale de ridicare a calificării. 
Necesare îmbogățirii cunoștin
țelor profesionale, aceste 
cursuri suscită un deosebit in
teres mai ales în rîndurile ti
nerilor dornici să se perfec
ționeze în profesia aleasă.

(Continuare în pag. a Ill-a)

de larg
Consiliul de Miniștri al 

R. P. Romîne a stabilit prin- 
tr-o hotărîre o nouă reducere 
de prețuri la unele bunuri in
dustriale de larg consum. A- 
plicarea noilor prețuri reduse 
se .va face începînd cu data 
de 16 iulie 1962.

Hotărîrea prevede reduce
rea prețurilor în medie cu 30 
la sută la țesături din fire de 
relon uni, imprimate și elec- 
troplușate destinate pentru 
rochii, bluze și lenjerie, pre-

consum
cum și pentru baticuri și 
eșarfe. Corespunzător au fost 
stabilite prețuri reduse între 
11 și 36 la sută la confecțiile 
executate din aceste țesături, 
Cu peste 47 la sută se micșor 
rează în medie prețurile la 
mantale și pelerine de ploaie, 
la fețele de masă <țin același 
material. S-a stabilit, de ase
menea, o reducere medie de 
15 la sută la diferite mărci și 
sortimente de ceasuri de mînă,

Suprafețele amenajate pen
tru irigarea culturilor din Do- 
brogea sînt în acest an de a- 
proape două ori mai mari de- 
cît în anul 1961. Din cele a- 
proape 17.000 de hectare iri
gate. o treime sînt cultivate 
cu "porumb. Colectiviștii din 
comunele Tuzla, Dăeni, Gîrli- 
giu, care au realizat anul tre
cut la culturile de porumb iri
gate între 7.000—10.000 kg 
boabe la hectar, acordă o 
tenție deosebită executării 
vreme a udărilor ca și a 
crărilor de îngrijire a culturi
lor. Experiența acestor uni
tăți este folosită și de celelal
te G.A.C. din regiune care au 
terenuri amenajate pentru iri
gat, în vederea executării lu
crărilor necesare obținerii de 
producții sporite.

(Agerpres)

a inginerilor și tehnicienilor
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romin,
de 
a- 
la 

Iu-

Opran, brigadier la G.A.S. Robă- 
nești, regiunea Oltenia. Gostatul 
avea în apropiere 30 de ha de 
orz, pe. care îl recoltase și acum 
cei șapte tractoriști executau ară
turi adinei de 30 cm.

— Și în cit timp credeți că-l 
dați gata l a întrebat unul din noi. 
Ochii lui Marin Opran străluciră 
ciudat, aducînd a ironie.

— Am început azi dimineață. 
Fină mîine dimineafă pe la 2—3

vingerea unui savant șl conducă
tor de oști. Le-a făcut semn ce
lor 7 și tractoarele au pornit. 
Mergeam pe urmele lor, pe mi-* 
riște, pe lîngă brazdele proas
pete și discutam.

Gospodăria are 2.700 ha teren, 
și acum în campania de vară, tot 
pămîntul acesta cheamă spne el 
ca un magnet. Vorba aceea, nici 
noaptea nu stai liniștit. Cele 30 
de au Inaugurat

seră nervii și acum fuma liniști* 
o țigară rezemat de capota ma
șinii. Visa și el. Oricum, imensita
tea naturii îl făcea visător.

Tractoarele trăseseră cîteva 
brazde bune. Era intr-adevăr ră
coare. Marin se apleca pe braz
de din cînd în cînd, de parcă le 
zicea „să trăifi", Avea în mînă 
O șipcă de brad.

— Ce faci cu bățul ăla ?
m Măsor. Măsor adîncimea. Bă-

mp
-IJLL/JJ

hectare de orz

începerea marii bătălii a recoltei. 
Mîine-poimîine 800 de ha de grîu 
își așteaptă... examenul de matu
ritate. Sute de hectare de porumb 
și de floarea-soarelui murmură 
ca o chemare. Apoi desmiriștitul, 
arăturile adinei de toamnă. Toate 
acestea le simțea în noaptea 
aceea Marin Opran și alături de 
el cei șapte tovarăși ai săi.

Se ara în noaptea senină. Stră
luceau brazdele ca niște valuri 
argintii sub lună. Șoferul înlocu- 
iese de mult cauciucul, îi trecu-

p
1/

gata I Am hotărît să lucrăm și 
noaptea. E bine 
și-apoi noi sîntem tineri. 
doriți vă prezint brigada mea.

Peste cîteva minute eram pe 
tarla. Utemistul Marin Opran și-a 
aprins o mărășească și dînd dru
mul unei trîmbe de fum albicios, 
s-a scuzat :

— De fapt sîntem două brigăzi, 
într-una singură. Trei tractoriști 
de la S.M.T. Olari, patru de la 
noi de la Gostat. Avem treabă 
foarte multă.

Vorbea cu dezinvoltura și con

și răcoare, 
‘ ...Dacă

tul e gradat și o parte e vopsită 
în negru. Asta înseamnă 30 de 
centimetri. Poftim de vezi.
aici avem cam 
zeci...

m Și e bine
— Este. Sub

timetri nu e bine.
La capătul tarlalei, tractoarele 

întorceau cu plugurile ridicate. 
Marin le-a făcut să oprească.

— Nu vi-e somn ?
Da ce, sîntem sugari l Sîn-

35—40, aici

așa î
treizeci de

lată, 
trei-

cen-

tem oameni In toată firea, a răs
puns unul din ei. Dar ni-e sete. 
Nu beți cu noi un suc l m-a în
trebat el.

Am băut un suc 'de portocale 
la gheajă. Gospodăria trimite zil
nic suc tractoriștilor. Lucru mă
runt, dar semnificativ. Stăteau la 
un „pahar“ de suc comuniștii lor- 
dache Petre, Țucă Constantin și 
ufemișfil Ionică Tudor, Trușcă Tu
dor, Dascălu Gh. și Opran Ma
rin, brigadierul. Era o clipă ide 
pdihnă, în noaptea imensă.

Brazdele curgeau din nou după 
plugul tractoarelor, Peste puțină 
vreme, cele 30 de ha de miriște 
ale G.A.S. din Robăneșfl aveau să 
devină negre de brazde.

Ne-am luat rămas bun. De pe 
șosea, farurile tractoarelor închi
puiau a constelație de argint pe 
cerul clmpiel. Și acolo, Intre ste
lele acelea ale farurilor, călăto
reau cu racheta
„argonaufi“ spre fericire. Din de
părtare, odată cu vîntul de noap
te mă urmărea imaginea utemistu- 
lui Marin Opran înghenunchiat 
peste brazde, amețit de aroma 
tulburătoare a pămîntului unit,

tinereții șapte

Delegații Ia Conferința pe 
țară a inginerilor și tehnicie
nilor transmit Partidului Mun
citoresc Romin, Comitetului 
său Central, adînca recunoș
tință și mulțumire ale intelec
tualității tehnice din Republi
ca Populară Romînă, pentru 
îndrumarea permanentă și 
condițiile minunate ce i-au 
fost create spre a-și consacra 
toate forțele, întreaga capaci
tate de creație dezvoltării ne
contenite și înfloririi economiei 
și culturii patriei noastre so
cialiste.

Analizînd activitatea desfă
șurată pînă în prezent, Confe
rința a stabilit măsuri organi
zatorice menite să asigure 
continua îmbunătățire a acti
vității obștești a inginerilor 
și tehnicienilor, participarea 
lor tot mai rodnică la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IlI-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

In cadrul și sub conducerea 
sindicatelor, ai căror membri 
Sînt toți inginerii și tehni
cienii, activitatea lor obștea
scă va cunoaște o nouă și pu
ternică dezvoltare. Consiliul 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, comisiile ingineri
lor și tehnicienilor de pe lîn
gă organele sindicale își vor 
concentra toate eforturile spre 
mobilizarea întregii intelec
tualități tehnice la lupta pen
tru promovarea consecventă 
a progresului tehnic, spre a_ 
plicarea în producție a tot 
ceea ce este nou, înaintat,

pentru creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea 
calității produselor pentru în
deplinirea ritmică și la toți in
dicii a planului de stat în 
toate ramurile economiei na
ționale.

O atenție deosebită vor a- 
corda ridicării pe mai departe 
a calificării profesionale a in
ginerilor și tehnicienilor pe 
baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, propa
gării cunoștințelor tehnico- 
științifice în masele largi de 
oameni ai muncii, îndrumării 
tehnice și sprijinirii mișcării 
de inovații și invenții.

însuflețiți de realizările de 
seamă, obținute de oamenii 
muncii în toate domeniile 
construcției socialiste, de pers
pectivele minunate deschise 
în fața poporului nostru de 
cel de_al IlI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
inginerii și tehnicienii asigură 
Comitetul Central al Partidu
lui, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că 
vor munci cu și mai mult 
elan, cu pasiune și devota
ment, împreună cu clasa 
muncitoare și întregul popor 
pentru triumful politicii parti
dului, pentru dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, pentru 
înflorirea științei și culturii 
și ridicarea continuă a nive
lului de trai al poporului, 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în scumpa noa
stră patrie, Republica Popu
lară Romînă.

CONFERINȚA PE ȚARA A INGINERILOR 
ȘI TEHNICIENILOR

Rezultatele Concursului național

RUSALIN MUREȘAN

de tineret

b) PENTRU VERSURI

H.

PREMIUL I
„înainte, partidul ne 

duce“ de Tiberiu Utan.
PREMIUL II

„Un marș pe stìngili“ 
Alex. Andrițoiu.

La concursul „Pentru cel mai bun cîntec de tineret", orga
nizat în cinstea a 40 de ani de la înființarea U.T.C. din Romî- 
nia, juriul a decernat următoarele premii și mențiuni :

a) PENTRU MUZICĂ
PREMIUL I

„înainte, partidul ne con
duce“ de Marin Constantin.

■ PREMIUL II
„Cîntecul nostru" și „Ziua 

de 2 Mai“ de Laurențiu Pro
feta.

PREMIUL III
„Pui de vultur“ de 

Schwartzmann.
MENȚIUNI

„Tineret al țării“ de Eugen 
Teger.

„Tinerețe, vis fierbinte“ 
Emil Lerescu.

„Un marș pe stîngul“ 
Mișu Iancu.

„Frumoasă e tinerețea noas
tră“ de Alois Honig.

:
:
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anca Bercaru ședea alături 
de ceilalți, dar nu-i auzea 
vorbind și parcă pe el îl 
legăna căruța mai tare, 
trupul i se bălăbănea în 
toate părțile, pălăria și-o 
împinsese pe ceafă de tot și

ochii i se făcuseră, din pricina soarelui, 
mici ca niște linii. Chiar și sapa o 
ținea într-un fel ciudat, cu mina întinsă 

; înainte ca pe ceva ce-i era străin și 
(indiferent. Capul îi ședea mai mult 

aplecat spre îngrămădeala de picioare 
din căruță.

Ceilalți vorbeau. Fleacuri. Chiar în 
fața lui ședea Florica lui Burtea, o femeie 
tânără și uscățivă care vorbea într-una și 
fidea. Citeodată Manea îi simțea răsufla
rea caldă ca o boare dar asta tot nu-l 
scotea din ale lui.

Căruța înainta în cîmpie pe un drum 
prăfuit și drept. Un drum pe oare-l fă
cea în fiecare dimineață iar oamenii pă
rea că vorbeau mereu despre aceleași 
lucruri.

Florica lui Burtea clevetea pe sea- 
' ma muierilor și cine se întîmpla să 

nimerească în clevetirile ei intra ca în- 
tr-un darac om întreg și ieșea pe cealaltă 

> parte numai zdrențe și fulgi. îi venise 
J acum rîndul nevestei gestionarului de la 

cooperativă, căreia Florica îi zugrăvea 
un chip de paparudă vopsită și împău
nată, că de cînd e bărbatu-său gestionar 
ea nu mai vine la muncă, stă, dragă 
doamne, acasă și mîngîie pisicile pe 
coadă...

Stănică Plopu discuta despre situația 
internațională și deobicei alcătuia niște 
istorioare pe înțelesul lui despre ce se 
petrecea în lume și pe care le spunea 
după ce citea seara ziarul.
Velicu povestea snoave, li plăcea să 

spună cîte-o trăznaie după care muie
rile îl bumbăceau cu pumni 
și pe spinare, iar el se ferea

; ridicat în dreptul ochilor.
Mai erau în căruță gemenele 

și vre-o trei flăcăiandri. Băiatul lui Țiți-
! rică era cu caii.
; Pe toți îi cunoștea bine Manea Ber-
> caru. Pe ei ca și pe alții. Erau oamenii 

din brigada lui... Ani de zile avusese ră
gazul să-i învețe fiecăruia firea și să știe 
cum să stea de vorbă cu fiecare.

Astăzi însă Manea Bercaru vedea la 
ei ceva care nu era așa ca în toate zilele 
de pînă acum. Oamenii vorbeau ca în 
toate diminețile, despre aceleași lucruri 
și tocmai de aceea treburile nu erau la 
locul lor. Astăzi ei ar fi avut de vorbit 
despre altceva. Ar fi avut de vorbit toc
mai despre ce nu i-ar fi plăcut lui să se 
vorbească. El aștepta aceste discuții, se 
pregătise să le audă și știa și cum ar fi 
trebuit să răspundă la ele ca să le pună 
capăt. Știa că dacă ei nu spun acum 
nimic despre schimbarea lui din funcția 
de brigadier înseamnă că vorbesc des
pre asta cînd nu-i el de față.

La lucrurile
gîndea atunci cînd se trezea din împie
trirea lui și-și dădea seama unde se află. 
Atunci îl privea cîte puțin pe fiecare, 
parcă stînd cu el de vorbă pe tăcute, aș
teptând un răspuns la o întrebare pe care 
n-o pusese. Dar oamenii nu înțelegeau 
nimic.

în 
cu

lui

ceafă 
cotul

Savu

acestea Manea Bercaru se

După un ceas de mers, căruța ajun
sese departe în cîmp, aproape de Prun
dul lui Mitrici de unde începea lanul de 
porumb al brigăzii. Băiatul lui Țițirică 
zări atunci în depărtare o șaretă cu un 
cal, întinse codiriștea într-acolo și spuse 
către cei din căruță:

— Ia, uite șareta brigadierului...
— Repede a mai mers — vorbi unul 

din flăcăi. Cînd dracu’ a ajuns înaintea 
noastră?

— Ei, ce vrei, sită nouă! — vorbi cu 
oarecare înțeles Florica.

— Acuma să vezi că ne-așteaptă la 
capul locului, să ne dea ...dispoziții...

— De-aia nu mai pot eu!... vorbi din 
nou Florica. Asta parcă-i arhanghelul 
Gavrilă, vorbește cu tine ca din cărți... 
In ziua cînd s-a întors de la școală nu
mai ce-mi răsare în drum, cu valiza în 
mină. li zic: — Ai venit Petrache ? 

Dar el, nu știu cum a zis doamne, aha... 
zice: — Da, m-am „reîntors“. — Și- 
acuma — zic eu — ce-o să faci, o să 
te pună brigadier ? — Nu știu — zice
— am să te informez eu la timp, 
și-a trecut fudul pe lingă mine...

— De fapt, omu-a procedat bine, vorbi 
Stanică Plopu. O fi el, cum o fi, da’ de 
deștept e deștept!

Stănică părea că s-a oprit din ce-ar 
mai fi vrut să spună. Aruncă o privire 
cu coada ochiului spre Manea Bercaru 
care se uita lung în urma căruții, cu 
ochii mici și pierduți.

— Toate ca toate — continuă Stănică
— dar cum o să isprăvim noi în trei zile 
prașila a treia la porumb, nu știu...

Un timp în căruță n-a mai vorbit ni
meni.

„Au amuțit cu toții — gîndi Manea 
Bercaru. Și-ar bate ei joc de mine pe 
față dar le e puțin pe la obraz. Abia aș
teaptă să nu fiu lingă ei ca să s-apuce să 
mă beștelească. Pațachina asta a lui Bur
tea ce-ar mai turui ea acuma... Tare-aș 
vrea să-i aud“.

Gîndurile 
înfierbînte. 
și-aș înghiți

Se ridică 
sapă.

— Măi a
Băiatul opri și Manea Bercaru sări din 

căruță. Porni 
gănați.

— Ai uitat 
ruță Florica.

trăiau niște oameni dar ei hohoteau de 
rîs a batjocori. „Ia uitați-vă la Manea... 
brigadierul cum se duce cu coada între 
picioare...“.

Trebuie să-l găsească pe Ionașcu pre
ședintele și pe Oprișan, secretarul de 
partid, și pe alții din consiliu, să fie cît 
mai mulți, la un loc, să-i adune și să stea 
în fața lor să le spună ce are pe inimă.

„Să știți că ce-ați făcut voi cu mine e 
ca un fel de neomenie. Atîția ani de zile 
am fost bun și-acuma... mă dați la o par
te. Am muncit atîția ani 1 Cînd fugeau 
toți ca dracul de tămîie să 
puși la greu, eu ce-am zis: 
fiu eu ăla. Numai 
scop cu gospodăria. N-aveam nici soco
titori nici contabil. ~ 
scriptologia pe niște fișe, le strîngeam 
sul și umblam cu ele subțioară 
timpul...

Atuncea am fost bun, nu-i așa?
Atuncea la început cînd oamenii 

știau cum o să fie cu „geace-ul“ și 
ieșeau la prășit, atuncea, Ionașcule 
ai venit la mine și m-ai trezit în puterea 
nopții: — Măi Bercarule, hai mă, să fa
cem ceva, hai să-l luăm și pe Oprișan 
și să mergem pe la oameni pe-acasă. Am 
orbecăit toată noaptea pe la porți, ne-au 
hărtănit cîinii și-am vorbit cu oamenii, 
cu fiecare, pînă ni s-a uscat limba în 
gură. A doua zi, așa-i c-a ieșit lumea la 
prășit și s-a făcut toamna porumb ? 
Atuncea Manea Bercaru a fost bun. N-ați 
mai știut cum să mă lăudați prin șe
dințe...

Cînd nu mai dovedeam să secerăm 
grîul în cincizeci și șase de ne-au apucat 
ploile cu el pe cîmp, cînd am alergat 
atunci săptămâni de-a rîndul de la o tarla 
la alta și de la om la om că nu mai știam 
nici de mîncare nici de somn, atuncea 
am fost bun.

Oamenii au strîns în fiecare an bu-

Oftă. Ridicîndu-și privirea din țărîna 
drumului Manea băgă de seamă că mer
sese o bucată bună. Numai de i-ar 
acolo...

găsi

bri-
po-

nu fie 
„măi, hai să 

să ajungem la un

Eu țineam toată

tot

nu
nu

lui Manea începură să se 
„Adică eu de ce-aș tăcea 

toate astea ca prostul ?“ 
în picioare sprijinindu-se în

lui Țițirică, ia oprește !

înapoi cu pași mari și le

ceva acasă? strigă din că-

ergea repede parcă voind 
să ajungă din urmă un timp 
pierdut. Soarele galeș de mai 
e vesel cind n-ai nimic pe 

■ suflet și-i trist de tot cînd 
te apasă un necaz. Frunzele 
porumbului se mișcau încet

șt trist a singurătate. Un arici, ca o 
mică explozie încremenită, se ghemuise 
în marginea drumului, la rădăcina 
buruienilor. Cine știe ce spaimă îl 
alungase acolo. Sufletul lui Manea era 
trist, iar dimineața aceasta caldă, soarele 
și liniștea necuprinsă, îl făceau să se 
simtă singur și umilit. Undeva în urmă

n stingă o echipă din 
gada a doua prășea la 
nimb, li recunoscu pe oame
nii din echipa lui Buțucan și 
parcă n-ar fi vrut să fie 
zărit.

„De-acuma încolo, cînd o 
pe lingă oameni pe cîmp n-o să 
la fel -Altă dată oamenii îl ve-

să trec 
mai fie 
deau și-i strigau de departe...

— Hai noroc, brigadierule!
— Noroc, noroc. Merge treaba, merge? 

le răspundea el. Citeodată, cînd era os
tenit, se oprea la cîte o echipă și fuma 
o țigare tolănit în iarbă sau stătea cu ca
reva la taifas. Dacă era la amiază, oa
menii îl chemau să mănînce cu ei și-l 
îmbia fiecare să ia din ce avea în șter
gar.

Pînă acuma nu s-a gîndit niciodată 
dacă oamenii făceau asta pentru că era 
brigadier, sau, așa, din prietenie pen
tru el.

Trecuse de locul unde lucra echipa. Fu
sese atent să vadă dacă-l strigă cineva 
sau nu. Și nu-l strigase. Dar tocmai a- 
tunci îl auzi pe Buțucan:

— Măi nea Bercarule, ia stai oleacă. 
Unde-ai pornit așa ca din pușcă? N-ai 
un foc? Că am aicea în echipă numai 
muieri și sfinți. Nu fumează niciunul!

Dumitru Buțucan venea spre el călcînd 
apăsat, parcă abia ducînd pe picioare 
greutatea unui trup cit toate zilele. Iși 
aprinseră amîndoi cîte o țigară. Se așe
zaseră pe iarbă în marginea drumului 
și trăgeau pe tăcute fumul în piept.

— L-am văzut pe Petrache azi dimi
neață în șaretă — vorbi în cele 
urmă Buțucan. Să știi că băiatul ăsta

Desen de ELENA CEAUȘU

cafele șl s-au bucurat cu toții că ș'l-au 
umplut casa, cu de toate și gospodăria 
a prins cheag, dar numai eu singur 
am știut cît mi-am bătut picioarele, și 
cît mi-am frămîntat creierii ca să-i spun 
la fiecare ce să facă și unde să se ducă 
și cum să lucreze...

Era bun atuncea Manea Bercaru...
Nu spun c-am făcut eu tot, slavă dom

nului, toți au muncit... Da’ poate că am 
făcut și eu cîte ceva...“.

Mergea cu sapa la spinare pe mijlocul 
drumului. Picioarele îl duceau parcă 
singure, din ce în ce mai repede. Nu 
mai vedea nici drumul, nici cîmpul. I 
se pusese ca o ceață pe ochi și nu-i mai 
vedea decît pe președinte și pe ceilalți 
cum stau în picioare, strînși grămadă, 
și-l ascultă... și clatină din cap. Iar el le 
spune mai departe:

„Am dreptate nu-i așa? Am venit să 
vă spun de la obraz că nu m-aș fi aștep
tat la una ca asta după atîția ani... Eu 
pot să muncesc și cu sapa, ...nu mi-e ru
șine... da’ să știți și voi... prea ușor 
vă lepădați de oameni...”.

O să le spună toate astea și-o să 
plece. Ce-or să mai zică ei în urmă, 
ce-or să facă ?... Poate or să-și dea sea
ma c-au greșit, poate o să le pară 
rău, poate nu, treaba lor... Dar el o să 
le-o spună.

£5 Wrte bunS este citită tntotdea una cu plăcere. în aerul răcoros al parcului, lectura este chiar 
mai spornică (aspect de la biblioteca „Al. Vlahufă“ din Parcul Herăstrău-București).
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DESCOPERIRI INTERESANTE
ALE SPEOLOGILOR ROMINI

Speologii romîni an 
făcut în ultimul timp 
noi descoperiri intere
sante. Recent, un co
lectiv de cercetători a 
ajuns la capătul celei 
mai lungi peșteri din 
țara noastră: peștera 
Topolniței (raionul Ba
ia de Aramă), care mă
soară peste 7 kilome
tri. Au fost descoperi
te noi săli și galerii 
cu podoabe de calcar 
de o rară frumusețe, 
s-a colectat faună ca
vernicola, care urmea
ză să fie studiată.

Rezultate interesan
te a dat și cercetarea 
peșterei Bulba din ye-

cinătatea orașului Baia 
de Aramă (lungime 
3 200 m). După direc
ția galeriei principale 
a peșterei, speologii 
trag concluzia că ea 
reprezintă sistemul de 
ieșire a apelor lacului 
Zăton, aflat Ia o de
părtare de cîțiva kilo
metri, care Ia un mo
ment dat sînt absorbi
te în subteran.

Săpăturile în cunos
cuta peșteră „La A- 
dam" din Dobrogca, 
începute în anul 1956, 
au ajuns în prezent la 
o adîncime de 9 me
tri. S-au descoperit 
pînă acum 65 specii

de mamifere cuaterna- 
re care dau prețioase 
indicații cu privire la 
fauna existentă în țara 
noastră în urmă cu 
zeci de mii de ani. 
Deosebit de importan
tă este descoperirea 
unui craniu de rinocer, 
păstrat în cele mai 
bune condiții, care 
constituie o piesă uni
că pentru țara noastră.

Tot în peșterile Do- 
brogei s-au obținut re
zultate originale în 
studiul unor rsociații 
între vegetale și ani
male, fenomen prezent 
în mai toate peșterile, 
dar încă puțin cerce
tat de speologi.

In peșterile explora
te, specialiștii romîni 
au descoperit, de ase
menea, genuri și spe
cii noi de nevertebrate 
cavernicole.

Pe baza cercetărilor 
făcute, oamenii de 
știință de Ia Institutul 
de speologie „Emil Ra- 
coviță“ din București, 
elaborează acum o se
rie de lucrări de sin
teză, ca: „Repertoriul 
peșterilor din R. P. 
Romînă“, „Catalogul 
faunei cavernicole din 
R. P. Romînă“ etc.

(Agerpres)

din
o

mai 
mai 
Ma-

să facă treabă, li tînăr, poate s-alerge și 
pe urmă știe bre și carte multă.-

— Mda, făcu absent Bercaru.
— Pentru matale era și greu să 

alergi atîta... și ca să te 
apuci să mai faci școală... îi greu—
tale ai alergat destul. Să mai dea în greu 
și ăștia mai tineri...

Bercaru oricît s-a străduit n-a găsit în 
vorbele lui Buțucan decît niște gînduri 
cinstite. Se ridică de jos să plece. Buțu
can însă îl opri din nou.

— Bre, nea Bercarule, poate ți-o fi 
sete. Stai numai oleacă. Și se duse pînă 
la căruță unde scormoni la umbră pă- 
îhîntul și scoase de-acolo o sticlă cu vin.

— Asta-i cam ultima — zise el. Ce-a 
mai rămas pe fundul butoiului... Pînă la 
toamnă „meateul“ știe de noi...

Au băut din sticlă și s-au 
Mergînd mai departe Manea 
să se gîndească la Petrache.

despărțit, 
a început

nimic deu Petrache n-are 
împărțit. Băiatul îi devenise 
drag.

„La urma urmii — gîndi 
el — nu l-am luat eu pe 
lingă mine după ce-a venit 
din armată ?“.

Gîndul ăsta îi dădu o înseninare 
firavă, aducîndu-i în minte niște intim- 
plări mai vechi.

Petrache venise din armată și intrase 
să lucreze cu ai lui din casă într-o 
echipă. Băiatul era ambițios. Ce făcea, 
făcea cu grijă, cu migală — și cine lucra 
pe-aproape avea de furcă cu el. Petrache 
nu era deloc rușinos, spunea totul de la 
obraz. Bătrînul Voicu Potlog, taică-su, 
i se plînsese odată în glumă lui Manea: 
— Cu băiatu-ăsta al meu nu mai fac eu 
ăle palate. Se ia cu toți la rîcă.

— Lasă că-i dau eu mîine o treabă 
tocmai bună pentru el — spusese atunci 

pun la semănătoare să lucreze 
pe tractor. O să iasă lucru 
cu viteza și Petrache cu mi-

Manea. 11 
cu Pîrvu, 
bun. Ăla 
gala...

A doua 
trache s-a certat cu Pîrvu, adică l-a 

, „măsurat“ pas cu pas, cu un bețigaș 
crestat cu liniuțe, făcut de el. Pînă cînd 
Pîrvu s-a înfuriat și-a-nceput să-njure. 
. — Cine dracu te-a trimis pe capul meu, 
măi Petrache ? Numai cusururi îmi gă
sești.

— Tu să nu-njuri — îi răspundea 
Petrache — da’ să faci treaba cum e 
bine... Asta

Lumea a rîs, dar lui Bercaru intim- 
plarea asta i-a plăcut.

Iși aminti apoi că la vreo săptămînă 
după asta s-a făcut o ședință de consi
liu și atunci a propus să fie numit Pe
trache al lui Potlog șef de echipă în 
locul lui Dobre Băluță, care trecuse la 
zootehnie. Toți din consiliu au zis că-i 
bun Petrache, și Manea s-a bucurat că 
avusese o ideie bună, că nu greșise. 
De atunci încolo Manea l-a tot studiat pe 
Petrache. li plăcea cum discuta el cu oa
menii, cum se zbătea pentru toate mă
runțișurile și mai ales cum se certa el, 
foarte politicos, cu cei care-l provocau 
mai mult ca să-l audă vorbind.

— E cazul să 
cartel...

li plăcea să-l 
stă de vorbă cu 
cum îi aduna în 
pe iarbă și începea să vorbească și să 
zgîrîie cu un bețișor în pămînt planuri 
și figuri despre cum devine cazul 
problema densității sau despre cine știe 
ce altă chestiune. Dacă cineva nu 
țelegea sau nu credea ce zicea el, era 
în stare să dea o fugă pînă în sat și să 
vină de-acolo într-o goană cu o cărțulie 
în mină...

Vorbea lumea că Petrache își făcuse 
acasă în grădină niște parcele și semă- 
nașe acolo porumb și cartofi din fel de 
fel de soiuri.

Toate astea îi plăceau lui Manea 
Bercaru.

zi, cîtu-i ziulica de mare, Pe- 
cu Pîrvu, adică 

pas cu pas,

e.

respectăm ce scrie la

vadă pe Petrache cum 
oamenii lui din echipă, 
jurul lui, îi așeza roată

cu

în-

O dată, astă toamnă, cam pe la cule
sul porumbului, s-a întîmplat să-l întâl
nească pe Petrache pe drum și să-l ia 
în șaretă. Din vorbă în vorbă au ajuns 
să discute despre porumb. Manea era 
supărat pentru că pe una din tarlale 
producția era cam mică.

— li pământul slab tare — își dăduse 
el cu părerea.

— Podzol, spusese Petrache.
Manea îl privise cu mirare și ce-i drept 

cu oarecare curiozitate.
— Adică... asta să fie cauza?
— Așa-i solul, podzolit, îi trebuie 

fosfor și alte substanțe...
— Mde, tot ce se poate...
Chestiunea cu podzolul și cu lipsa de 

fosfor n-o prea știa Manea Bercaru și 
nici n-ar fi vrut să-l întrebe pe Petra
che mai multe lucruri. Se gindise să le 
afle din altă parte. Petrache însă s-a 
crezut dator să explice mai departe :

— Ei, spunea el, asta s-ar fi putut ea 
drege într-un fel. Dacă n-aveam destul 
gunoi de grajd să fi adunat gunoi de la 
păsări și să fi strîns toată iarna cenușa 
din sat și primăvara să fi împrăștiat ce
nușa pe cîmp și să fi pus, colo, gunoi de 
păsări, îndoit cu apă, la fiecare cuib...

Manea ascultase cu interes și la sfîrșit 
îi veni să rîdă:

—Al dracului le mai știi tu pe toate, 
măi Petrache!

Seara, cînd a ajuns la sediu, a poves
tit la toți cit de isteț la minte e Petra
che al lui Potlog.

— Măi Ionașcule, ti spusese el pre
ședintelui, să știi că de băiatu’ ăsta e 
păcat dacă nu-l trimitem la vreo 
școală...

După o lună Petrache a plecat la

15 ani la „Unio“
I OrHucan Ion... Și 
încă de la Satu 
Mare I Și încă de la 
t,Unio’'. El trebuie

. să fie.
Ij ...Citeam ziarul 

regional. Defilaseră
prin fafa ochilor mei zeci de 
nume și realizări. Și iată, a fost 
de ajuns un nume, unul singur, 
care m-a făcut să las pagina din 
mînă, și să mă întreb prin ce 
fund de geamantan stă aruncat 
carnetul ingineresc, cu foi liniate 
milimetric, pe care notasem nu 
de mult discufia de cîteva cea
suri cu acest Ion Surducan.

Știam că e de peste cincispreze
ce ani comunist și că fusese unul 
din pionierii reconstrucției și dez
voltării întreprinderii în care 

lucra. Știam, de asemenea, cît 
este de prejuit astăzi de tineretul 
din seefia sa, a V-a vagonaj.

Și, acum, citeam în ziar : „Fi
del angajamentelor luate, comu
nistul Ion Surducan, împreună cu 
echipa sa, a executat construcția 
mecanică a macaralei..." — o 
macara menită să înlăture o sea
mă de operațiuni fizice mai gre
le, realizată do e| și de alții, din 
resurse locale, economisind ast
fel nu mai pu{in de 150 000 de 
lei.

Citim deseori asemenea rela
tări. Ceea ce nu cunoaștem întot
deauna este sufletul oamenilor 
care fac asemenea fapte, ceea ce 
îi determină pe ei să-și îndepli
nească nu numai sarcina de pro
ducție, dar să găsească timp și 
pentru a ușura cu ceva munca 
tovarășilor, pentru a aduce îm
bunătățiri în desfășurarea muncii.

Or, tocmai aceasta desprinse
sem de la Surducan, încă din 
prima clipă cînd l-am întîlnit.

Pe atunci mai calcula, se mai 
sfătuia cu maiștrii și inginerii cum 
o să fie cu macaraua — care în 
visele lui mai semăna poate cu 
un uriaș flaming cenușiu, 
cînd în pliscul prelung pești 
necoși, de metal.

Mobilurile care îi puneau 
mișcare imaginația și setea 
aveau
Pentru 
munisf 
ducției 
zentau

trebuie plasat cu maximă efi-s 
cienfă.

într-o discufie cu unul din se- 
raliștii uzinei, a venit vorba o 
dată, despre marii în(elep)i de pe 
la mijlocul mileniului nostru, des
pre faptul că aceștia au fost niște 
umaniști, umaniștii Renașterii. Sur
ducan auzise desigur de ei, fiind
că din discuții mi-am dat seamă 
că are cunoștințe de istorie, de 
dialectică, de literatură universa

zi, fratele său n-a mal avut tărie. 
A lăsat și glasul metalului și a- 
gerimea patentului și dinții daltei 
sau ai burghiului și a rămas la 
țară, cu iarba și mugetul junin- 
cilor din ogrăzile altora, pînă 
cînd, în sfîrșit, azi e și e| fericit 
în gospodăria colectivă din Săt- 
mărel.

Ion Surducan, „bătrînul" șef de 
echipă, n-are nici 40 de ani (dar 
dintre aceștia, 13 și i-a „trăit" în

înșfă- 
lu-

în 
ÎȘÎ 
sa.
co-

pro-

sălașul în conștiin|a 
el, ca pentru fiecare 
a| secției, sarcinile 
și perspectivele ei repre- 
axe pe care fiecare efort

lă. Sim}ind însă că se caută un 
reper, pentru a i se încadra fap
tele sau caracterul, deveni ceva 
mai grav și găsi potrivit să vor
bească despre dragostea față de 
om pe care o simfise și o învă
țase altfel, nu din manuale, ci de 
la comuniștii mai vîrstnici.

La „Unio" e din 1947, și tot 
de atunci în partid. Cînd a venit, 
atelierele nu semănau nici pe de
parte cu uzina de azi. După ex
presia unui utemist, Nicolae Țin
ea, muncitorii vîrstnici sînt „stîl- 
pii vii" a tot ce s-a construit la 
„Unio" de la naționalizare în
coace.

Asemenea „stîlpi vii” trăiesc 
îndeosebi printre tineri, și poate 
tocmai de aceea și rezultatele în 
întrecere ale acestora sînt din 
cele mai frumoase. Tineretul are 
ce învăța de la ei, dar nu numai 
meserie, ci și cum să privească 
viața.

Cum au făcut ucenicia tinerii 
lui tovarăși de muncă ? Invățînd 
la profesională, cu bursă, cantină, 
cărți gratuite și dormitoare cu
rate. Cum a făcut-o Surducan ? 
Venind în fiecare dimineață pe 
jos, cu încă un frate, cîte șapte 
kilometri, mai totdeauna desculți, 
slab alimentați, prost îmbrăcați, 
dar în schimb îndeajuns de mult 
chelfăniți și înjurați. Intr-o bună

această funcție), împreună cu to
varășii săi mai tineri, participă 
cu pasiune la întrecerea socialis
tă. Poate îi e și ușor să fie pa
sionat, de vreme ce se află mai 
totdeauna în frunte. „Adversarul" 
direct, Veleș Andrei îi este în 
schimb unul din cei mai buni 
prieteni, și fac neîncetat schimb 
de experiență.

Căutînd la rădăcinile succese
lor sale, vom regăsi aceeași pu
tere de muncă și dăruire a co
munistului Surducan, care e mai 
plastică și mai revelatoare în ex
presie decît orice cuvinte măies-

In dr i
In această vară, pionierii și 

școlarii din comuna Cordă- 
reni, raionul Dorohoi, își vor 
petrece timpul liber intr-un 
mod atractiv și educativ. Ast
fel, în tabăra locală ei vor 
învăța noi cîntece pionierești 
și jocuri distractive, vor par
ticipa la strîngerea spicelor, a 
fierului vechi. Dar comisia de 
organizare a vacanței de vară 
nu s-a limitat numai la atît 
Raionul și regiunea noastră 
oferă minunate priveliști ale 
naturii, obiective industriale, 
muzee memoriale și istorice.

Pentru cunoașterea acestora 
au fost planificata trei ex-

școala de brigadieri la Galați. Manea 
Bercaru s-a bucurat și atunci, și-i spu
sese bătrinului Potlog intr-o seară, cînd 
ședeau amîndoi pe o bancă în fața se
diului și venise vorba despre Petrache:

— Înaintăm vere cu știința și cine s-o 
învețe dacă nu ăștia tinerii! Intr-o zi...

Curmase atunci vorba ca să nu-și spu
nă un gînd de care se cam temea.

Satul se vedea ca la un kilometru, 
îngropat în verdele salcîmilor. Încercă 
să nu se mai gîndească la nimic, dar 
gindurile nu le poți stăpîni așa cum ai 
închide caneaua la butoi. Gîndurile curg 
și atunci cînd nu vrei să guști din ele.

li veni în minte dimineața aceea în 
care Petrache a venit la el la poartă 
să-și ia rămas bun și să-i mulțumească.

Pe fața îngîndurată a lui Manea ~ 
caru a tremurat 
domolise. Se 
făcu socoteala 
de un ceas de cînd ai lui din echipă 
s-au apucat de prășit. „Prășesc ei și fără 
mine“. A mai trecut un timp și din nou 
a început să se gîndească la Petrache. 
Petrache o să fie bun ca brigadier, 
asta nici vorbă, o să fie un bun ' briga
dier... Are multe planuri în capul lui. 
Manea Bercaru nu era supărat de loc 
pe Petrache.

„Brigadier trebuia să-l pună. E tînăr 
și-al dracului de priceput... Se zice că și 
acolo la școala de brigadieri a luat note 
bune“.

O clipă și i-a închipuit iar pe Ionașcu 
și pe ceilalți cum stau în fața lui numai 
că printre ei a apărut de data asta și 
chipul liniștit al lui Petrache. 11 vedea 
cum stă și-l privește și așteaptă să-l 
audă vorbind. O tulburare neînțeleasă i-a 
înmuiat atunci picioarele. Pașii i s-au 
oprit singuri. Stătea în mijlocul drumu
lui și nu știa de ce. A scos din buzunar 
o țigară și-a aprins-o. A simțit dintr-o- 
dată că-i obosit și că nu-l mai țin pi
cioarele. Atunci a făcut încet de tot cîți- 
va pași spre marginea drumului și s-a 
așezat pe iarbă.

Ionașcu i-ar putea spune:
— Dacă tu crezi că pentru gospodărie 

e mai bine așa, atunci mîine îl scoatem 
pe Petrache și te punem iar pe tine... 
Vrei?

— Nu... nu vreau
— Atunci cum?
A tras adînc din 

la degete.
„Am cam rătăcit i 

Manea. Ce dracu, 
mă-nfurii pe vînt și pe soare? Poate că 
oamenii nici nu rîd de mine.

Ar trebui să mă întorc înapoi la Prun
dul lui Mitrici. Da-s cam ostenit. Mai 
bine m-aș 
rachiu..."

un zîmbet. Mersul 
uită la soare 
că a trecut mai

așa...

Ber- 
i se 
și-și 
bine

țigară, pînă s-a fript

drumul, — își spuse 
m-am apucat să

duce să beau o gură de

e ridică de jos încet. Trupul 
lui mărunt și uscățiv, cu 
mișcări repezite deobicei, 
devenise acum molatec. I se 
vedeau în lumina piezișă a 
soarelui, cutele adinei de pe 
obraji. Avea fruntea încre

țită de încordare și ochii umeziți.
Mai stătu așa în picioare o vreme.
Și aproape că nici n-a băgat de seamă 

cînd s-a oprit lîngă el o șaretă. Calul ve
nise aproape, își lipise botul de umărul 
lui și răsufla încet mestecînd zăbalele 
lucioase. Calul și șareta lui de briga
dier.

L-a văzut atunci pe Petrache care să
rise jos și venea spre el înveselit.

— Măi, nea Bercarule, de cînd alerg 
să te găsesc! vorbi repede flăcăul. Era 
poate prea bucuros sau nu știa să înțe
leagă tăcerea omului care stătea în loc 
la marginea drumului și mîngîia cu miș
cări line coama aspră a calului.

— Te-arn căutat, c-aveam o treabă cu 
matale. Ajută-mă vreo două-trei zile să 
înțeleg cum ai făcut matale pontajul, să 
nu iasă dracului vreo încurcătură.

Manea Bercaru s-a aplecat atunci și-a 
ridicat sapa de jos, a pornit cu ea spre 
șaretă și, așezînd-o acolo bine să nu 
cadă, s-a uitat la Petrache și-a încercat 
să-i surîdă.

— Aveam eu astăzi o treabă în sat — 
spuse el —da’ dacă-i vorba să te ajut pe 
tine o las pe altă dată...

S-au urcat amîndoi în șaretă și calul 
a pornit cu ei în goană pe drumurile în
guste dintre lanuri.

Era încă la începutul unei dimineți de 
mai.

fre. Zîmbind ușor, spune cîfeoda- 
fă :

—• Mîinile fac fotul. Bineînțe
les, ce le spune minfea...

Ion Surducan i-a învățat pe 
muncitorii săi să asculte bine ce 
le spune „mintea" și mai ales să 
aibă auzul ascuțit față de cunoș
tințele tehnice de specialitate, iar 
ochii, ajutați de imaginație, să 
caute prototipul lucrărilor de cea 
mai bună calitate ; după aceea, 
miinile nu mai pot să greșească.

Are încredere în fiecare om 
clin echipă. Mai bine-zis, l-a învă
țat pe fiecare să aibă sentimen
tul responsabilității față de pie
sele pe care le lucrează. In aces
te condiții, care dintre ei ar avea 
nechibzuința să dea rebuturi ? Ni
colae Cuta, Vasile Pop, Matei 
Baboș, ca și ceilalți, se strădu
iesc să-i semene lui Surducan, 
să dovedească aceeași pricepere 
în meserie și aceeași integritate 
sufletească.

Știu cu toții cît ține la ei omul 
și comunistul care le e șef de 
echipă, cît se frămîntă el zi și 
noapte ca să le asigure condiții 
tot mai bune de muncă, sau ca 
ei să poată urma seralul fără a 
fi fost mai întîi istoviți fizicește. 
Lîngă un asemenea om, cum să 
nu cauți să-ți perfecționezi neîn
cetat calificarea, sau — deopo
trivă — caracterul, felul de a 
privi viața, oamenii î

MIHAI NEGULESCD

m e t i e
cursii la care vor lua parte 
numeroși pionieri și școlari.

De curînd, primii 40 de 
copii au plecat într-o excursie 
de două zile pe ruta Cordă- 
reni — satul George Enescu 
— G.A.S. „Progresul“, orașul 
Dorohoi — gara Vornicei — 
crescătoria de fazani din pă
durea Cordăreni. Cei peste 80 
km. au fost străbătuți în mare 
parte pe jos. Pe traseu n-au 
lipsit voioșia, cîntecul, jocul 
și surprizei«.

TEODOR UNGUREAND 
învățător.

A început 
recoltarea fructelor 

de pădure
Campania de recoltare a 

fructelor de pădure se desfă
șoară cu intensitate îndeosebi 
în regiunile Argeș, Banat, Ol
tenia, Ploiești, Cluj, Crișana, 
Maramureș, Hunedoara. La 
centrele de colectare au și în
ceput să sosească primele canj 
tități de smeură și afine.

Pînă acum au fost recepțio
nate în vederea prelucrării și 
conservării peste 40 tone de 
afine, circa 20 tone de smeu
ră etc. Pentru strîngerea fruc
telor de pădure, centrele de 
recepționare și de prelucrare 
au primit materialele nece-< 
sare, mijloace de transport etc«

(Agerpres) j

Maistrul Tănase Moidoveanu și șe
ful de echipă Sabin Gogorici fac 
o ultimă verificare la un nou lot 
de auto-telescoape reparate la 
întreprinderea Energo - reparații 

din Capitală.

Foto : AGERPRES



încheierea lucrărilor Conferinței pe tară 
a inginerilor și tehnicienilor din R. P. Romină

Sîmbătă s.au încheiat lu
crările Conferinței pe țară a 
inginerilor și tehnicienilor.

In cursul dimineții au conti
nuat discuțiile în legătură cu 
rapoartele prezentate în pri
ma zi a lucrărilor.

Delegații au aprobat apoi 
In unanimitate hotărîrea con. 
ferinței.

în continuare a fost ales 
prin vot secret Consiliul Na
țional al Inginerilor și Teh
nicienilor din R. P. Romînă 
(C.N.I.T.). compus din 161 
membri, care își va desfășura 
activitatea sub conducerea 
Consiliului Central al Sindica
telor. Noul organ are un ca
racter larg, reprezentativ, din 
el făcînd parte ingineri și

tehnicieni din toate ramurile 
economiei naționale, care lu
crează în producție, academi
cieni, cadre didactice din învă- 
țămîntul tehnic superior, cer
cetători, proiectanți, activiști 
sindicali, conducători ai unor 
mari întreprinderi industriale, 
șantiere de construcții și uni
tăți agricole socialiste.

Consiliul s-a întrunit apoi 
în prima sa ședință în care 
a fost ales Biroul. Din Biroul 
Consiliului Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor din R. P. 
Romînă, fac parte : Constan
tin Dinculescu — președinte ; 
Constantin Atanasiu, Ștefan 
Bălan, Nicolae Murguleț, Nico- 
lae Ionescu, Nicolae Șarpe și 
Oliviu Rusu — vicepreședinți;

Constantin Negoiță — secre
tar ; Ion Avram, Nicolae Pe- 
trulian, Constanța Marcu, Mi
hai Mihăiță, Nicolae Dumi
trescu, Alexandru Constantin, 
Remus Răduleț, Vasile Borza, 
Ion Stoiculescu — membri.

Intr-o atmosferă de mare 
însuflețire Conferința a ho- 
tărît trimiterea unei telegrame 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, tova
rășului Gheorghe Gheorghiu. 
Dej.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul președintele 
Consiliului Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor, Con
stantin Dinculescu, care a a- 
rătat printre altele, că orga
nizarea activității obștești a

inginerilor și tehnicienilor 
în cadrul sindicatelor ofe
ră posibilități mult mai largi 
pentru desfășurarea inițiati
vei lor creatoare în spriji
nul producției pentru a con
tribui mai activ, împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii la 
progresul tehnicii și dezvolta
rea economiei naționale. Ne 
exprimăm deplina convingere, 
a arătat vorbitorul, că hotărî- 
rile pe care le-am luat cu pri
vire la organizarea de azi îna
inte a activității obștești a in
ginerilor și tehnicienilor, con
stituie expresia voinței noa
stre, a tuturor cadrelor tehni
ce de a ne ridica activitatea 
la înălțimea mărețelor sarcini 
stabilité de partid și guvern. Vasile Ion, maistru la Uzina me-

talurgică „lndependenta“-Sibiu, 

explică sfudenjilor din anul I al 
Facultății de tehnologia construc
țiilor de mașini a Institutului po
litehnic București modul de func
ționare a unei prese mecanice.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Franței
Cu prilejul zilei de 14 iulie 

— sărbătoarea națională a 
Franței — Pierre Paul Bouffa- 
nais, ministrul Franței în R.P. 
Romînă, a oferit sîmbătă o 
recepție.

Au participat: Eduard Me< 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihail 
Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei 
de Comerț, membri ai grupu
lui parlamentar romîn pentru 
relații de prietenie Romînia- 
Franța, conducători ai unor 
instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, academicieni 
și alți oameni de știință și 
cultură.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

DIN CUVÎNTUL PAR TICIPANȚILOR
Inginerii și tehnicienii, care 

au luat cuvîntul și-au mani
festat dragostea și recunoștin
ța față de partid și guvern 
pentru condițiile minunate ce 
le-au fost create pentru a pu
tea munci cu toate forțele, și 
a-și pune în valoare întreaga 
lor capacitate creatoare în 
•lujba dezvoltării economiei 
și culturii. în același timp, 
ei și-au manifestat hotărîrea 
de a aduce pe mai departe 
contribuția lor la lupta pentru 
promovarea progresului tehnic 
și a tot ceea ce este nou, îna
intat în producție, pentru în
deplinirea mărețelor sarcini 
stabilite de cel de-al 
Congres al partidului, pentru 
înflorirea patriei noastre so
cialiste.

In unanimitate, vorbitorii 
și-au exprimat adeziunea față 
de noua formă de organizare 
a activității obștești a ingine
rilor și tehnicienilor, sub con
ducerea sindicatelor.

„în perioada actuală a desă- 
vîrșirii construcției socialismu
lui în patria noastră — a spus 
ing. Constantin Avram, profe
sor la Institutul Politehnic din 
Timișoara — cînd forțele de 
producție se dezvoltă în ritm 
rapid, cînd socialismul a în
vins definitiv la orașe și sate, 
cînd numărul inginerilor și 
tehnicienilor crește continuu, 
forma de organizare A.S.I.T. 
B-a dovedit depășită și neco
respunzătoare. Ea a devenit o 
haină prea strimtă pentru si
tuația actuală, fundamental 
deosebită de aceea de acum 
13-14 ani, îneît nu a putut 
măcar cuprinde pe toți ingine
rii și tehnicienii din industrie 
și agricultură.

în ultimii ani foarte multe 
acțiuni A.S.I.T. au fost orga
nizate și duse la îndeplinire 
în strînsă colaborare cu sin
dicatele și cu sprijinul lor.

Numeroși vorbitori s-au re
ferit la sarcinile ce revin in
ginerilor și tehnicienilor din 
sectorul de proiectări și cerce
tări în domeniul elaborării în 
termen și la un înalt nivel a 
studiilor tehnico-economice, 
care să țină seama de pro
gresele realizate în tehnică și 
tendințele dezvoltării lor.

IlI-lea

in introducerea tehnicii noi, 
alegerea celor mai avansate 
soluții de proiectare constituie 
un factor de bază — a subli
niat în cuvîntul său inginerul 
Nicolae Murguleț, director la 
I.P.R.O.M.E.T. București. în 
elaborarea proiectelor de dez
voltare și construcție a com
binatelor siderurgice 
Hunedoara, Reșița și Galați, 
proiectanții au folosit realiză
rile cele mai noi din știința 
și tehnica țării noastre și de 
peste hotare. în această ac
țiune, o contribuție deosebit 
de importantă au adus-o ca
drele tehnice prin activitatea 
lor obștească desfășurată cu 
multă însuflețire. Vorbitorul a 
citat numeroase exemple care 
ilustrează indicii tehnico-eco- 
nomici superiori ai proiecte
lor. Despre aportul dat de in
gineri și tehnicieni la realiza
rea unor proiecte cu soluții 
tehnico-științifice la nivelul 
tehnicii actuale, au vorbit și 
inginerii Marc Dănilă de la 
Institutul de studii și proiec
tări energetice, Ion Hodoșan, 
director tehnic la Combinatul 
chimic Borzești și Dumitru 
Stănescu, director tehnic la 
Combinatul siderurgic de la 
Galați.

Alți vorbitori au relevat 
participarea activă a ingineri
lor și tehnicienilor, mobilizați 
de sindicate, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, la introducerea și ex
tinderea pe scară largă a me
todelor și procedeelor tehnolo
gice avansate. în cuvîntul său, 
tovarășul Mircea Buzilă, direc
torul întreprinderii miniere 
Vatra Dornei a spus : Introdu
cerea noului în producție a 
constituit o preocupare perma
nentă a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din între
prinderea noastră. Inginerii și 
tehnicienii noștri, se preocupă 
în prezent să găsească rezol
varea altor noi probleme de 
mecanizare pentru care expe
rimentăm cu bune rezultate 
utilaje concepute și realizate 
în cadrul întreprinderii.

Relevînd faptul că pe șan
tierele de construcții a fost re
zolvată în bună parte proble
ma mecanizării operațiilor cu

de la

mare volum de muncă, ing. 
Constanța Filip, de la Trustul 
regional de construcții din 
Eaia Mare, a arătat: „în acti
vitatea lor, inginerii și tehni
cienii trebuie să se ocupe și de 
mecanizarea operațiilor simple, 
care deși par lipsite de impor
tanță, necesită totuși un mare 
volum de muncă manuală. Re
ferindu-se la calitatea colo- 
ranților folosiți la finisarea fa
țadelor noilor construcții, vor
bitoarea a făcut un apel la in
ginerii și tehnicienii din in
dustria chimică de a se pre
ocupa de realizarea unor co- 
loranți și mai rezistenți.

Subliniind rolul important 
pe care-1 are propaganda teh
nică în introducerea și răspîn- 
direa tehnicii noi, Vasile 
Bologan, directorul Uzinelor 
de mașini-unelte „înfrățirea“- 
Oradea, a arătat că simpozio
nul cu tema : „Calitatea mași- 
nilor-unelte fabricate în R.P.R.“ 
organizat din inițiativa Con
siliului regional al sindicate
lor Crișana, a orientat mai 
bine activitatea constructori
lor de mașini spre realizarea 
unor utilaje cu caracteristici 
superioare.

Tot despre eficacitatea pro
pagandei tehnice au vorbit și 
ing. Ion Bozeșan, membru în 
Biroul Executiv al Consiliului 
regional al sindicatelor Hu
nedoara, și tehnicianul Marin 
Hera, de la Direcția regională 
C.F.R.-Craiova, Maghiary Lu
dovic, inginer-șef la întreprin
derea forestieră Reghin.

Referindu-se la activitatea 
de viitor în domeniul propa
gandei tehnice mai mulți vor
bitori au scos în evidență că 
în viitor comisiile inginerilor 
și tehnicienilor de pe lîngă 
comitetele sindicatelor și con
siliile locale ale sindicatelor, 
vor trebui să desfășoare o 
propagandă tehnico-științifică 
multilaterală. Ing. Larisa 
Munteanu, membru în Prezi
diul C.C.S. a spus: Fiecara 
inginer și tehnician trebuie 
să contribuie la ridicarea ca
lificării .profesionale ; să ajute 
pe muncitori să folosească cu 
maximum de randament și să 
întrețină în condiții optime 
utilajele noi, moderne, cu care

Au luat sfîrșit lucrările Colocviului
balcanice

Sîmbătă la Sinaia au luat 
sfîrșit lucrările Colocviului in
ternațional de civilizații bal
canice.

în ședința de dimineață, 
prezidată de A. Kostallari, di
rectorul Institutului de istorie 
și lingvistică (Albania), au 
prezentat comunicări : prof. 
Angelo Tamborra (Italia) — 
„Lumea balcanică, Italia și re
lațiile dintre Orient și Occi
dent din epoca Reformei și a 
Contrareformei pînă la trezi
rea naționalităților în secolul 
XIX“, prof. Dimităr Anghe- 
lov (Bulgaria) — „Mișcarea 
bogomililor în balcani și in
fluența ei în Europa Occiden
tală” și Ivan Hrbek (Ceho
slovacia) — „Slavii balcanici 
și țările arabe".

Au urmat apoi discuții, 
după care a avut loc ședința 
de închidere a lucrărilor co
locviului.

Luînd cuvîntul, dl. N. Bam- 
mate, reprezentantul directo
rului general U.N.E.S.C.O., 
a adus mulțumiri în nu
mele Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O. și al directo
rului general, Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O. și Academiei 
R.P. Romîne, pentru condițiile 
create desfășurării lucrărilor 
colocviului, și a subliniat spi-

ritul de înțelegere reciprocă 
care a domnit în tot timpul.

Vorbitorul a scos apoi în 
evidență hotărîrea delegaților 
comisiilor naționale la acest 
colocviu de a coopera pe plan 
regional, balcanic, participan
ții contribuind în unanimita
te în numele balcanologiei la 
un dialog științific Orient- 
Occident.

Participanții la lucrările co- 
locviului au ținut apoi să mul
țumească organizatorilor ro- 
mîni pentru contribuția foarte 
utilă pe care colocviul a a- 
dus-o la apropierea între oa
menii de cultură din diferite 
țări, la realizarea unui rodnic 
schimb de păreri.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor colocviului a fost 
rostit de acad. Tudor Vianu, 
secretar general al Comisiei 
naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O.

La sfîrșitul lucrărilor, parti
cipanții la Colocviu, conside- 
rînd importanța și complexi
tatea problemelor științifice 
care se pun în fața cercetăto
rilor în domeniul științelor 
istorice și filologice, ca și în 
domeniul creației și schimbu
rilor artistice și culturale în 
regiunea balcanilor și, în ge
neral, în 
au căzut 
mitate să

tet provizoriu, care va fi 
sărcinat să întreprindă 
mersuri pe plan național 
internațional, tinzînd la crea
rea unei organizații interna
ționale de studii balcanice în 
scopul promovării cercetărilor 
științifice 'în domeniul știin
țelor umane în regiunea Bal
canilor și a sud-estului Eu
ropei.

Comitetul provizoriu ales de 
către participanți, la 14 iulie 
1962, a hotărît să desemneze 
în mod provizoriu pe acad. 
Tudor Vianu ca președinte.

Comitetul și-a exprimat spe
ranța că U.N.E.S.C.O. și Con
siliul internațional de filozo
fie și științe umane (C.I.P.S.H.) 
își vor aduce în cel mai scurt 
timp sprijinul lor la punerea 
In aplicare a acestui proiect

Un rodnic schimb de experiență

în
de

si

sînt înzestrate industria șl a- 
gricultura țării noastre. Iată 
o sarcină de răspundere pe 
care organele sindicale au da
toria 
siilor 
nilor,

Un 
delegați și invitați, s-au ocu
pat în cuvîntul lor de rolul 
pe care-1 au cadrele tehnice 
în lărgirea continuă a mișcă
rii de inovații. în acest sens 
— tovarășul Ion Baba, inginer 
la Combinatul de industriali
zare a lemnului din Rîmnicu 
Vîlcea — a arătat că măsurile 
luate creează condiții mai 
bune pentru dezvoltarea ini
țiativei creatoare, pentru spri
jinirea mai concretă a inova
torilor.

In cuvîntul lor, tovarășii 
Petre Moldovan, vicepreședin
te al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Maria Suhov, in
giner la G.A.S.-Galda de Jos, 
regiunea Hunedoara, ing. A- 
lexandru Priadcencu, de la 
Institutul central de cercetări 
agricole și alți ingineri și 
tehnicieni din agricultură, 
și-au exprimat, de asemenea, 
acordul lor deplin cu măsu
rile luate pentru îmbunătăți
rea activității obștești a in
ginerilor și tehnicienilor. Vor
bitorii au arătat că în condi
țiile colectivizării agriculturii, 
inginerilor și tehnicienilor 
le-au fost create condiții pen
tru a-și putea valorifica mai 
bine cunoștințele lor profesio
nale, în vederea 
sarcinilor trasate 
privind creșterea j 
agricole.

Referindu-se la 
principale care stau 
inginerilor și tehnicienilor din 
agricultură, tov. Alexandru 
Priadcencu a arătat printre 
altele că în prezent activita
tea inginerilor și tehnicienilor 
trebuie îndreptată spre intro
ducerea în producție a celor 
mai avansate metode agrozoo
tehnice recomandate de insti
tutele noastre de cercetări 
științifice. Tehnicienii și agro
nomii din producție, trebuie 
să fie colaboratorii cei mai a- 
propiați ai oamenilor de știin
ță din țara noastră.

Mulți alți vorbitori 
ocupat de alte aspecte 
contribuției pe care inginerii 
și tehnicienii, prin activitatea 
lor obștească o pot da la in
troducerea tehnicii noi.

Coriolan Drăgulescu, recto
rul Institutului politehnic din 
Timișoara, prof. dr. ing. Sil
viu Crișan, de la Institutul 
Politehnic din Brașov, Iacob 
Duncan, inginer-șef la Direc
ția generală construcții și 
montaje a Sfatului popular al 
Capitalei, inginerul Valeriu 
Rusanovski, directorul F.R.B., 
Ion Purica, inginer la Institu
tul de Fizică Atomică și alții, 
au arătat necesitatea legării 
cît mai strînse a științei de 
producție.

Dezbătând cu simț de răs
pundere măsurile privind îm
bunătățirea activității obștești 
a inginerilor și tehnicienilor, 
participanții la discuții au fă
cut numeroase și valoroase 
propuneri pentru munca de 
viitor a Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor. 
Ei și-au exprimat totodată 
convingerea că aplicarea noi
lor măsuri vor duce la elimi
narea deficiențelor de pînă 
acum, la mobilizarea și mai 
activă a inginerilor și tehni
cienilor, la o mai largă activi
tate obștească în scopul în
făptuirii sarcinilor trasate de 
partid privind promovarea 
continuă a progresului tehnic.

să o pună în fața comi- 
inginerilor și tehnicie- 
recent constituite.

număr însemnat

Foto: O PLECAN
SPRE AL TREILEA TITLU!

de

realizării 
de partid 
producției

sarcinile 
în fața

s-au 
ale

sfîrșit, 'după rileva compot«

Noi locuințe 
la Oradea

(de la coresponden- 
— De curînd, la Ora-

pa strada Shakespaara au

ORADEA 
tul nostru), 
dea în noul grup de locuințe 
de
fost recepționate pentru a fi date 
în folosința oamenilor muncii 140 
de apartamente iar în Piața Bucu- 
reștiului alte 40 de apartamente. 
Aspectul exterior, finisajul interior, 
corespund înfrufoful cerințelor, 
iar din punct de vedere estetic, 
apartamentele sînt deosebit de 
reușite.

In 1....... _ r
țări neconcludente, handbalistele 
noastre au făcut un joc de zile 
mari, objinind victoria — fără 
drept de apel — asupra cam
pioanelor lumii și, o dată cu a- 
ceasta, calificarea în finala da 
astăzi, care va decide pe noua 
deținătoare a titlului suprem la 
handbal feminin în 7.

Rareori am avut prilejul să ur
mărim cu asemenea satisfacție — 
într-adevăr totală — evoluția re
prezentativei noastre într-o parti
dă hotărîtoare ca aceea de vineri, 
cu echipa R. S. Cehoslovace. 
Condusă cu 1-0, după un început 
de repriză în care avuseseră două 
ocazii clare de a deschide scorul, 
purtătoarele culorilor R.P.R. au 
știut să găsească cea mai „con
vingătoare“ replică, egalînd în 
același minut prin golul enfuzias-

Dan Deșliu

mant înscris de Oțelea. A urmat 
un veritabil festival romînesc, în 
cadrul căruia fetele noastre au 
concretizat de șase ori consecu
tiv, fără a lăsa adversarelor decîf 
palida satisfacție a unei reveniri 
tardive, ceea ce a atenuat oare
cum raportul copleșitor dintre ci
frele de pe tabela de marcaj.

Așa cum bine s-a observat, 
partea leului în realizarea acestei 
victorii revine apărării, în frunte 
cu Irina Hector. Sînt convins că 
niciunul dintre spectatorii prezenți 
vineri seara pe stadionul „Repu
blicii“ nu va uita prea curînd acel 
episod, într-adevăr memorabil, 
petrecut pare-mi-se, la jumătatea

reprizei secunde. Rămase în pa
tru jucătoare de cîmp, gazdele, 
departe de a se descumpăni, au 
continuat să stăpînească centrul 
terenului, trecînd chiar la contra
atac, cu contribuția remarcabilă a 
portarului.

Să nu primești nici un gol în- 
tr-o situație atît de dificilă, cînd 
ai în față una din cele mai bune 
echipe din lume — iată, intr-a
devăr, o performanță rar întilnită I

Poate că rîndurile de mai sus, 
scrise în preziua partidei decisive, 
vor părea inflamate de un entu
ziasm exagerat. Am să apelez așa
dar la declarația făcută imediat 
după meci de conducătorul jocu
lui, arbitrul suedez Thorild Janers- 
tam : „Niciodată în cariera mea — 
a spus domnia sa, în interviul a- 
cordaf reporterului 
nii — n-am văzut o 
minină acționînd la 
azi a reprezentativei 
cui prestat de gazde

(Urmare din pag. I)

Astfel, 8 tineri de la magazi
nul „București” (Șiranu Efti- 
mie, Ana Morari și Octavian 
Botez și alții) urmează cursu
rile de ridicare a calificării 
împreună cu colegii lor de la 
magazinele „Victoria”, „Ro- 
marta” și „Comaliment”. Pre
date de merceologi economiști 
cu o înaltă calificare și cu o 
îndelungată experiență în co
merț, lecțiile sînt bine însușite 
de tinerii cursanți, fapt dove
dit de răspunsurile precise și 
documentate la seminariile ce 
au loc dar, mai ales, dovedite 
de practica zilnică : toți sînt 
fruntași. Cursurile pentru con
tabili și personalul operativ, 
de data aceasta organizate 
numai la nivelul întreprinde
rii, au, de asemenea, rolul de 
a îmbogăți cunoștințele profe
sionale ale celor ce le frecven
tează. Interesul cu care se în
vață la magazinul „București“ 
se poate vedea și din fișele 
bibliotecii care ne vorbesc de
spre numărul mare de cititori, 
de interesul acestora pentru 
îmbogățirea cunoștințelor lor 
profesionale. “ 
vede din cele relatate mai 
sus, conducerea magazinului 
„București”, în colaborare cu 
comitetul sindical și organi
zația U.T.M., se preocupă in
tens de continua perfecționare 
a lucrătorilor din magazin, de 
lărgirea orizontului cultural 
al acestora.

Pleci indispus. Pe Calea 
fei la nr. 286—288 iți 
prin geam, o instalație modernă 
pentru servirea laptelui.

— Un pahar cu...
— Nu ținem, tovarășe, Iți răs. 

punde vînzătoarea de la „meze. 
Iuri“. Noi nu sîntem „lacto", sin. 
tem O.C.L.-Alimentara.

— Bine, dar aveți Instalație...

lată însă, că tot la 
magazinul „București” 
sînt și lucruri mai pu
țin lăudabile. Să ur
mărim, de pildă, a- 
ceasfă discuție.

— Vreau s-o văd 
și pe cealaltă...

De după tejghea se 
mai întîi tunet,auzi 

apoi:

După cum se

— Dar nu e tot 
geantă ? Ce mi-e albă, 
ce mi-e neagră I

— Neagră-albă, eu 
vreau s-o văd, insistă, 
pe bună dreptate, 
cumpărăfoarea. Dum
neata trebuie 
faci datoria.

De data aceasta, în 
locul tunetului se re- 

ploaie devarsă... o

să-ti

Grivi- 
surîde,

— Ținem Instalație, dar nu șl 
lapte I

Scurt, dar total neexplicabil : 
la „lacto“ nu e instalație, iar la 
„Alimentara“ e instalație, dar nu 
e... lapfe I Noroc că, nu prea de
parte se găsește un alt O.C.L., 
care are și instalația, are și lapte. 
Lapte pe care-l bei stînd în pi
cioare lingă mese. Ați ghicit : și 
aici lipsește ceva — scaunele I

cu... tunete
frăznete, pînS cînd să 
apară pe iejghea 
geanta cu pricina.

...Asemenea discu
ții se pot auzi des la 

magazinului 
Tovară- 

lancu, 
tonetul 
parcă-i

parterul 
„București“, 
șei Ștefania 
vînzătoare la 
marochinăriei, 
ninge și-i plouă.

Cauza ?
— Așa sînt 

nervoasă, a „explicat“ 
recent Ștefania în ca
drul unei adunări ge
nerale U.T.M., unde 
s-a discutat despre 
comportarea ei.

Tovarășii de muncă 
i-au explicat că, de 
fapt, comportarea ei

eu,

vădește lipsă de bună- 
cuviință și de înțele
gere față de cumpă
rători.

— Ba, 
explica 
tinsa 
exprimă, 
lipsa de 
muncă, lipsa de edu
cație cetățenească.

Ufemișfii au aju
tat-o. Va trebui ca ei 
să facă lucrul acesta, 
cu insistență, și de 
aici înainte. Pentru ca 
la magazinul 
rești" să 
timenful 
tunete“, 
care nici 
tor n-are nevoie.

mai mult, 
cineva, pre. 
„nervozitate“ 

de fapt, 
disciplină în

„Bucu- 
dispară sor. 
„genți cu... 

sortiment da 
un cumpără-

Alo! Sanepidul?

Radiodifuziu- 
formație le- 
valoarea de 
romîne. Jo- 

a fost apro
ximativ egal, ca nivel, cu aceia 
al unor echipe masculine de la 
noi, din Suedia".

Comentariile mi se par de 
prisos.

Bineînțeles, ar fi complet greșit 
să considerăm, prin prisma succe
sului de vineri, că finala este 
dinainte jucată. Danemarca repre
zintă o forță incontestabilă 
handbalul internațional, fiind, 
tre altele, una dn țările cu 
mai îndelungată tradiție în acea
stă disciplină sportivă. Să nu ui
tăm, de asemenea, că adversarele 
de astă seară au cîștigat fără prea 
mari emoții toate întîlnirile sus
ținute în actualul turneu, inclusiv 
jocul cu Iugoslavia, în fața căreia 
fetele noastre au smuls cu greu 
o remiză în ultimele secunde.

Avem însă convingerea că re
prezentativa feminină a Republicii 
Populare Romîne va arunca în 
luptă și de această dată toate 
forțele, toată energia, toate cu
noștințele tehnice pentru a aduce 
culorilor patriei o nouă și bine
meritată izbîndă.

Este cazul să ne reamintim că, 
la ora de față, tabloul suprema
ției mondiale în handbal se pre
zintă în felul următor: băieți — 
R.P.R., campioană mondială la 
handbal în 7 și vicecampioană a 
lumii la handbal în 11. Fete -* 
R.P.R., de două ori consecutiv 
campioană mondială la hadbal în 
11 și, începînd de astă seară...

Completarea acestor rînduri o 
las în seama reprezentantelor 
noastre, cu convingerea că nu vor 
avea „inima“ să adauge un pre
fix ...inutil strălucitului titlu de 
campioane mondiale.

De astă dată — eveniment rar 
— sigur că fetele vor fi abso- 

de aceeași părere I

în
Ia

cea

lut

Pete într-un 
pahar cu lapte

Dimineață. La unitatea „Lacto" 
din Calea Griviței nr. 201 
intri grăbit să bei un pahar 

cu lapte. Abia pășești pe ușă și... 
simți așa, că te cuprinde o in
dispoziție : murdăria din interior, 
o chiuvetă stricată din care picură 
întotdeauna apă pe jos îți taie 
pofta de a mai cere ceva. Încerci 
totuși.

— Vă rog, un pahar cu lapte. 
Vînzătoarea, parcă gata pusă pe 

ceartă, scoate de sub tejghea o 
sticlă pe trei sferturi goală.

— Nu-i proaspăt ?
— E de ieri, nu s-a acrit de 

tot...
Mulțumești, înghițind în sec. Ce 

bună ar fi aici o instalație auto, 
mată, higienică, pentru produse 
lactata I

cu Sanepi-
nu

Da, da, 
dul. Sanepidul 
face comerț ? Sigur 
că nu face. Dar între 
Sanepid și comerț 
există o veche și ne
cesară legătură. Toc
mai de aceea dăm te
lefon. Vino, Sanepi- 
dule, și mai treci și 
pe la „Patiseria Uni
rii“, din Splaiul U- 
nirii 1, să vezi cum 
se țin produsele.

Păi, sigur că ne
igienic, altfel v-am fi 
chemat? lată ce ne 
spune un locatar din 
blocul cu pricina: 
„...tăvile cu prăjituri 
stau mult timp ex
puse afară, în curte, 
într-un spațiu neîn
grijit, plin cu lăzi 
de gunoi, nisip și sub 
ploaia de loc binefă-

cătoare a... prafului 
de pe covoarele bă
tute la etajele de 
sus..."

Ce ziceți ? Poate 
trimiteți cititorilor 
un răspuns... da, da, 
chiar prin ziarul nos
tru. Să vorbiți acolo 
și despre atitudinea 
lipsită de răspunde
re a responsabilului 
patiseriei. Merită!

sesizate cu ocaziaAcestea sînt cîteva dintre problemele 
unui raid prin cîteva unități comerciale. Nu tragem o con
cluzie, întrucît socotim că problema nu este încă în
cheiată, despre comportarea tinerilor din comerț fiind ne
cesar să se mai discute.

Lucru la care, într-o mare măsură, ne vor putea ajuta, 
prin scrisorile și sesizările lor toți cititorii.

Raid realizat de: VIORICA CLONDA, LAL ROMU- 
LUS, ION ANDREIȚĂ, AL. ILOVAN.

Campionatul 
monetai 

de handbal în 7
Penultima zi a campionatului 

mondial feminin de handbal în 7 
a fost rezervată meciului pentru 
desemnarea locurilor 5—6. Pe sta
dionul Republicii din Capitală s-au 
întîlnit selecționatele R. P. Un
gare și U.R.S.S. care au furnizat 
un joc spectaculos, încheiat după 
prelungiri, cu scorul de 12—10 în 
favoarea handbalistelor maghiare.

Astăzi cu începere de la ora 
18,45 pe stadionul Republicii se 
dispută finala campionatului Intre 
echipele R. P. Romine și Danemar
cei. In deschidere, cu începere 
de la ora 17,45 are loc meciul 
pentru locurile 3—4 între selecțio
natele R. S. Cehoslovace și R.P.F. 
Iugoslavia. Finala va fi transmisă 
în întregime la radio, pe progra
mul I.

La Combinatul 
de industrializare a 
lemnului de la 
Pipera a avut loc 
sîmbătă un schimb 
de experiență cu 
tema „Structuri de 
rezistență pentru 
acoperișuri de hale 
industriale din ele
mente prefabricate, 
asamblate prin pre- 
comprimare“. Au 
participat construc
tori de pe diferite 
șantiere din țară,, 
reprezentanți ai Mi
nisterului Industriei

Construcțiilor și ai 
Comitetului de Stat 
pentru Construcții 
Arhitectură și Sis
tematizare, precum 
și specialiști din 
institutele de cerce
tări și proiectări 
pentru construcții.

Constructorii și-au 
împărtășit din expe
riența lor în execu
ția acoperișurilor 
halelor industriale 
din elemente pre
fabricate asamblate 
prin precomprima- 
re, metodă care ar»

o serie de avantaje 
economice, printre 
care : obținerea u- 
nei productivități 
ridicate, reducerea 
consumului de che
restea, scurtarea 
termenului de exe
cuție.

Vizitînd șantierul 
Pipera, participanții 
la schimbul de ex
periență au cuno
scut cum se aplică 
practic noua 
todă.

(Agerpres)

(Agerpres)

sud-estul european, 
de acord în unani- 
constituie un comi-

(Agerpres)

y.edera gir» orașul Riatra Neamț,

CINEMATOGRAFE
M-AM SĂTURAT DE CĂS

NICIE : rulează 
graf ele Patria, 
FANTOMELE 
ȘART: rulează 
grafele : Republica, București; 
CÎND COMEDIA ERA REGE: 
rulează la cinematografele în
frățirea între popoare, Liber
tății, B. Delavrancea, Olga 
Bancic; ClND VINE DRA
GOSTEA : rulează la cinema
tografele Magheru, Elena Pa- 
vel ; DON GIOVANNI: la 
cinematograful V. Alecsandri; 
NUMAI O GLUMĂ: la 
cinematografele 1 Mai, Dru
mul serii; CAVALERII TEU
TONI : — cinemascop, ambele 
serii Lumina. ALBĂ CA ZA- 
PADA : Tineretului ; DUE
LUL N-A AVUT LOC : rulea
ză la cinematograful Victoria; 
UN OM TRECE PRIN ZID ; ru

la cinemato- 
I. C. Frimu ; 
DIN SPES- 
la cinemato-

DIN VIAȚA

lează la cinematografele Cen
tral, Al. Popov ; MAI TARE 
CA URAGANUL : 13 Septem
brie ; O ZI
UNUI TINĂR, SPRE BAMA-
KO, U.E.F.A. — TURNEUL 
DE JUNIORI — BUCUREȘTI: 
Timpuri Noi ; AGRAFA AL
BĂ : rulează la cinematogra
fele Maxim Gorki, Aurel 
Vlaicu ; FRUMOASA LURE- 
TTE rulează la cinematograful 
Cultural; BĂTRÎNUL ȘI 
MAREA : 8 Martie, Popular ; 
DAMA DE PICĂ: rulează 
la cinematograful Grivița; 
MEXICUL CÎNTĂ: rulează la 
cinematograful Constantin Da- 
vid; DOUĂ REPRIZE ÎN 
IAD : rulează la cinematogra
fele Vasile Roaită, Al Sahia, 
Miorița ; RAZE PE GHEAȚĂ: 
Unirea, M. Eminescu; SCRI- 
SOARE DE LA O NECUNO-

SCUTĂ: Flacăra, Volga;
AVENTURILE LUI KROS ru
lează la cinematografele T. 
Vladimirescu, Luceafărul; 
FOCURI ÎN MUNȚI: Munca; 
PIRAȚII AERULUI : rulează 
Ia cinematografele Arta, G. 
Coșbuc ; ÎNVIEREA — ambe- 
le serii: Moșilor ; URME TĂ
CUTE : rulează la cinemato
graful Donca Simo ; DEPAR
TE DE PATRIE: la cinema
tograful Ilie Pintilie:
PIERUL ATOMIC: 8 Mai; 
DACA ȚII LA MINE ; 
mascop, 30 Decembrie; 
TĂ LUMEA
ȘI DANSEAZĂ : 
cinematograful 
FETELE — cinemascop : 
August, Gh. Doja ; POVESTE 
SENTIMENTALĂ : rulează la 
cinematograful 16 Februarie j 
KER OGLÎ : Floreasca,

POM-

clne- 
TOA- 

RIDE, CINTA 
rulează la 

G. Ba covi a ;
23



pentru dezarmare generală și pace

MOSCOVA 14 (Agerpres), 
•— TASS transmite: După 
cum s-a mai anunțat, la șe
dința plenară a congresului 
care a avut loc în seara zilei 
de 13 iulie s-au ascultat co- 
municările raportorilor despre 
activitatea celor patru comisii 
pare au funcționat joi.

Martin Hali (S.U.A.), repre
zentant al Comisiei pentru 
aspectele economice ale dezar
mării, a subliniat că în mo
mentul de față se cheltuiesc 
multe resurse pentru bombe 
și alt armament, resurse care 
sînt necesare pentru ridicarea 
bunăstării oamenilor.

Al doilea a luat cuvîntul 
profesorul Jaroslav Martinicz 
(Cehoslovacia).

Despre primejdia pe care o 
reprezintă pentru cauza păcii 
existența blocurilor militare 
și a bazelor militare de pe 
teritoriile altor țări a vorbit 
Anap Singh (India).

„Am sprijinit sub toate for
mele ideea convocării Congre
sului mondial”, a declarat Ab- 
del .Vahab el-Salum, repre
zentantul Consiliului de soli
daritate al țărilor Asiei și 
Africii.

Vorbitorul a subliniat că 
Uniunea Sovietică a sprijinit 
întotdeauna mișcarea de eli
berare națională a popoarelor, 
lupta lor pentru pace, demo
crație și progres.

Popoarele balcanice trebuie 
să contribuie la asigurarea 
ordinei în propria noastră casă 

•— în Balcani. Ele trebuie să 
contribuie, de asemenea, la 
menținerea păcii în Europa și 
în întreaga lume, a declarat 
reprezentantul Greciei, P. Ar- 
ghiropoulos.

El a subliniat că poporul 
grec și-a exprimat dorința de 
pace, dezarmare, s-a pronun
țat pentru lichidarea tuturor 
bazelor care se află pe teri
toriul Greciei.

Vorbitorul și-a exprimat în
crederea în posibilitatea rea
lizării proiectului Romîniei cu 
privire la crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani. El 
a subliniat că întâlnirile din
tre reprezentanții guvernelor 
„ar contribui la realizarea țe
lului de a transforma Pe
ninsula Balcanică într-o zonă 
neutră”.

A. Rahim, reprezentantul 
Comitetului internațional de 
pregătire a celui de-al VlII-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților, care va a- 
vea loc la Helsinki, a trans
mis congresului un salut 
călduros. El a vorbit despre 
rolul și sarcinile tineretului 
în lupta pentru încheierea 
unui acord cu privire la in
terzicerea armei nucleare.

Poporul albanez nu își pre
cupețește forțele pentru men
ținerea păcii în întreaga lume, 
a declarat delegatul Albaniei, 
Dimitr Suteriki.

Vorbitorul a îndemnat la 
unirea tuturor forțelor iubi
toare de pace în lupta pentru 
dezarmare și pace.

Reprezentantul 
Wiliam 
guvernul Australiei 
diferite acțiuni care 
buie la intensificarea 
dării internaționale" — parti
ciparea Australiei la blocul 
S.E.A.T.O., trimiterea de nave 
australiene în Vietnamul de 
sud etc.

Reprezentantul Finlandei, 
A. Sundell, a subliniat în cu- 
vîntarea sa că „Baza politicii 
internaționale a țării sale este 
principiul coexistenței paș
nice“.

Vorbitorul a remarcat că 
Finlanda a desmințit concep
ția că o țară mică, situată 
lîngă o țară mare, nu are un 
viitor. El a spus că relațiile 
dintre Finlanda și 
constituie un exemplu 
făptuire a principiilor 
tenței pașnice.

Opinia publică din 
ria, a spus printre altele aca
demicianul Gheorghi Nadja- 
kov, depune eforturi sincere 
în vederea stabilirii unor re
lații pașnice de colaborare în
tre toate țările balcanice și 
acordă o importanță excepțio
nal de mare oricărei propu
neri privind normalizarea si
tuației politice 
Balcanică.

Participanții 
s-au ridicat în 
președintele 
cuvîntul lui Iosio Saito (Japo
nia).

Poporul japonez, a decla
rat Iosio Sainto, protestează 
împotriva acțiunilor S.U.A. și 
cere lichidarea bazelor milita
re din Japonia.

în cursul ședinței au mai 
luat cuvîntul scriitorii Jean 
Paul Sartre. Carlo Levi (Ita
lia), delegații din Camerun, 
Sudan, Ceylon, Canada, Tu
nisia, Peru, Afganistan, Cipru.

Astăzi Congresul mondial 
pentru dezarmare generală 
pace își continuă lucrările.

★
MOSCOVA 14 (Agerpres).

TASS transmite: In dimineața zi
lei de 14 iulie au avut loc șe
dințe ale unor comisii ale Con
gresului mondial pentru dezarma
re generală și pace.

Ședința a fost prezidată de 
prof. Kaoru Yasui (Japonia).

Participanții la congres au 
ascultat rapoartele cu privire 
la activitatea comisiilor.

Prof. Oskar Lange (Polonia) 
a prezentat raportul cu pri
vire la activitatea Comisiei 
„Consecințele economice ale 
dezarmării“.

Comisia subliniază, a decla
rat prof. Lange, că în țările 
socialiste dezarmarea nu pre
zintă probleme cît de cît com
plicate în legătură cu trecerea 
de la producția de război la 
producția de pace.

în ceea ce privește țările 
capitaliste, comisia a ținut 
seama de părerea unanimă a 
Comitetului special al exper- 
ților O.N.U. care a declarat că 
„prin măsuri juste dezarma
rea poate fi realizată și în 
țările capitaliste dezvoltate 
fără vreo consecință negativă

Australiei,
Morrow, a criticat 

„pentru 
contri, 
încor-

U.R.S.S. 
. de în- 

coexis-

Bulga-

în Peninsula

la congres 
picioare cînd 

ședinței a dat

si

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— TASS transmite : Ședința 
de închidere a Congresului 
mondial pentru dezarmare 
generală și pace a început 
sîmbătă la ora 16,30 în Pala
tul Congreselor din Kremlin.

Mesaj către popoarele lumii
(Urmare din pag. I)

'Acest acord va constitui un prim pas pe 
calea spre interzicerea totală și distrugerea 
integrală sub control riguros a armei nu
cleare și a tuturor mijloacelor de transpor
tare a acestei arme.

Sarcina noastră principală și urgentă este 
de a obține ca guvernele să încheie un 
tratat cu privire la dezarmarea generală și 
totală sub control internațional riguros. în 
legătură cu aceasta trebuie să se găsească 
metode practice care să contribuie 1a înche
ierea rapidă și eficientă a discutării planu
rilor de dezarmare în curs de examinare și 
ta încheierea cît mai grabnică a tratatului.

Sub presiunea opiniei publice și datorită 
acțiunilor țărilor neangajate s-a reușit să se 
obțină o apropiere parțială a pozițiilor prin
cipalelor state care duc tratative în legătură 
cu principiile dezarmării, dar din cauza di
vergențelor serioase dintre ele, tratativele

continuă să fie în impas. Acordul poate fi rea
lizat numai în cazul cînd popoarele își vor 
intensifica presiunile.

Forțele păcii sînt acelea care trebuie să dea 
exemplu în statornicirea unei mai bune în
țelegeri și lichidarea neîncrederii recipro
ce. Credem că Congresul nostru a a- 
dus o mare contribuție ta înfăptuirea aces
tei sarcini. Acum este necesar ca în fiecare 
țară, fiecare organizație să găsească cele mai 
potrivite căi pentru a continua ceea ce noi 
am întreprins împreună.

Pasivitatea dăunează păcii. Depinde de noi 
toți ziua cînd va veni eliberarea omenirii de 
primejdia morții atomice. Noi, cei care do
rim pacea, sîntem mulți ta număr. Dacă 
vom acționa cu toții și dacă toți cei care 
acționează vor fi strîns uniți, vom pu
tea să deschidem calea spre înfăptuirea țe
lului nostru
Moscova, 14

pentru dezarmare generalăAspect din timpul desfășurării lucrărilor Congresului mondial 
și pace.

cum sînt șomajul și depre
siunile“.

Prof. Pierre Biquard (Fran
ța) a prezentat raportul cu 
privire la activitatea comisiei 
„dezarmarea și problemele ei 
politice și tehnice".

Comisia a subliniat, a spus 
în continuare prof. Biquard, 
importanța creării de zone 
denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, ceea ce ar 
atenua încordarea internațio
nală. „Acestui scop i-ar servi 
și încheierea unui pact de 
neagresiune între țările parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia și țările membre ale 
N.A.T.O.“.

Prof. Viktor Cihikvadze, se
cretar al Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace, caracterizînd componen
ța participanților la congres, 
a spus că „principala trăsă
tură caracteristică a congre
sului este caracterul lui larg 
reprezentativ“. La lucrările 
congresului participă 2 469 
delegați, oaspeți și observa
tori, solii a 121 de țări.

„Din punct de vedere nu
meric, acesta este cel mai 
mare forum dintre toate întîl- 
nirile internaționale consacra
te luptei popoarelor pentru 
pace“ — a 
vadze.

Trăsătura 
congresului, 
Cihikvadze _
ciparea unui mare număr de 
membri ai partidelor socia
liste, social-democrate, cato
lice, liberale, naționaliste, 
burghezo-democratice, comu
niste și muncitorești.

Dușmanii păcii n-au reușit 
însă să organizeze în jurul 
congresului un „complot al 
tăcerii“. Chiar și cele mai 
mari ziare burgheze au fost 
nevoite să publice materiale 
despre congres.

Au fost primite mii de te
legrame și scrisori din toate 
colțurile pămîntului, precum 
și numeroase rezoluții adop
tate la adunări și mitinguri.

Antoine Tabet (Liban), lau
reat al Premiului internațio
nal Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare“, 
zentat un raport în 
comisiei „Dezarmarea și 
dependența națională“.

A luat apoi cuvîntul Aciad- 
nat (Indonezia). El a vorbit 
despre cea de-a doua parte a 
lucrărilor comisiei care a dis
cutat problemele dezarmării 
și independenței naționale. El 
a arătat că într-o subcomisie 
peste 40 de reprezentanți ai 
diferitelor țări și-au expus cu 
sinceritate opiniile în proble
mele principale.

în subcomisie s-au făcut re
comandări concrete — să se 
pună capăt acțiunilor militare 
ale S.U.A. în Asia de sud-est 
și să fie retrase imediat tru
pele din Laos, Taivan, Vietna
mul de sud, Coreea de sud, 
Japonia, să fie retrase trupele 
olandeze din Irianul de vest.

Bazele străine pun în pri
mejdie țările pe teritoriile că-

spus prof. Cihik-

caracteristică a 
a continuat prof, 

o constituie parti-

a pre
numele 

in-

comun : menținerea păcii.
iulie 1962.

istoricului forum al popoare
lor.

Luînd cuvîntul în numele 
Comitetului de redactare, Ivor 
Montagu (Anglia) a subliniat 
că pe adresa comitetului au 
sosit numeroase scrisori cu 
propuneri privind formele con 
crete de luptă pentru pace.

Montagu a propus ca pro
fesorul John Bernal să for
meze un comitet special, larg, 
pentru studierea tuturor aces
tor materiale care trebuie să 
fie apoi date publicității pe 
scara cea mai largă în toate 
țările și trimise pe adresa atît 
a organizațiilor și mișcărilor 
care au participat cît și a ce
lor care nu au participat la 
lucrările congresului.

Rostind cuvîntul de închi
dere, prof. John Bernal a mul
țumit poporului sovietic pen
tru cordialitate și ospitalitate.

El a subliniat că discuțiile 
au fost mult mai largi decît 
în trecut, deoarece aici
întîlnit oameni cu vederei 
ferite.

Prof. Bernal a subliniat 
participanții la congres
avut posibilitatea să-și expri
me în mod liber convingerile.

El a atras atenția asupra di
versității problemelor exami
nate și a declarat că nu toate 
au fost analizate în măsură 
egală, că problemele princi
pale au fost cele privind de
zarmarea. în legătură cu a- 
ceasta John Bernal și-a expri
mat convingerea că „în viitor 
se va întruni un congres la 
care, de pildă, problemele in
dependenței naționale vor fi 
cele principale“.

„Am dat aici un exemplu 
admirabil de înțelegere reci
procă și colaborare, a declarat 
prof. Bernal. Sper că tot așa 
vom lucra și în viitor“.

s-au
di-

că 
au

Pe șantierul de consfrucjie al termocentralei de la Turow (R. P. Polonă)

Vizita delagației rumine la Congresul de la Moscova

MOSCOVA 14. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Un 
grup din delegafia romînă la Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace a vizitat la 14 
iulie ce| de-al doilea combinat 
de mobilă asamblată din Moscova 
■— una din cele mai mari între
prinderi de mobilă din Uniunea 
Sovietică.

După vizitarea secfiilor a avut 
loc un miting. Nikolai Mișenko, 
președintele Comitetului de uzină, 
a salutat pe oaspeji 
lucrătorilor 
„Prietenia 
nat dintre 
Romînă și 
socialist, a 
șie de nădejde a păcii în 
întreagă“.

Viktor Kuzin, ajustor, a 
niat în cuvintele sale că nici oa
menii sovietici și nici cei romîni 
nu doresc războiul. „Vrem să trăim

în numele 
acestui combinat, 

veșnică de nezdrunci- 
Uniunea Sovietică, R.P. 
toate țările lagărului 
spus el, este o

în apartamente tot mai conforta
bile, bine mobilate, a spus el. 
Și noi, constructorii de mobilă, 
depunem toate eforturile pentru 
aceasta“. Viktor Kuzin a subliniat 
că oamenii sovietici urmăresc cu 
interes și bucurie succesele obți
nute de poporul romîn în con
struirea socialismului, că muncito
rii combinatului transmit un salut 
frățesc tovarășilor lor 
de la întreprinderile 
din Romînia.

Aurel Ardeleanu, 
Consiliului Central a| 
din R. P. Romînă, luînd

de profesie 
de mobilă

secreiar al 
Sindicatelor 

cuvîntul

la miting, a mulțumit celor pre- 
zenți pentru frumoasa primire, 
pentru sentimentele de prietenie 
exprimate. Aurel Ardeleanu a 
vorbit despre realizările obținute 
în țara noastră în dezvoltarea e- 
conomiei nafionale și și-a împăr
tășit impresiile despre lucrările 
Congresului mondial pentru de
zarmare și pace.

La miting a luat, de asemenea, 
cuvîntul academician Raluca Ri- 
pan, membră a delegajiei R.P.R.

In numele muncitorilor și func
ționarilor combinatului, oaspejilor 
romîni li s-au oferit cadouri.

o

cheză- 
lumea

subii- de instrucție publică
rora se află. Subcomisia con
sideră că bazele și instalațiile 
militare din țările Asiei, Afri
cii și Americii Latine repre
zintă o primejdie gravă pen
tru independența și suverani
tatea alcestor țări.

Lichidarea alianțelor și ba
zelor militare, retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile 
altor țări, încetarea amestecu
lui străin în treburile interne 
ale altor țări — iată principa
la premisă a păcii și dezar
mării.

Raportul comisiei „Aspecte
le morale, culturale, medicale 
și juridice ale problemei de
zarmării“ a fost prezentat de 
ziaristul francez Pierre Bloch.

Raportorul a spus că mem
brii comisiei au ajuns la con
cluzia că cursa 
care 
sare 
școli, 
care 
tensificarea neîncrederii, idei
le rasiste care otrăvesc min
țile aduc un mare 
culturii mondiale“.

Pierre Bloch a 
congresul despre o 
recomandări făcute 
le comisiei. Oamenii de cul
tură s-au pronunțat printre 
altele pentru încheierea trata
tului de pace cu cele două 
state germane și pentru li
chidarea regimului de ocupa
ție din Berlinul occidental. 
Se recomandă de asemenea 
ca dezarmarea generală și to-

înarmărilor, 
absoarbe fondurile nece- 
pentru construcția de 
mijloacele de informare 
sînt folosite pentru in-

prejudiciu

informat 
serie de 

la ședințe-

tală să fie însoțită de întări
rea O.N.U.

în numele colegilor săi — 
membri ai comisiei, Pierre 
Bloch a vorbit despre înalta 
răspundere pe care o au oa
menii de cultură din toate 
țările pentru soarta culturii 
contemporane.

Vorbitorul a subliniat rolul 
important pe care este meni
tă să-1 joace cultura în des
tinderea încordării internațio
nale, dobîndirea independen
ței naționale și realizarea în
țelegerii între popoare.

După cum rezultă din ra
port, membrii comisiei s-au 
pronunțat în unanimitate pen
tru dezvoltarea continuă și 
multilaterală a contactelor 
dintre oamenii de știință din 
toate țările și pentru schimbul 
cultural cel mai larg.

Apoi s-a dat cuvîntul lui 
Pierre Cot (Franța) pentru a 
da citire textului Mesajului 
adresat popoarelor lumii.

Textul Mesajului congresului 
adresat popoarelor lumii este 
pus la vot. Din 2 195 de 
delegați, oaspeți și observa
tori, prezenți la ședință, 2186 
au votat pentru textul Mesa
jului, 2 au votat împotrivă, 7 
persoane s-au abținut. Delega
ții la congres s-au ridicat în 
picioare și prin aplauze pre
lungite au salutat măreața 
unitate a reprezentanților din 
121 de țări, profund convinși 
de necesitatea realizării dezar
mării generale. Zeci de repor
teri cinematografici și fotore
porteri au înregistrat pe peli
culă momentul culminant al

PE SCURT i
MOSCOVA. — Printr-un or

din al Ministerului Apărării 
al U.R.S.S., Iuri Gagarin, pri
mul pilot cosmonaut, a fost 
inaintat 1a gradul de locote- 
nent-colonel.

BRASILIA. — La 13 iulie 
Camera Deputaților a Parla
mentului brazilian a aprobat 
cu 139 de voturi contra 63 
noul guvern format de Bro- 
chado da Rocha. Agenția Reu- 
ter anunță că președintele 
Goulart a demis cinci amirali 
din posturile lor deoarece 
amenințaseră cu demisia in 
cazul cînd ministrul mari
nei, propus de Brochado da 
Rocha, va fi aprobat de Ca
mera Deputaților.

HAGA. — In ziele de 3-11 
iulie a.c. s-a ținut ta Haga a 
6-a conferință și adunare ge
nerală a I.C.O.M. (Consiliul 
internațional al muzeelor), 1a 
care au participat cca 450 
delegați din 37 țări. Republi
ca Populară Romînă a fost 
reprezentată de Mircea Deac 
— critic de artă — și Flo- 
rian Georgescu — directo
rul Muzeului de istorie a 
orașului București. Delegații 
țării noastre au fost aleși în 
Comitetul de documentare și 
în Comitetul de arheologie și 
Istorie.

TOKIO. — Congresul Parti
dului Liberal-Democrat de 
guvernămînt din Japonia a 
reales 1a 14 iulie pe Hayato 
Ikeda în funcția de președin. 
te. Șeful partidului devine in 
mod automat 
Se presupune 
viitoare Hayato Ikeda 
anunța noua componență 
guvernului japonez.

prim-ministru. 
că săptămîna 

va 
a

13BUENOS AIRES. — La 
iulie guvernul Guido a publi
cat un comunicat anunțînd 
că pe 1a mijlocul anului vii
tor, probabil în mai sau iunie, 
în Argentina vor avea loc 
alegeri generale.

NEW YORK. — Referin- 
du-se 1a un raport al Băncii 
federale de rezerve din New 
York, agenția France Presse 
anunță că între 4 și 11 iulie 
rezervele de aur ale S.U.A. au 
scăzut cu 137 milioane de do
lari. Această sumă, după cum 
relatează agenția, face ca scă
derea rezervelor de aur ale 
S.U.A. de 1a 1 ianuarie pînă 
1a 11 iulie să atingă suma de 
592 milioane de dolari.

GENEVA. — în după-amia- 
za zilei de 13 iulie ta reșe
dința delegației sovietice a 
avut Ioc o întîlnire între cei

O declarație 
a lui Sukarno

DJAKARTA 14 (Agerpres). 
TASS transmite : Președintele 
doneziei, Sukarno, a declarat 
în prezent, lupta Indoneziei [ 
fru eliberarea Irianului de Vest, 
a intrat înfr-o fază hotărîtoare. 
„Indonezienii, a declarat preșe
dintele, vor lupta pentru retroce
darea Irianului de Vest prin mij
loace pașnice, sau vor elibera 
acest teritoriu prin alte mijloace 
în viitorul cel mai apropiat“. Pre
ședintele a declarat că eliberarea 
va avea loc în anul 1962.

După cum anunță agenția An- 
tara, președintele a făcut această 
declarație la 11 iulie la Djakarta, 
la festivitatea organizată cu pri
lejul Zilei cooperației.

! In- 
I că, 
pen-

GENEVA 14 (Agerpres). — 
între 2 și 13 iulie a avut loc 
la Geneva cea de-a XXV-a 
sesiune a Conferinței interna
ționale de instrucție publică, 
organizată de Biroul Interna
țional de Educație în colabo
rare cu U.N.E.S.C.O., la care 
au participat delegații din 90 
de țări.

Conferința a discutat și' a 
adoptat recomandări privind 
dezvoltarea învățămîntului în 
întrega lume, planificarea în
vățămîntului și perfecționarea 
învățătorilor și profesorilor.

Delegația romînă, compusă 
din N. Sipos, director general 
și Ion Borca, șeful inspecției 
generale din Ministerul învă
țămîntului, a făcut mai multe

propuneri pentru îmbunătăți
rea proiectelor de recoman
dări și a prezentat raportul 
cu privire la dezvoltarea în- 
vățămî.ntului în R. P. Romî
nă în anul școlar 1960—1961.

Raportul prezentat, precum 
și expoziția permanentă a în
vățămîntului din R. P. Ro
mînă care prin grafice, ima
gini și materiale didactico- 
pedagogice ilustrează 
me Care au stat în 
conferinței, au trezit 
interes în rîndurile 
panților. La ședința 
a conferinței, din cele 60 de 
expoziții prezente au fost 
evidențiate 15 printre care și 
expoziția romînă.

proble- 
atenția 
un viu 
partici- 
plenară

După remanierea guvernului englez

Aniversarea sărbătorii nationale

PARIS 14 (Agerpres). 
Ziua de 14 iulie, sărbătoarea 
națională a poporului francez 
cînd se aniversează căderea 
Bastiliei, răsturnarea monar
hiei și începutul revoluției 
franceze din 1789, a fost săra 
bătorită cu un deosebit entu
ziasm, mai ales de oamenii 
muncii. In centrele și cartie
rele muncitorești au avut loc 
serbări populare, mitinguri și 
demonstrații care s-au desfă
șurat sub lozinca apărării li
bertății, independenței națio
nale și păcii. Conform unei 
vechi tradiții în seara zilei de 
13 iulie în piețe au fost a- 
prinse lampioane și cetățenii 
au dansat pînă noaptea tîrziu 
sub cerul liber.

Pe Champs Elysees a avut

doi copreședinți ai Conferin
ței internaționale pentru re
glementarea problemei laoție- 
ne — G. M. Pușkin, șeful 
delegației U.R.S.S., și M. 
Macdonald, șeful delegației 
britanice. S-au discutat pro
bleme legate de continuarea 
lucrărilor conferinței.

ATENA. — La 13 iulie a 
avut loc 1a Atena un mare mi
ting al oamenilor muncii în 
semn de protest împotriva 
noului proiect de lege antide
mocratic, adoptat 
ment.

de parla

iulie
cea

s-a 
de-a 

i-

loc o mare paradă militară la 
care au 
Franței, 
ministru 
persoane

asistat președintele 
de Gaulle, primul 
Pompidou și alte 

oficiale.

LONDRA 14 (Agerpres). 
TASS transmite : Comentînd 
manierea cabinetului britanic 
nunțată la 13 iulie, secretarul gene
ral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, John Gollan, a 
declarat că „oricine își închipuie 
că prin această regrupare po
litica cabinetului conservatorilor 
se va schimba spre bine va su
feri o deziluzie puternică".

Caracterizînd noua componență 
a cabinetului, secretarul general 
al partidului comunist observă că 
ministrul afacerilor externe, lor
dul Home își păstrează postul pen
tru a „continua războiul rece" i

re-
a-

Maudling, numit în postul de mi
nistru al finanțelor va promova 
o politică și mai crîncenă de în
ghețare a salariilor, iar prim-mi- 
nistrul adjunct, Butler, va acce
lera campania pentru o tranzacție 
cu Adenauer și de Gaulle privind 
Piața comună.

„Politica conservatorilor este 
catastrofală pentru poporul englez, 
subliniază Gollan. Restructurările 
din guvern, care denotă falimen
tul, nu vor înșela însă pe alegă
torii englezi. Ei așteaptă un sin
gur lucru din partea lui Macmillan 
și a guvernului său — demisia”.

Von Eckhardt
face cariera» » »

BAGDAD. La 14 
sărbătorit în Irak 
4-a aniversare a revoluției i- 
rakiene. Dimineața, în piața 
centrală din Bagdad, a avut 
loc o mare paradă militară 
care a fost primită de Kas- 
sem, prim ministru și coman
dant suprem al forțelor ar
mate. Au asistat miniștri, o- 
fițeri, oameni de stat, delega
ții străine, ziariști.

MOSCOVA. — La 13 iulie 
Râul Castro, ministrul forțe
lor armate revoluționare ale 
Republicii Cuba, care se află 
în Uniunea Sovietică, a făcut 
o vizită Iui Anastas Mikotan, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

on Eckhardt și-a în
ceput cariera cu un 
scenariu 
Filmul 
acest 
numea
Johann 1“ Scenaristul 

nostru glorifica educafia milita- 
risfă care era în floare în școlile 
naziste și arăta cum se formează 
„temperamentul de luhrer".

Mecenafii fasciști au aprecia! 
compozifia lui Eckhardt. Încurajat, 
scribul hitlerist a început să se 
„afirme“.

își sorbea șefii din ochi, ghicea 
cele mai mici dorințe ale na. 
ziștilor de vază. Șefii hitleriști 
erau avizi de filme care să prea
mărească spiritul revanșard și ra
sismul, iar scenaristul care lucra 
materiale pe placul clienfilor, fa
brica scenarii mîrșave.

Curînd a fost remarcat de în
suși Goebbels. Filmul „Destitui
re’’, turnat după scenariul lui 
Eckhardt, a entuziasmat pe minis
trul propagandei Reichului. în nici 
unul din filmele turnate pînă a- 
tunci nu fuseseră afît de fidel ex
primate concepțiile canibalice, 
pătrunse de ură față de om, ale 
hitleriștilor. Drept care Goebbels 
a decretat : „Filmul acesta pre
zintă o mare importantă de stat 
și politică“. Pentru acest scenariu, 
Eckhardt a fost decorat.

Faima de scriitor-lacheu a 
scenaristului fascist era la apogeu 
cînd s-a produs catastrofa. Rei- 
chul hitlerist s-a prăbușit, Goeb
bels și-a pus capăt zilelor. Tem
peramentul de fiihrer al lui Ec
khardt a trecut prin grele încer
cări. Scrutînd însă cu atenfie rea
litățile din Germania occidentală 
a lui Adenauer, devotatul cirac al 
lui Goebbels și-a continuat cariera 
de scriitor fascist. A fost 
copleșit cu onoruri, la care înainte 
nici nu îndrăznise să viseze. S-a

I de film, 
turnat după 

scenariu se 
„Capul sus,

cocoțat chiar în fotoliul vacant al 
lui Goebbels. Acum, von Eckhardt 
conduce „ministerul propagandei'1 
al Germaniei occidentale.

Și iar se dovedește plin de zel. 
Stăpînii Germaniei occidentale nu 
cruță milioanele cînd e vorba să 
subvenționeze 
tinat să ațîțe 
tul militarist.

departamentul des- 
revanșismul și spiri- 
Mai ales că acest

condus de 
de versat 
Alocațiile 

In 1952

un pro- 
al idei- 
sporesc 
bugetul 

informa-

departament e 
povăduitor alit 
lor fiihrerului. 
din an în an. 
departamentului presei și
fiilor era de 879 000 de mărci. 
Acum el se ridică la circa 50 de 
milioane mărci.

Prosperul domn von Eckhardt, 
apologet al Reichului hitlerist, 
controlează și activitatea de pro-

pagandă pe care o desfășoară ce 
lelalte ministere. Și nu numai pro
paganda. Departamentului său <i 
este subordonat serviciul de spio
nai de tristă celebritate al lui 
Gehlen.

Cancelarul a pus la dispoziție 
lui Eckhardt un fond special pen
tru mituirea presei venale. 
controlul 
Goebbels, 
din belșug 
vire a militarismului, 
scenarii, 
racfer revanșard pot conta pe 
subvenții grase. Her von Eckhardt 
a devenit acum el însuși un Me
cena. Sub controlul acestui fascist 
se află și teatrul și radioul 
specialiștii în calomnii la 
tarilor socialiste.

Ziarul vest german ,,Der 
re Zeitung“ scria deunăzi 
terizînd activitatea criminală a lui 
Eckhardt : „El alimentează și di
rijează unul din cele mai murdare 
torente de propagandă pentru 
război și revanșă... Departamen
tul pe care-l conduce nu are altă 
țintă decît să transforme tineretul 
german intr-o generație de asas ni 
pentru noi maidanekuri", De alt
fel. Eckhardt însuși a definit foar
te bine care e „misiunea’’ pe 
care și-a asumat-o. Intr-o cuvin- 
tare rostită recent la Hamburg el 
a spus : „Dorința mea cea mai 
mare e să văd reînviind spiritul 
războinic al trecutului”.

Von Eckhardt a ajuns la o ase 
menea situație înfloritoare incit e 
toarte îndoielnic că ar mai accepta 
acum să scrie un scenariu. Dar 
propria lui biografie ar f; suficien
tă pentru a se realiza 
despre cariera 
gandist fascist, 
omenirii.

Sub 
fostului cirac al lui 
ministerele editează 
literatură de proslă- 

Autorii de 
piese și romane cu ca-

si 
adresa

Ande- 
carac-

un film 
unui zelos propa- 
a unui dușman al
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