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Construcțiile zootehnice în raionul Răcari

în pag. a ll-a:• Patru tineri poeți (poezii)• „Luceafărul“ la numărul 100® Boabe de piperîntr-o zi, colectiviștii din Balotești au primit oaspeți. Erau președinți ai unor gospodării colective, ingineri a- gronomi și zootehnicieni, brigadieri, colectiviști fruntași din zootehnie și echipele de construcții. Organizată sub îndrumarea comitetului raional de partid, vizita a avut ca scop să popularizeze și să extindă o experiență bună. Era vorba de felul în care colectiviștii din Balotești asigură adăposturile pentru animale și păsări. Și oaspeții de la Gruiu, Tîncăbești, Cocioc și din alte părți au avut ce vedea și învăța.Deunăzi, am poposit și noi la Balotești. Așezate pe o colină domoală, construcțiile zootehnice au o simetrie frumoasă. Se lucra de zor la două grajduri a cîte 100 capete fiecare. Peste baloții de stuf, împănați între grinzi, se bateau șipci, apoi se așeza țigla. Tînărul Alexandru Țăroiu, inginerul zootehnician al colectivei, dă primele explicații:—• S-a lucrat rapid. Am început construcția lor acum o lună și în cîteva zile vom fi gata. La ambele grajduri cred că vom economisi mulți bani.Pereții sînt din paiantă, bulgăriți cu pămînt amestecat cu paie. La această lucrare tinerii au participat cu toții. Pentru ca să nu se irosească multe zile-muncă, s-au organizat e- chipe care au lucrat aproape fără întrerupere. In Joc să se folosească grinzi și căpriori de brad s-au folosit bîrne de tei care au costat mai puțin cu 200 de lei m.c. Apoi, la acoperiș în loc de seîndură s-au folosit snopi de stuf. Echipe de tineri l-au recoltat de pe balta din preajma colectivei. S-au economisit circa 50 de m.c. de seîndură la ambele grajduri. Asemenea procedee s-au aplicat și la construcția a cinci cotețe de păsări, a cîte 500 capete, a incubatorului cu o capacitate pentru 10 000 de ouă. Folosind bine resursele locale de materiale, gospodăria a economisit aproape 180 000 lei la toate construcțiile zootehnice din acest an. Ca buni gospodari, colectiviștii din Balotești au chibzuit și asupra altor lucruri. Ei au așezat construcțiile zootehnice pe un te-
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Pregătiri pentru 
însămînțăriie 

de toamnă
Tn săptămîna trecută oamenii 

muncii de pe ogoare au continuat 
mai intens pregătirile pentru în- 
sămînțările de toamnă și lucrările 
de recoltare și însilozarea furaje
lor.

Pînă acum s-au executat ară
turi de vară pe 89 la sută din 
suprafața prevăzută. Numai în ul
timele șase zile au fost arate 
381.000 de hectare. Tn regiunile 
București și Galați s-a arat întrea
ga suprafață planificată, iar în re
giunile Dobrogea, Ploiești, Argeș, 
Oltenia, Eanat, Suceava și lași, 
unde a existat o preocupare per
manentă din partea consiliilor a- 
gricole și conducerilor G.A.S. și 
G.A.C. pentru efectuarea arătu
rilor această lucrare este pe sfîr- 
șite. Deși au fost condiții bune 
de lucru, în regiunile Crișana, 
Maramureș, Brașov, Cluj, Muțeș- 
Aufonomă Maghiară și Bacău, ară
turile nu s-au desfășurat cores
punzător cu mijloacele de care 
dispun unitățile agricole din ace
ste regiuni, astfel că, aici, s-au 
arat 51—76 la sută din suprafețele 
prevăzute.

Folosindu-se condițiile mai bune 
de lucru create în urma ploilor 
căzute, în următoarele zile este 
necesar să se intensifice ritmul 
de executare a arăturilor adinei

ren ridicat. In felul acesta vor amenaja un sistem pentru scurgeri la vale, unde sînt prevăzute niște gropi. Astfel se vor aduna mari cantități de îngrășăminte naturale, fără a fi nevoie de irosire de timp.Toate acestea le-au văzut oaspeții. Cei din Ciolpani și Gherăești au „imitat“ și ei pe vecinii lor din Balotești. Au recoltat mari cantități de stuf, au folosit material lemnos din resurse locale. Păcat însă că ritmul construcțiilor se desfășoară cam lent. La Gruiu, Cocioc, Corbeanca și în alte gospodării, organizațiile U.T.M. nu mobilizează un număr suficient de tineri la grăbirea terminării adăposturilor pentru animale.Gospodăria colectivă din Tîncăbești are cam același număr de animale ca și cea din Balotești: 198 taurine, dincare 85 vaci cu lapte, peste 100 de porcine, 4 800 păsări și altele. Gospodăria are în plan să construiască un grajd pentru 100 de capete, o puierniță pentru 5 000 de păsări și o în- grășătorie pentru 400 de porci. Construcția grajdului s-a început prin aprilie, deci cu cîteva luni mai înainte ca la G.A.C. Balotești, care a construit două grajduri de-odată. Mai sînt de făcut ieslele, pavajul și altele. Se tărăgănează însă lucrările. La puierniță a- bia s-a turnat fundația, iar construcția îngrășătoriei pentru porci nici n-a început. Tovarășii din conducerea colectivei motivează că mai e timp. Așa să fie oare ? Insilo- zările sînt în toi, se apropie culesul plantelor tîrzii, însă- mînțările de toamnă bat la ușă. Va fi nevoie deci de multe forțe de muncă. De aici se desprind cîteva concluzii. Anume că gospodăriile colective rămase în urmă trebuie să folosească fiecare „fereastră“, fiecare zi pentru urgentarea construcțiilor. Relativ, în această perioadă sînt mai puține treburi de făcut la cîmp. Ca atare pot fi folosiți mai mulți colectiviști la construcții. Organizațiile U.T.M. au datoria să sprijine aceste importante lucrări. Se pot organiza, temporar, echipe care să ajute la transportul materialelor, la bulgărit, la ajutorarea constructorilor. Apoi, tinerii pot ajuta efectiv — așa cum au procedat cei din Balotești, Gherăești și alte gospodării — la descoperirea și valorificarea resurselor locale de materiale. In felul acesta vor pune și ei umărul la asigurarea animalelor proprietate obștească cu adăposturi trainice, ieftine și făcute la timp.NICOLAE BARBU
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Pînă Ia examenul de admitere tn facultăți mai stnt puține zile. 
Viitorii studenfi continuă să se pregătească intens. în fotografie: 
oră de matematici la cursurile de pregătire cu căndida|ii de la 

Institutul politehnic din București.

Solemnitatea înminării
unor decorații

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinreia
Tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului MuncitorAnul XVIII, seria II nr. 4137
oposind pe șantie
rul Complexului chi
mic Craiova și încer- 
cînd să iei coordo
natele locului te tre- 

,,,,,........  zești, din primele
clipe, în țața i 

priveliști de felul acesta :
Lîngă biroul direcției stă 

grup de tineri. Au venit să se 
gațeze pe șantier. Unii sînt 
răni de pe-aici, din cîmpie, alții 
au coborî! din Novaci sau din 
Rînca, lăsînd turmele de mioare 
pe seama băfrînilor sau a fraților 
încă nevîrstnici ; unii au mai Iu- 
crat în construcții (îi recunoști în
dată după aerul competent cu 
care măsoară priveliștea), alții vad 
pentru prima oară o macara turn 
sau un escavafor de înaltă capa
citate. Stau și așteaptă să fie che
mați la direcție. Intre timp, schim
bă între ei, pe șoptite, impresii, 
își mai aruncă unul altuia cîte o 
privire Întrebătoare, apoi dau din 
cap ; se pare că s-au pus de a- 
cord.

unor

un 
an- 
ță-
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—■ Aveți vreo preferință î sînt 

întrebați. Vreți să lucrați într-un 
anume loc, într-o anume îndelet
nicire ?

Spre surprinderea spectatorului 
neavizat, flăcăii au răspunsurile 
gata pregătite :

— Eu aș vrea să lucrez pe șan-

Duminică 2 septembrie 1962
tindenl, și pasiunea cu care sutele 
de tineri se îndreaptă spre ea 
este una din coordonatele esen
țiale ale priveliștii. Șantierul, școală 
a vitejiei în muncă, devine astfel 
și o vastă școală a noului. Vom 
încerca să i definim perimetru! și 
ritmul, extrăgînd, din cronica ulti-

pentru prima oară în cabina esca- 
vaforului.

Intîmplarea s-a petrecut în ia
nuarie. Trei luni mai tîrziu, mai 
exact, în dimineața de 18 aprilie 
1962, Pantelimon căpătase... dem
nitatea de escavatorist-ajutor. Pă
rea fericit și nu prea ; năzuia, fi-

La Palatul R. P. Romîne a 
avut loc de curînd solemnitatea 
înminării unor ordine conferite 
de Consiliul de Stat al R; P. 
Romîne.

Au fost conferite „Ordinul 
Muncii” clasele a Il-a și a III-a 
și Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine ” clasa a V-a 
unui număr de 36 muncitori, teh
nicieni și ingineri, pentru merite 
deosebite în muncă, cu prilejul 
construirii și punerii în funcți-

une a Urinei de fire și fibre sin
tetice — Săvinești.

Pentru merite deosebite în 
muncă a fost conferit de ase
menea „Ordinul Muncii” clasa a 
III-a unui număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la în
treprinderea de stat pentru ex
plorări miniere.

Înmînînd decorațiile, tovarășul 
Ștefan Voitec, în numele C<C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și 
guvernului, al tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dcj, personal, a 
felicitat călduros pe cei distinși.

La gospodăria colectivă „Tu- 
dor Vladimirescu" din comuna 
Chirnogi, regiunea București 
se lucrează de zor la realiza
rea construcțiilor zootehnice 
planificate pentru acest an.

Foto : AGERPRES

Herul numărul 3, să mă specializez 
în conducte...

— Eu la instalații de magistrale... 
Eu la poduri suspendate pe 

cabluri...
— Eu v-aș ruga să mă trimiteți 

la estacadele de beton...
Aproape toți solicită puncfele- 

cheie, cele mai grele dar și cele 
care oferă putința unei speciali
zări superioare, complexe, posi
bilitatea de a intra în contact cu 
tot ce are tehnica mai nou, mai 
modern..«

...Sîntem pe un șantier al anu
lui 1962, în care tehnica cea mai 
modernă spune „prezent 1“ pretu-

Scrisoride pe șantier (II)
melor luni ale șantierului, cîteva 
întâmplări, cîteva fapte.

★

...Un nume : Gheorghe Panteli
mon. Un flăcău nu prea voinic, 
mai mult agil decît puternic, cu 
timiditatea școlarului surprins prea 
devreme de ziua examenului : așa 
arăfa în dimineața cînd s-a urcat

rește, mai mult... Șansa (care pe 
șantier nu-i ocolește niciodată pe 
cei îndrăzneți și tenaci) i-a su- 
rîs larg, chiar în dimineața de 19. 
Escavaforistul-fitular a avut atunci 
o clipă de oboseală. A coborît din 
cabină și i-a făcut semn lui Pan- 
telimon : urcă sus I Flăcăul a fost 
într-o clipă acolo. De jos, celălalt 
a început să-l comande mișcările 
—• dar, spre surprinderea lui, uce
nicul știa totul perfect, avea un 
considerabil avans asupra mese
riei de simplu escavatorist-ajutor... 
(Ceea ce nu știa titularul era că 
Pantelimon învățase cu pasiune, 
nopți întregi, cu cartea pe ge-

nunchi, foste secretele meseriei ; 
ale acestei meserii din care-și fă
cuse o adevărată chemare), „Șe
ful“, între timp, și-a revenit. Vrea 
să-și ocupe locui in cabina mașinii, 
dar Pantelimon, Pantelimon cel în
deobște tăcut și închis, e cuprins 
dintr-odată de o dragoste aprigă, 
fără margini, pentru „tovarășul 
șef', îl sfătuiește cu gingășie și 
grijă să se ducă îndată la doctor; 
cu amefeala nu-i de glumit...

O lună și ceva mai tîrziu... 30 
mai. Dimineața, cînd vine la lucru, 
Pantelimon pășește ca-n nouri. In- 
cepînd de azi, „șeful" a plecat în 
concediu I Începînd de azi, esca- 
vatorul îi aparține fără să’l mai 
împartă cu nimeni! Trei săpfă- 
mîni în care va dovedi tuturora ce 
poate I

Și într-adevăr a dovedit. In fie
care zi a depășit norma cu 20-30 
de procente ; a făcut economii de 
combustibil; a chemat la între
cere pe escavaforișfi mai vîrsfnici, 
ieșind onorabil din competiție... 
Gheorghe Pantelimon a primit 
carnet de escavatorist înainte de 
a se încheia perioada ce i se hă
răzise pentru școlarizare — și dacă 
evenimentul acesta e socotit pe 
șantier „o întîmplare simplă“ pri
cina este faptul că numeroși tineriILIE PURCARU
(Continuare în pag. a II-a)

(Agerpres)Școlile profesionale sînt gata să-și primească elevii
In toate cele 17 școli pentru 

pregătirea de muncitori calificați, 
maiștri și tehnicieni în ramurile 
industriei ușoare, organizate pe 
lîngă marile întreprinderi textile, 
de încălțăminte și obiecte de uz 
casnic din țară s-au terminat pre
gătirile în vederea deschiderii 
noului an de învătămînt. In aceste 
școli vor învăța cu peste 2 000 de 
elevi mai mulți decît anul pre
cedent. Ei se vor bucura de con
diții îmbunătățite de școlarizare 
și de întreținere.

Colective de profesori și spe. 
cialiști din industrie au revizuit 
programele analitice și manualele 
școlare, astfel incit procesul de 
învățămînt să se desfășoare la 
un nivel cit mai înalt, corespunză
tor cerințelor actuale de pregăti
re a unor cadre cu bogate cu. 
noștințe de specialitate.

în urma condițiilor materiale 
create, școlile profesionale ale 
Ministerului industriei ușoare vor 
școlariza anul acesta 12 000 de 
elevi.

(Agerpres)Fruntași în colectarea fierului vechi

TELEGRAMĂ
Tovarășului HO ȘI MIN, 

președintele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
președintele Republicii Democrate Vietnam

Depozitul din Pe- 
troșeni al I.C.M, își 
îndeplinește lună de 
lună planul de colec
tare a fierului vechi.

Ințelegînd că fierul 
vechi nu trebuie să 
se irosească, că el 
trebuie transformat 
în oțel, din care apoi 
să se construiască 
mașini pentru indus
tria noastră socialis
tă, oamenii muncii 
din Valea Jiului, ti
neri și vîrstnici, au 
colectat și predat 
I.C.M.-uIui din Pe- 
troșeni, de la începu
tul anului și pînă 
la 1 august a.c., can
titatea de 5 255 tone 
fier vechi. (Peste 830 
de tone au fost co
lectate numai în

cursul lunii iulie). 
Tot în această pe
rioadă ei au mai co
lectat 448 de tone 
fontă și 92 de tone 
de metale neferoase.

Intre colectivele 
diferitelor întreprin
deri ale Văii Jiului 
există chiar o entu
ziastă 4 întrecere in 
acest sens. Pină 
acum, fruntaș este co
lectivul Uzinei de re
parat utilaj minier 
din Petroșeni care a 
colectat și predat la 
I.C.M. 1411 tone.

Participarea la ac
țiunea de colectare a 
fierului vechi a de
venit o preocupare 
permanentă pentru 
fiecare muncitor. A- 
ceastă acțiune a luat

de curînd o și mai 
mare amploare prin 
faptul că tinerii de 
la U.R.U.M.-Petro- 
șeni, organizați în 
brigăzi de muncă pa
triotică, mobilizați de 
comitetul U.T.M., co
lectează zilnic metale 
vechi. Se evidențiază 
în mod deosebit ti
nerii din secțiile tur
nătorie, mecanică și 
construcții metalice.

Succese de seamă 
în acțiunea de colec
tare a fierului vechi 
au obținut și tinerii 
de Ia Uzina electri- 
că-Vulcan și cei de 
la termocentrala Pa-
roșeni.BĂDUȚĂ ..CONSTANTIN

Tovarășului FAM VAN DONG, 
primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

HanoiDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Romîne, precum și al întregului popor romîn, vă transmitem dv., Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Consiliului de Miniștri și întregului popor vietnamez cele mai cordiale felicitări.Oamenii muncii din R. D. Vietnam au obținut sub conducerea Partidului celor ce muncesc importante succese în construirea socialismului și luptă cu abnegație pentru îndeplinirea primului plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale. Poporul romîn se bucură sincer de aceste rezultate și sprijină lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru reunificarea pașnică și democratică a patriei sale.Consacrîndu-și eforturile operei de construcție pașnică, popoarele noastre, împreună cu popoarele celorlalte țări ale lagărului socialist, sînt însuflețite de mărețele țeluri ale luptei pentru pace, pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru statornicirea principiilor coexistenței pașnice, corespunzător năzuințelor fierbinți ale întregii omeniri.Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Romînă și Republica Democrată Vietnam se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, în folosul unității și coeziunii lagărului socialist.Urăm din toată inima oamenilor muncii din R. D. Vietnam noi și strălucite succese în construirea socialismului, în lupta pentru apărarea păcii în lumea întreagă.GHEORGHE ION GHEORGHE MAURERGHEORGHIU-DEJ președintele Consiliuluiprim-secretar al Comitetului de Miniștri al Republicii Central al Partidului Populare RomîneMuncitoresc Romînpreședintele Consiliuluide Stat al RepubliciiPopulare Romîne

■
 eunăzl, as cui tind 

la radio o emisiu
ne de știri din lu
mea întreagă, am 
auzit printre alte
le despre o întâm
plare aproape de 

necrezut.
O tânără negresă suferind de 

o boală grea, a aflat că la 
Londra și-ar putea găsi vin
decarea.

In sufletul ei chinuit de su
ferință s-a reaprins speranța 
că va scăpa de boala care ii 
rodea trupul. A făcut ce a 
făcut și cu prețul cine știe 
cîtor oboseli și lipsuri a stră
bătut cele cîteva mii de mile 
care despart locul ei natal de 
Londra și într-o bună zi — 
vorba vine, căci pentru biata 
de ea, acea zi nu a fost bună 
de loc — vasul cu care călăto
rise a ancorat intr-un port en
glez, dar, cînd a fost vorba să 
debarce, biata femeie a aflat 
cu groază că din cauza pielii 
sale negre și a unor legi fău
rite de albii cu suflete negre 
nu putea pune piciorul pe pă- 
mîntul Marii Britanii.

Zadarnice i-au fost toate ru
gămințile și lacrimile. Inimi
le de piatră ale semizeilor albi 
nu s-au înduioșat și nu s-au 
înduplecat. Cu moartea în su-

PRIETENII
flet a trebuit si facă cale în
toarsă.

Mi-a fost dat să aud în ace
eași zi o altă întâmplare.

într-una din zilele acestui 
an, pe ulițele satului ucrai
nean Balșoie Belozerca. răsu
nau strigătele vesele ale unor 
copii care se îndreptau spre 
școală. Intr-un grup de pio
nieri se afla și băiatul Pe
tia Tron în vîrstă de doispre
zece ani. Era într-o zi de lu
cru. Aproape toți locuitorii 
satului se aflau la muncă pe 
întinsele ogoare ale colhozului. 
Deodată rîsetele copiilor fură 
întrerupte de strigătele de a- 
jutor ale unei femei bătrîne a 
cărei casă fusese cuprinsă de 
flăcări.

Fumul izbucnea în trîmbe 
groase și negre prin ferestre. 
Grupul pionierilor o rupse la 
fugă spre casa incendiată. Din 
vaietele bătrînii, ei aflară că 
în casa cuprinsă de flăcări se 
afla un copil mic. Din toate 
părțile spre locul dezastrului, 
se îndreptau în fugă oameni 
cu găleți și aparate de stins 
incendiile. Micul Petia însă nu

așteptă sosirea lor. Fără a ți
ne seama de flăcări și de fum, 
sări pe fereastră în odaie, unde 
se afla copilul.

Peste cîteva clipe, reapăru 
în cadrul ferestrei ținînd în 
brațe un pachet înfășurat în 
paltonașul lui. Cineva îi smulse pachetul în care era micu
ța victimă scăpată de viteazul 
pionier din ghiarele unei 
morți cumplite. Salvatorul fu 
și el tras dintre flăcări. Căpă-

Ttnărul Patra Dresor de la „Vifrometan" Mediaș tșl urmărește cu atenție maistru), Mtine va trebui 
să lucreze și el la fel de bine oa și comunistul lori Stoica«

OMULUI
tru a salva viața inimosului 
pionier.

In mai puțin de două ore 
peste patru sute de persoane 
de toate vîrstele și de toate 
profesiunile umplură curtea 
spitalului oferindu-se care mai 
de care să doneze epiderma 
salvatoare. Printre ei se afla 
și Murat Seid Galeev, un tâ
năr de origine turcmenă.

Acesta, în clipa cînd fusese 
lansat prin radio apelul me-

tase însă arsuri atât de grav», 
incit pentru a i se salva viața, 
a fost trimis cu un avion sa
nitar la spitalul din Zaporoie. 
Medicii au constatat că starea 
lui Petia este foarte gravă și 
salvarea lui depindea de o o- 
perație urgentă de transplan
tare a pielii A Medicii au ape
lat atunci prin radio la cei 
care ar fi fost dispuși să dea 
o părticică din pielea lor pen-

dicilor, se afla la aproape o 
sută de km de spital.

Fără a fi stat o clipă pe 
ginduri, Murat Seid își încă- 
lecă motocicleta și cu sufletul 
la gură alergă în ajutorul lui 
Petia Tron.

Petia Tron a fost salvat. 
Douăzeci de persoane printre 
care și Murat turcmenul i-au

dat cîte un petec din pielea 
lor sănătoasă.

Mi-am amintit de aceste în
tâmplări ascultând alte întâm
plări despre care scrie „Scân
teia tineretului“. Se vorbea 
intr-un articol, mai de mult, 
despre drama trăită de un tâ
năr muncitor din Onești. Sal
vând un tovarăș și arzînd în 
flăcări, rănit pe viață Ion 
Dumitru s-a trezit părăsit 
de soție, cu o tristețe grea 
în suflet. Dar ce minunat și 
cald s-a dovedit sufletul prie
tenilor și tovarășilor săi din 
întreaga țară. Sute de scrisori 
au pornit către el și către so
ție, cuvinte de îmbărbătare, 
cuvinte de îndemn, sfaturi, 
cerințe. Și viața tânărului n-a 
luat un curs tragic — cum 
s-ar fi întâmplat altă dată și 
într-o altă lume — ci ea s-a 
îndreptat pe firul ei firesc. 
Soția a venit alături de omul 
cu suflet atît de nobil, care a 
fost în stare să se sacrifice 
pentru tovarășul său.

O altă întâmplare e legată 
de tinerii Friederich Mantch 
și Gino Gheorghiu. Amîndoi 
au apucat pe căi greșite, au 
înțeles viața și i-au privit 
rosturile cu ochelari strâmbi. 
Și în ajutorul lor a venit acest 
minunat colectiv de prieteni 
necunoscuți, sute și mii de to
varăși, părinți, frați și surori, 
care le-au pus mina pe umăr 
și le-au spus : „Nu, nu e bine 
așa.Ascultați sfatul nostru în
țelept".

Auzind asemenea întâmplări 
mă gîndesc fără să vreau la 
prietenii mei personali, intimi 
dar necunoscuți, care nu m-au 
părăsit în nici o clipă grea. 
Vederile m-au părăsit de mult, 
nici cîrjele nu-mi mai pot 
ajuta picioarele, dar prin ochii 
și picioarele lor văd și umblu 
pretutindeni prin mândra noa
stră țară, îi pipăi frumusețile 
și bogățiile și, cu sufletul tre- 
murind de emoție, le spun: „să 
trăiți, băieți ! Ce mari și pu
ternici sînteți, și ce suflet 
frumos aveți! Cinste celui 
care v-a crescut așa 1“MARIN IANCU NICOLAE



FLORENȚA ALBU

rRSCERE

Seara, cînd pleacă, 
au umerii noștri drepți, 
și pasul mare, 
și hotărîre în pași.

PATRU

Zilele vin cu pași mici. 
Dimineața ne stau la glezne, 
cu iarba și cerul — 
pașii noștri le-ncep odată; 
Spre-amiază, ne-ajung pînă 

la umăr 
și sînt pe măsura puterii 

noastre.

TINERI POEȚI
(LIE CONSTANTIN

Ucideti-1 pe Marte!
Printre cețuri, monoton, 
Mort belșug de ape suie, 
Zile, nopți, același zvon 
Gem sub ploaia amăruie 
Vmerele de statuie.

Oh, trimiteți în văzduh 
Arme de azur și nave ! 
Piară înghețatul duh, 
Risipit în reci 
Sub priviri de

epave 
grîne, grave.

?

Pionieri din Medgidia în excursie la Bice».

STÀNESCUNICHITA

Biografie
rotit cu Pămîntul în jurul soarelui

MIHAI NEGULESCU

Galerii
Numai odată l-ai zărit, la-nceput, 
că și-nvățai a doua oară 
să fii cer înclinat peste cîmpie, 
strîngînd spre umerii tăi 
firul de grîu, de porumb, de secară.

Seara, cînd pleacă 
zilele merg încotro 

le-ndreptăm ; 
le dăm sensul vieților noastre, 
faptelor, viselor noastre.

Galerie fără stele, 
drum prin aur șt vecii, 
uite-mi zilele — din ele 
lă-țl lampașe

străvezii

Peste-ntinderi
Plugurile — spade moarte 
Aur limpede-ar rodi 
Zalele pe timpuri, sparte 
Semănate-n lan, departe.

vor porni

o a

La revedere Din insemnările unui client

Inovație

De te-aș chema s-ar Înroși văzduhul 
La trecerea prelungului meu strigăt 1

Oricare gest sub trecerea de stele 
Lasă-n văzduh făgașe înflorite 
De parcă pești fosforescențl s-ar pierde 
Domol către adincul surd al mării.

C. ARAMBAȘA 
student

cu plăcere 1“ Fe- 
cercetat hainele 

că 
Pantalonii

nimerit să nu aplice „inovația”, ci 
să Înlăture modul defectuos in 
care se vînd biletele, nu avem 
nimic de obiectat.

M-ai auzi f Din depărtări te-ai smulge 
Ram tremurînd în alb, al alerga. 
Cu florlle-n risipă, la fereastră t

Galerie grea de umbre, 
negru strugure brumat, 
nu mai știe-n șes 

să umble 
cine te-a călcat 

vreodat’...

„LUCEAFĂRUL“
LA NUMĂRUL 100

Te-ai 
de douăzeci, de treizeci de ori. 
Prima oară erai copil, 
a doua oară-ți crescuseră dinții 
și pe nebăgate de seamă, te-ai trezit 
bărbat în toată firea, 
aprig în dragoste și prietenos, 
atîrnînd spre cerul magnetic, cu stele.

Șl tot tu ai făcut pămîntul, pentru-întîia oară 
dealurile, timpurile lungi, 
mai mărețe și aidoma să fie 
cerului neîmpărțit în dungi.

Desene de
TIA PELZ

Cîntec tineresc pentru două vociVersuri: TEODOR BALȘ Muzica : ION RĂDULESCU

Cu frunți de granit și codri 
Carpații te-ntîmpină-n cale ; 
Lumini duc izvoarele în vad 
Spre noile hidrocentrale.

de brad,

laTra la la la, la la la 
Țara mea, grădina mea 
Tra la la la, la la la la 
Te vom înălța !

Pe umeri de stînci cei tineri au pus 
Puternice, mari viaducte ; 
Tractoarele-n cîmp belșug au dus 
Livezile-s grele de fructe.

Cetăți de oțel dau țării puteri 
Să-nalțe orașe-n lumină ; 
Minerii îi dau cărbuni și fier 
Și dale de marmură iină.

O, patrie, tu pămînt fericit, 
Cu plaiuri și ape bogate 
Sub steagul purtat de partid 
Un drum glorios vei străbate.

emoție poate 
rubrica 

doar o 
îngustă 

care se chea-

ită 
suscita 
fie ea 
Ioană 
lext — 
mă Poșta redacției I 
Ce roi de așteptări 

și neliniști, de speranțe freamătă 
în fagurele mărunt divizat al unei 
astfel de 
n-așteaptă, 
curajaforul 
zia afrage 
mai mulfi 
mul le deschide 
lumea frumosului 
visfă literară care 
în primul rînd tineretului are azi, 
la noi, un cîmp vast de activitate, 
mult mai întins decît putea avea 
în trecut. Și are o răspundere in
finit mai mare.

O astfel de publicație 
Luceafărul, care 
vîrsta de 100 de 
foi cu nume frumos, de astru, au 
voif să scapere lumini peste sutele 
de catarge pornite să înfrunte 
bărbătește valurile, peste avînta- 
rea încrezătoare ia atîtor tineri, 
hofărîți să izbîndească întru fru
mos și poezie. Nenumărate nume 
au trecut prin Poșta redacției, al
cătuită cu exigență afectuoasă, 
mai ales de poetul Mihu Drago- 
mir ; multe au pășit dincolo de 
marginile acestei rubrici, figurînd 
distinct în corpul revistei. Redac
ția n-a făcut totul pentru a urmări 
progresiunea fiecărui talent des
coperit — fiecare „stea fără nu
me" răsărită pe firmamentul spe
ranțelor literare. Dar ea a știut 
să întîmpine cu căldură ivirea a- 
cestor talente încă firave ; Lucea
fărul e o revistă la care începă
torul este sigur că nu va avea de 
înfruntat 
tuafa.

co
de

rubrici ! Cîți începători 
cu inima strînsă, în- 
„Mai trimiteți" I Poe- 
astăzi, 
tineri,

cu ispita ei, tot 
cărora socialis- 

porfi largi spre 
și artei. O re- 
să se adreseze

este 
a atins acum 
numere. Aceste

aere superioare, infa-

In paginile ei, maeștri ai scri
sului au așternut rînduri inspi
rate, despre Ucenicia literară ; 
Tudor Arghezi a arătat într-o ta
bletă (Ce se cheamă scriitor) ce 
muncă riguroasă și modestă tre
buie pentru a aduce frumusețea 
în versul nostru, pe pagina noas
tră. La fiecare număr, interviuri 
ale unor scriitori cunoscufi aduc 
îndemnuri înțelepte sau mărturii 
revelatoare despre Măiestria artis. 
tică. Pe drumul măiestriei, revista 
a căutat statornic să-i ajute pe ti
nerii scriitori, ea le-a discutat cu 
solicitudine creația, de pildă, în 
Profiluri literare, din care unele, 
matur și judicios gîndite, purtau 
semnături de prestigiu, ca aceea 
a lui Al. A. Philippide. Atentă să 
înregistreze larg fenomenul lite
rar contemporan, preocupată să 
aducă în paginile ei mărturii gră
itoare despre prezentul nostru 
socialist, revista a dobîndit stima 
cititorilor, s-a impus, se citește.

Ea a obținut aceste succese 
căutînd mereu să stea în curentul 
vieții, să răspundă nevoilor for
mulate de cititori. Nici o altă re
vistă literară de la noi n-a orga
nizat mai multe întîlniri cu citito
rii, nu i-a vizitat mai asiduu în 
colțurile cele mai depărtate ale 
tării, țn rodnice șezători literare 
care s-au bucurat de un succes 
efectiv. „Revista nu e a noastră, 
se spunea dealtminteri în Prologul 
din primul număr. Noi doar o 
scriem. Revista este a cititorului : 
muncitor, profesor, ostaș, student, 
activist de partid, tînăr de pe șan
tiere și țarini". Adeziunea acestui 
cititor, tot mai exigent, nu se do- 
bîndește decît muncind fără pre
get, cu seriozitate, cu fermă prin
cipialitate și cu inițiativă. 
farul s-a străduit în chip

Lucea- 
vizibil

z/e piper
© q ® f © < ® eo

7In sectorul zootehnic al gospodăriei agricole colective „Dezrobirea“ din comuna Tir. gușor, raionul Medgidia lucrează numeroși tineri. Majoritatea lor îngrijesc bine animalele și aduc gospodăriei noastre venituri frumoase. E de- ajuns numai să amintim de Gavriiă Petre de la ferma de vaci care își ridică necontenit calificarea profesională iar animalele pe care le are în primire sînt bine îngrijite.La ferma de porci lucra și Ion Arfir. Porcii lui arătau rău de tot. Purceii semănau mai degrabă cu niște pisici. Ce se întîmpla? Pe la ora 9 dimineața sosea la muncă și Ion Arfir. Am spus sosea că de muncit nu muncea. Le i.pu- nea porcilor bună dimineața, celor indisciplinați le dădea cîteva nuiele pe spinare iar celorlalți ceva hrană. La ora 15 fix le spunea „la revedere“ și „să ne vedem sănătoși“. Porcii însă nu țineau cont de urarea lui și slăbeau vă- zînd cu ochii, ba se mai și îmbolnăveau. Cu aceasta Ion Arfir spunea la revedere sporului de greutate și în ultima instanță venitului ce putea fi realizat în acest sector.Adunarea generală U. T. M. a discutat pe larg atitudinea lui Arfir față de muncă și i-au spus: „la revedere de Ia sectorul zootehnic“. A spus însă bun venit în acest sector tînărului Ion Comșa, care e un priceput îngrijitor de animale și care își iubește cu pasiune meseria.ȘTEFAN D. ION 
colectivist

Azi mi-a/rn cumpărat 3 me
tri de stofă pentru un cos
tum de haine. In drum spre 
casă m-am oprit la centrul nr. 
13 al cooperativei de croitorie 
din orașul Piatra Neamț. Aici, 
maistrul M. Andrei mi-a pro
mis solemn: „Pe ziua de 20 mai 
veniți la prima probă. In două 
săptămâni vă facem un costum 
extra !“27 mai: M-am prezentat 
pentru probă. Cu toate că în- 
tîrziasem 7 zile, costumul nu 
era gata pentru probă.6 iunie : Am făcut, în sfârșit, 
proba. Minecile nu le-am în
cercat. Nu erau încă croite. 
Responsabilul m-a asigurat: 
Pînă la sfîrșitul săptămânii 
costumul va fi confecționat.13 iunie : Ura ! Am făcut 
proba mânecilor.16 iunie : Azi trebuia să-mi 
ridic costumul. Nu l-am ridi
cat. Nu era gata.23 iunie: Din nou m-am 
prezentat la cooperativă, tn 
timp ce îmbrăcam costumul, 
maistrul Andrei mi-a urat.

Denumirea „inovației" : Scaune 
supraetajate.

Avantaje : Se pot folosi la ci
nematograful „Gheorghe Doja" 
din Capitală, unde tn mod frec
vent se vînd cîte 2—3 bilete pen
tru un singur loc. Aceste scaune 
ar oferi poate spectatorilor tn 
cauză posibilitatea da a viziona 
totuși filmul.

N. R. Dacă directorul cinemato
grafului „Gheorghe Doja” găseștescrisori douăIn urmă cu cîte- va luni, zootehni- cianul Ion Irimia ne-a scris că G.A.S. Răcăciuni amină în mod ne justificat să-i trimită diploma de calificare pe care a depus-o în timp ce lucra la acea gospodărie.Redacția a intervenit la organele în drept care ne-au răspuns: „TrustulGostat Bacău, veri- ficînd la fața locului cele sesizate, a constatat că tînărul Ion Irimia nu a depus la G.A.S. Răcă-

ciuni diploma de calificare...“.Deși răspunsul părea cît se poate de categoric, ulterior tînărul Ion Irimia ne-a comunicat :„Făcînd o nouă scrisoare la Trustul Gostat Bacău, acesta mi-a trimis actele originale depuse de mine la G.A.S. Răcăciuni printre care și diplomă de calificare“.Comparînd două celerăspunsuri

„Să-l purtați 
ricit mi-arn 
în oglindă. Mi s-a părut 
trăiesc un coșmar.
semănau cu niște burlane sub
țiri, piepții sacoului ședeau 
umflați, ghemotoșiți, iar spa
tele hainei plesnea pe mine; 
mânecile — una era mai lun
gă, alta mav- scurtă ; gulerul 
hainei, spre deosebire de cu
loarea albastră a costumului, 
era... bleumarin,

Maistrul Andrei adică cel 
care-mi croise hainele, părea 
mai suprins ca mine. Și-a 
revenit repede. Precipitat m-a 
consolat. Gulerul e de la un alt 
costum pe care clientul l-a 
ridicat. Ajustăm vesta și scoa
tem o față de guler la fel cu 
costumul. In rest, fleacuri, 
câteva retușuri.

25 iunie : M-am prezentat 
iarăși la cooperativă. Hainele 
mele zăceau agățate pe un pe
rete. Nu li se făcuse nici o 
modificare. In plus acum erau 
și... pline de praf.

30 iunie : Am intrat în po
sesia costumului. E atit 
schimonosit incit nici nu 
drăznesc să-l îmbrac. Păcat că

de 
în-

Costum „creație" a maistrului 
M. Andrei.

la Piatra Neamț nu există o 
vitrină cu curiozități. L-aș 
expune acolo însoțit de o mică 
notă explicativă: „Haine — 
model original — stil maistrul 
M. Andrei“.

Dacă cumva vrei să 
plasezi rapid de la un 
la altul al orașului fie ziua 
sau noaptea n-ai decît să iei 
un Getax pe care îl găsești la 
tot pasul în București. Am fo
losit și eu un asemenea mij
loc de transport în dimineața 
zilei de 5 august a.c. mai pre
cis la ora 4,45. Șoferul de pe 
autoturismul „Volga" cu nr. 
9 006 m-a poftit politicos în 
mașină și am pornit de la Pia
ța 1 Mai spre Piața 1848. To
tul a decurs normal pînă la 
destinație. Aparatul de taxat, 
care sînt convins că funcționa 
ireproșabil, marcase suma de 
14,50 lei. Am întins șoferului 
o hîrtie de 25 lei. M-a privit 
lung, a făcut o reverență și 
m-a întrebat: Cit ?

— Păi e vorba de o scădere 
simplă.

— Știu eu să fac scădere 
dar, știți...

Eu nu știam nimic.
— Să ne lămurim — îndrăz

nesc eu. Pînă aici costă 14,50 
lei, din 25 înseamnă că trebuie 
să-mi dai restul 10,50 lei. Nu 
cumva vrei să-ți dau ceva in 
plus ?

— Asta-i frate — îmi răs
punde el — vezi că te orien
tezi ? Pînă la urmă mi-a oprit 
doar 50 de bani pe care „nu 
i-a avut să mi-i dea rest". 
Mi-a întors apoi spatele și 
m-a privit de parcă eu îi ră
măsesem dator și nu el.

te dé
capât

N. CAZANGIU 
strungar

să transpună în faptă recomandă
rile Conferinței pe țară a scriito
rilor, ținută la începutul »cestui 
an ; ea a obținut astfel progrese 
simțitoare. Revista s-a ■ vădit dor
nică de discuții interesante, cum 
a fost aceea recentă, oare a dez
bătut problemele etice în proza 
tinerilor; ea a manifestat inven
tivitate, găsind idei și rubrici 
bine venite, compunînd inteli
gent și armonios numere dedicata 
unor evenimente, de pildă, semi
centenarul Caragiale. Dar, „mai 
sînt foarte multe lucruri de făcut 
și toți membrii redacției sînt con- 
știenți de acest fapt", declara în 
ultimul număr al revistei Eugen 
Barbu. E nevoie să fie consoli
date unele izbînzi, e nevoie să 
fie reluate, la un nivel superior, 
idei utile cum era aceea a Pa
ginii elevului. Se cuvin publicate 
mai des articole solide de sinte
ză asupra fenomenului literar con
temporan, articole care să încerce 
a generaliza curajos experiențe 
ale întregului front scriitoresc, nu 
numai ale tinerilor. Ar trebui, cre
dem, discutate nu numai succese
le ori eșecurile tinerilor, dar și 
probleme majore ale întregii lite
raturi, ale întregii noastre vieți 
culturale (un exemplu pozitiv, în 
această direcție, ne pare articolul 
din ultimul număr, intitulat Tea. 
frul Na/ional în fața noii stagiuni). 
O revistă care se adresează tine
rilor e cu adevărat eficientă a- 
tunci cînd îi învață să gîndeescă 
asupra întregului fenomen cultu
ral, nu să se mulțumească a citi 
doar ceea ce se scrie despre ei.

Luceafărul s-a preocupat în 
chip meritoriu, în ultimele luni, 
de lărgirea curiozității intelectuale 
a tinerilor, de familiarizarea lor 
cu unele opere celebre de artă. 
Pe linia aceasta s-ar putea de
pune eforturi sporite, întreținînd, 
de pildă, interesul pentru ches
tiuni de mare perspectivă ale ști
inței contemporane ; bineînțeles, 
în articole de bună ținută, care să 
exalte imaginația și sa dezvolte 
reflexiunea tinerilor cititori. Am 
sugera , de asemenea, să fie re
produse mai des, printre ilustra
țiile revistei, opere ale graficii 
luptătoare din toată lumea, lucrări 
de artă care să vorbească despre 
marile avînturi și încleștări ale o- 
mului contemporan.

Elegant pusă în pagina, materia 
tipografică se însoțește, în ul
timele luni, de ilustrații care dau 
un aspect aerat, vioi paginilor. în 
Luceafărul se întîlnesc fotografii 
reușite, cum sînt acelea ale lui 
Dan Grigorescu și I. Miclea, vig- 
nete agreabile, dar și, cîfeodaiă, 
ilustrații de un grotesc fără noimă, 
acuzînd pe alocuri un gust care 
nu știe să se ferească destul de 
ispitele snobismului; „Știm că o 
revistă literară nu poate fi o an
tologie, dar nu poate fi nici un 
teren de exerciții minore", scrie 
I. D. Bălan, într-un articol de 
Perspectivă lucidă asupra revistei. 
Abordînd chestiunile artistice cu 
înțelegere multilaterală, complexă, 
dar cu principialitate categorică, 
Luceafărul e menit să aducă o con
tribuție esențială la procesul de 
formare a Tinerilor scriitori în 
spiritul realismului socialist. Lucră
rile valoroase care au văzut de 
atîtea ori lumina în paginile sale, 
numărul mare de tineri colabora
tori, poeți, prozatori și critici, ne 
îndreptățesc să așteptăm tot mai 
mult de la această revistă. Ea are 
deja o personalitate autentică, 
mai bine definită chiar decît aceea 
a unor publicații mai vechi. Re- 
flectind tot mai adînc și mai cu
prinzător viața nouă a țării noas
tre, Luceafărul își va îmbogăți fot 
mai mult această personalitate.

De o sută de ori pînă azi — 
cum scrie Mihai Beniuc — revista 
a pornit „Cu încărcătura ei de 
vis și de gînd” spre sufletul ci
titorilor. Fie ca și de aci înainte 
Luceafărul să găsească același 
avînf generos, să-și poarte cititorii 
cu aripi fot mai puternice spre 
viitor, spre 
mîine.

I. ONEA V. CĂLIN
operatori chimiști

din pag. I)(Urmare

asemenea întîm-

O înfîmplare

sînt eroii unor 
plări...

date de Trustul Gostat Bacău, se nasc două întrebări: Cum au constatat tovarășii care au cercetat pe teren sesizarea trimisă de ziar că tînărul Ion Irimia nu a depus nici un act la G.A.S. Răcăciuni ?Aceasta este atenția pe care trebuie să o acorde un organ de stat rezolvării unei sesizări trimisă de un om al muncii 7

★
O înfîmplare ceva mai compli

cată s-a petrecut la începutul ve
rii acesteia. Intr-o dimineață, șan
tierul nr. 3 a primit vizita unor 
bucureșteni, meșteri sudori la în
treprinderile „Anticoroziva“. Mun
citori de Înaltă calificare, specia 
lișfj în sudura pieselor de material 
plastic. își aduseseră cu ei și a- 
paratele (niște aparate de o con
strucție specială la care ceilalți su
dori ai șantierului se uitau înde
lung) și se apucaseră îndată de 
lucru.

...Aparate de o construcție ne
maivăzută și, în plus, o operație

de sudură la fel de inedită pen
tru sudorii.spectatori care se 
îmbulzeau împrejur. O sudura fără 
clasicii ochelari de protecție, fără 
oxigen și carbid... Cei dimprejur — 
tineri sudori din echipa lui Au- 
gustin Figlea — își terminaseră 
lucrul, părăsiseră schimbul, dar nu 
se îndurau să plece acasă. Și nu 
•se știe exact cine dintre ei a șop
tit cel dintîi (poate că Figlea Au- 
gusfin, poate că Leu Miltiade, 
poate că altul) :

— Ce-ar fi să încercăm și noi 
aparatele astea î...

Unul dintre aparate era in clipa 
aceea... vacant; meșterul respec- 
tiv plecase cu o treabă la direc
ția șantierului. Tinerii sudori au 
șovăit, totuși, o vreme, dîndu-i 

tîrcoale largi, nedecise... Pînă la

frumusețea zilei deDAN HĂULICĂ

apropiat. Unul dintreurmă s-au
meșterii bucureșteni le-a limpezit 
cu migală secretul neobișnuitelor 
aparate, întîrziind cîteva ore în 
mijlocul lor, continuîndu-și, lecți
ile și tn zilele următoare. Treptat, 
cu poticniri și eșecuri la începui 
(dar însușirea tehnicii moderne 
cere nu numai curaj, ci și stăru
ință I), sudorii cei tineri și-au în
sușit pe deplin noua artă, consa- 
crlndu-i în întregime după.amie
zile libere, contribuind la ispră- 
virea întrun timp record a lucră
rii respective. Clipa de neîncre
dere a începutului se spulberase 
de parcă nici n-ar ti fost. Uite că 
se poate I Uite că nu există se
crete pe care să nu le poți dez
lega I Principalul e să vrei să în
drăznești, să înveți I...



VEȘTI DIN ORGANIZAȚIILE ff. T. M.
Plecarea unei 

delegații romîne 
la Leipzig

Ședința unei comisii
permanente a C.A.E.R.

Toți tinerii uzinei 
in învătămintul 

politicLa Uzinele „Carbochim" din Cluj se fac ultimele pregătiri în vederea deschiderii noului an de învățămînt politic U.T.M. In aceste zile, membrii comitetului și ai birourilor organizațiilor de bază U.T.M., din secții ș|i ateliere, împreună cu propagandiștii stau de vorbă cu tinerii, le explică importanța însușirii cunoștințelor politice și ideologice, problemele care vor fi studiate în cercuri.Comitetul U.T.M. a luat din vreme cîteva măsuri organizatorice pentru buna desfășurare a invățămîntului politic. In vederea creșterii eficacității invățămîntului politic U.T.M., comitetul U.T.M., îndrumat de comitetul de partid, a dat o deosebită atenție alegerii propagandiștilor. Au fost selecționați ca propagandiștii, tineri fruntași în muncă cu o bogată cultură generală, exemple în pregătirea politică șl profesională.In atenția comitetului U.T.M. stă și cuprinderea în învăță- mîntul politio U.T.M. a unul număr cît mai mare de tineri de vîrstă utemistă. Participarea tinerilor neutemiști Ia învățămîntul politio U.T.M. și în special la cercurile care studiază „Statutul U.T.M." îi va ajuta să cunoască ce este organizația U.T.M., ce îndatoriri și drepturi au utemiștii, care trebuie să fie comportarea utemișîtilor în muncă și în viața de toate zilele. Comitetul U.T.M. se îngrijește în a- celași timp împreună cu conducerea bibliotecii, de procurarea materialului bibliografic necesar. C. STELIAN

Petre Crăciun, Valentin Tuțuienu și ceilalți pe care-i vedem în foto
grafia de față sînt tineri constructori ai celui mai nou oraș al 
țăfii — Onești. Zîmbesc fericiți I Pentru ei, astăzi este o zi impor
tantă. Tovarășul Ion Croicu, prim-secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M.-Onești, le înmînează carnetul roșu de U.T.M. Cu o priete
nească strìngere de mînă primul secretar le urează să poarte în
totdeauna cu cinste carnetul roșu de utemist — părticică din stea

gul de luptă al clasei muncitoare.
Foto : N. STELORIAN

Pentru o bogată 
activitate culturală 

a tineretului
La „ziua secretarului" organi

zată recent de către Comitetul 
orășenesc U.T.M Pitești s-ța discu
tat și despre modul în care se 
ocupă comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M., de organizarea 
timpului liber al tinerilor.

Să cunoaștem istoria 
noastreuzineiSirena Uzinei mecanice din Galați a sunat prelung anun- țînd încetarea programului de muncă... In grupuri, tinerii se îndreptă spre sala de festivități a uzinei.Comitetul U.T.M. îl invitase pe tovarășul Chirilă Mihala- che, un vechi muncitor din uzină, să le vorbească tinerilor despre viața muncitorilor de altădată, despre lupta clasei muncitoare, condusă de partid, pentru o viață mai bună, împotriva exploatării.în această după-amiază, tinerii muncitori, au ascultat cu un viu interes istoria uzinei în care lucrau. Tinerii. au a- flat despre condițiile neomenoase în care erau siliți să lucreze muncitorii, despre ex-

ploatarea crîncenă lă care erau supuși. Aceste nedreptăți au făcut ca muncitorii să se a- lăture muncitorilor din întreaga țară și, sub conducerea partidului, să lupte împotriva exploatării.— De atunci au trecut ani mulți, dragii mei. tovarăși, și-a încheiat expunerea tovarășul Chirilă. Vouă vă rămîne să folosiți din plin condițiile create de scumpul nostru partid, să învățați și să vă ridicați necontenit nivelul de cunoștințe tehnice și politico-ideologice. în fața voastră aveți orizonturi larg deschise, ceea ce a lipsit părinților voștri, nouă celor mai vîrstnici.VASILE RĂU 
corespondent voluntar

Din referatele prezentate cu a- 
cest prilej, și discuțiile care s-au 
purtat pe marginea lor a reieșit 
că în cursul acestui an peste 4 000 
de tineri au participat la excursiile 
organizate la Muzeul din Doftana, 
Muzeul de istorie a partidului din 
București, precum și în numeroase 
localități pitorești din țară și re
giune.

Datorită muncii perseverente 
dusă de organizațiile U.T.M. s-a 
dezvoltat gustul pentru citit al 
tinerilor și tot mai mulți doresc 
să devină prieteni ai cărții. Intr-un 
singur an peste 3 000 de tineri au 
primit insigna de „Prieten al căr
ții“. Pe stadioane și terenuri de 
sport mii de tineri s-au întrecut 
în cadrul spartachiadelor de vară 
și de iarnă ale tinerelului.

Biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Pitești a prezentat secreta
rilor organizațiilor de bază U.T.M. 
un plan de acțiuni cultural-spor
tive pentru organizarea timpului 
liber al tineretului. Sînt prevăzute 
aici organizarea la Casa tinerelului 
din Pitești a diverse manifestări 
cultural-artistice : Joi ale tineretu
lui, conferințe etc. De asemenea, 
în lunile care urmează tot mai 
mulți tineri vor porni în drumeție 
pe Valea Oltului și a Argeșului, 
vor vizita muzee, expoziții.FLOREA TISTULEASA 

corespondent voluntar

fPORT
Spartachiada de vară a tinerelului

întrecerile finaliștilor 
din regiunea București

r'-ttadionul bucureștean „Dina- 
mo" și-a deschis sîmbătă 
larg porțile pentru oaspeți 

dragi : tineri din regiunea Bucu
rești, participanții la ultima etapă 
a întrecerilor Spartachiadei de 
vară a tineretului.

Mii de spectatori — majoritatea 
țărani colectiviști din comunele și 
satele regiunii București — și-au 
dat întîlnire în tribunele stadionu
lui gazdă a acestei mari compe
tiții sportive de masă pentru a 
urmări disputele pasionante a celor 
mai buni tineri sportiv; din sate
le regiunii București.

Drumul parcurs de linaliștii Spar
tachiadei de vară a tineretului a 
început cu luni în urmă, odată cu 
primele întreceri din etapa I. 
La startul întrecerilor etapei de 
masă a Spartachiadei s-au aliniat 
atunci în luna aprilie peste 
200 000 tineri țărani colectiviști 
din această regiune.

Actuala ediție a Spartachiadei 
de vară a tineretului a îmbogățit 
experiența organizațiilor U.T.M., a 
asociațiilor sportive în ceea ce 
privește mobilizarea masei largi a 
tineretului la practicarea sportului 
și educației fizice. Cei mai buni 
sportivi, campioni ai raioanelor 
din regiunea București, au început 
sîmbătă disputa finală. Aproape 
I 000 de sportivi au oferit specta
torilor un frumos preludiu al în-

Comorile 
unei localități 

milenare
Vizitînd recent Muzeul din 

Tulcea am stat de vorbă eu 
tovarășul Simion Gavrilă, di
rectorul acestei instituții inte
resante și originale.— Am cutreierat cîteva ore muzeul. Prin originalitatea pieselor pe care le poți vedea în fiecare dintre săli, muzeul face asupra oricărui vizitator o deosebită impresie. în cîți ani ați putut aduna atîtea piese ?

— Tulcea, n-a mai avut pînă 
în 1950 nici un fel de muzeu 
de acest gen. în 1954, cînd. am 
sosit aici după terminarea fa
cultății, muzeul avea 3 came
re, fiind totodată un muzeu 
istoric, un muzeu de științe 
naturale și... pinacoteca ora
șului.

Astăzi, după cum puteți 
ușor constata, muzeul are 20 
de încăperi, și sînt în curs de 
amenajare alte 10 săli, care 
vor fi date în folosință pînă 
la începutul lunii noiembrie. 
Numărul pieselor istorice 
crește zi de zi.— Vreți să insistați în mod special asupra celor mai recente descoperiri arheologice care au intrat în muzeu și care au mi se pare o deosebită valoare științifică ?— Aș prefera, la început, să 
facem o scurtă trecere în re
vistă asupra întregului muzeu. 
După cum ați văzut, muzeul 
are două mari secții: una de 
științe naturale și alta de isto
rie.

în domeniul științelor^ ne 
putem mîndri cu o bogată co
lecție faunistică de specii de 
animale ce populează Delta 
Dunării și meleagurile Dobro- 
gei, colecție unică prin valoa
rea ei documentară- Diora- 
mele, punînd viețuitoarele în 
mediul lor natural, au o reală 
valoare pedagogică pentru cei 
care vizitează muzeul.

Secțiile istorice ale muzeu
lui prezintă o serie de piese 
din epoca poleolitică, neoliti
că, bronzului, fierului, de-a 
lungul întregii orînduiri scla
vagiste care atestă prezența 
oamenilor din cele mai vechi 
timpuri pe meleagurile noa
stre, gradul de cultură al po
poarelor geto-dacice ce au vie- 
țuit în Dobrogea de nord.

Deosebit de bogate sînt să
lile dedicate vechii epoci gre
cești (în special din perioada 
elenistică) și în vremea stăpî- 
nirii romane.

Iată cîteva piese interesan
te: singurul document epigra-

fic găsit pe dealul alăturat 
orașului ce vorbește despre 
Aegisus, vechea denumire a 
Tulcei; un foarte mare te
zaur monetar antonian format 
din 1.071 monede de argint, 
colecțiile de monede din epo
ca lui Justinian. Priviți de a- 
semenea stampele ce prezintă 
vizitatorilor noștri impresiile 
călătorilor străini despre Do
brogea.— Insistați asupra descoperirilor recente, din anul acesta, asupra semnificațiilor lor.

— Nu de mult, colectiviștii 
din Jijila, raionul Macin, au 
găsit un foarte bogat material 
format din sape, diferite unel
te agricole și de pescuit, din 
urmă cu 300 de ani.— Au fost găsite toate laolaltă ?

— Da. Probabil că au fost 
ascunse în același loc de un 
gospodar care a fost nevoit să 
fugă de pământurile lui și 
care nu s-a mai întors. Toate 
aceste unelte aduc o lumină 
interesantă asupra epocii res
pective.

Zilele trecute, muzeul nos
tru s-a îmbogățit de aseme
nea cu o serie de inedite ma
teriale din secolul X, din atît 
de discutata perioadă vre feu
dală.

într-o necropolă au fost gă
site diverse unelte, obiecte de 
podoabe ale defuncților, urna 
de incinerație pe care sînt 
gravate modele artistice ce 
demonstrează continuarea tra
dițiilor băștinașilor în plină 
epocă creștină, în ciuda încer
cărilor stăpînilor de a-i sub
juga.

Acum cercetările continuă 
pentru a descoperi așezarea 
alăturată necropolei, care ne 
va aduce, cu siguranță, o se
rie de date noi, de foarte 
mare importanță asupra isto
riei Dobrogei din urmă cu 10 
veacuri.— Un profesor din Dobrogea mi-a vorbit, de asemenea, despre un schelet de mamut găsit în apropierea lacului de lingă această localitate.

— în urmă cu cîțiva ani, în
vățătorul C. Militam, a găsit 
urmele unui mamut uriaș din 
urmă cu 50.000 de ani. Pînă 
în prezent, am găsit două 
mari fragmente din fildeșii 
săi pe care-i puteți vedea în 
muzeu. TR. POTERAȘ

In dispută : formațiile masculine de volei, campioane ale raionului 
Urziceni și Turnu Măgurele.

Foto: V. RANGA

trecerilor, evoluînd impecabil în 
deschiderea festivă a competiției.

Defilarea participanților, ca și 
evoluția ansamblului de gimnasti
că din orașul Giurgiu, au lăsat o 
Irumoasă impresie, constituind un 
început de bun augur, o primă 
dovadă a grijii cu care fiecare 
sportiv finalist s-a pregătit pentru 
întrecerile găzduite de stadionul 
Dinamo.

Primele întreceri au confirmat 
această impresie, oferind sportivi
lor primele victorii, iar spectatori
lor dispute pasionante.

Meciurile de volei, oină sau 
handbal s-.au desfășurat la un nivel 
tehnic remarcabil. întrecerile de 
atletism, ciclism ca și cele de 
trîntă s-au bucurat de asemenea 
de un deosebit succes, evoluția 
sportivilor fiind adesea răsplăti
tă cu entuziaste aplauze.

Învingătorii din prima zi a în
trecerilor se anunță ca virtuali cîș- 
tigători ai titlurilor de campioni 
regionali. Printre aceștia s-au re
marcat : Deșliu Petrana, învingă
toare în cursa ciclistă de 2 000 m, 
Răceanu Petre, cîștigătorul între
cerii masculine de ciclism, Ene 
Ioana, colectivistă din comuna Vi
dra, care a realizat cel mai bun 
timp în întrecerile feminine de 100 
m plat, ca și formațiile de oină 
„Avîntul” Curcani sau cea de 
handbal băieți, S. N. Oltenița.

Ziua a doua a întrecerilor eta
pei regionale a Spartachiadei da 
vară a tineretului la care își dis
pută întîietatea sportivii din re
giunea București — calificați în fi
nală — ne rezervă cum este și da 
așteptat întreceri și mai spectacu. 
loase. V. RANGA

Sîmbătă dimineața a plecat în R. D. Germană, pentru a participa la inaugurarea Tîr- gului internațional de toamnă de la Leipzig o delegație ro- mînă, condusă de Nicolae Bozdog, adjunct al ministF.ilui comerțului interior, din care fac parte Simion Babenco, secretar general în Ministerul Industriei Alimentare, și Ion Pățan, secretar general în Ministerul Industriei Ușoare.Delegația este însoțită de un grup de experți și specialiști.La plecare, pe aeroportul Băneasa, se aflau membri ai conducerii unor ministere economice și ai Camerei de Comerț a R. P. Romîne, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului Exterior șl din alte ministere.Au fost de față ambasadorul R. D. Germane în R. P. Romînă, Wilhelm Bick, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

între 27 și 31 august 1962 a avut loc la București ședința a XlI-a (extraordinară) a Comisiei permanente a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pentru industria de petrol și gaze.La ședință au luat parte delegațiile : Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Romîne, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, țări membre ale Consiliului.Comisia a elaborat măsuri practice penttu traducerea în viață a recomandărilor sesiunii a XVI-a (extraordinare) a Consiliului ți a primei ședințe a Comitetului Executiv al Consiliului privind dezvoltarea colaborării economico între țările membre ale Con* siliului în domeniul industriei de petrol șl gaze.

Comisia a adoptat de asemenea hotărîri cu privire la problemele organizatorice și intensificarea activității organelor de lucru ale Comisiei. Ședința Comisiei a decurs într-o atmosferă de prietenie frățească și de înțelegere reciprocă.
------ --- •--- »

„Am descoperit 
o lume noua 
în Romînia“

Impresiile unor oaspeți 
străini despre țara noastră

fPORT-

O imagine din prima zi a întrecerilor de trîntă

Pe scurt
• La 15 septembrie va incepe 

la Moscova meciul pentru titlul 
mondial feminin de șah dintre ac
tuala campioană Elisabeta Bîkova 
și Nona Gaprindasvili. Cele două 
șahiste sovietice vor juca 16 
partide, cîte 3 în fiecare săptă- 
mînă. învingătoare va fi decla
rată șahista care va acumula pri
ma 8,5 puncte.

• Marți 4 septembrie de la ora 
19, In sala sporturilor de la Fio- 
reasca va avea loc intîlnirea in
ternațională feminină de baschet 
dintre echipele orașelor București 
și Kiev. Acest meci constituie un 
bun prilej de verificare a baschet
balistelor noastre Înaintea campio
natelor europene de la Mulhouse 
(Franța).

® La cea de a 6-a etțiție a cam
pionatului european feroviar mas
culin de baschet, care va avea loc 
între 13 și 16 septembrie la Bucu
rești, vor participa 9 echipe : 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia, Franța, Belgia, Elveția și 
R. P. Romină.

•. Astăzi își Începe turneul în 
țara noastră echipa masculină de 
handbal Spartacus Budapesta. 
Oaspeții vor Intîlni la Sibiu selec
ționata clubului Voința. Handba- 
liștii maghiari vor juca în conti
nuare la 4 septembrie Ia Sighi
șoara și la 6 septembrie la Bucu
rești.

Pregătiri pentru însămînțările
(Urmare din pag. I)

pe terenurile eliberate de cul
turi din vară, Iar în regiunile din 
sudul țării îndată după recoltarea 
sfeclei de zahăr, florii-soarelui 
și porumbului să se are suprafe
țele ce urmează 4a fie însămîn- 
țate cu culturi de toamnă și apoi 
cele pentru însămînțările de pri
măvară. Paralel să se continue 
lucrările de întreținere a arătu
rilor pentru însămînțarea griului 
de toamnă în așa fel îneît să se 
pregătească un bun pat germina
tiv, transportul și încorporarea 
îngrășămintelor pe suprafețele ce 
vor fi însămînțafe.

Tofodafă să se ia măsuri pentru 
intensificarea lucrărilor de condi
ționarea semințelor, și terminarea 
la timp a analizelor de laborator.

O altă acțiune căreia trebuia 
să i se acorde toată atenția este 
recoltarea fînețelor naturale și în
silozarea furajelor. Pînă în prezent 
recoltarea fînețelor naturale s-a 
efectuat în proporție de 89 la

sută. Este necesar să se ia mă
suri urgente în regiunile din nor
dul țării pentru terminarea recol
tării fînețelor naturale în cursul 
săptămînii viitoare.

In ce privește însilozarea po
rumbului și altor nutrețuri verzi, 
realizări mai bune au obțin
ut regiunile București și Ga
lați care folosind din plin 
mijloacele de care dispun, 
au însilozat 97 și respectiv 71 la 
sută din cantitățile de furaje pla
nificate. In restul regiunilor aceste 
lucrări s-au desfășurat nesatisfăcă
tor, îndeosebi în regiunile : Su
ceava, Crișana, Banat, Bacău, 
Cluj, Hunedoara, Maramureș, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, deși sta
rea de vegetație a porumbului a 
permis un ritm mult mai infens 
de însilozare. Consiliile agricole 
regionale și raionale, conducerile 
unităților agricole socialiste tre
buie să concentreze toate for
țele de care dispun la însilozarea 
furajelor. Trebuie intensificată re
coltarea porumbului pentru siloz

de toamnă
și organizai lucrul în două schim
buri la transportul și tocatul fu
rajelor.

in atenția unităților agricole so
cialiste să stea în permanență 
grija pentru revizuirea și repa
rarea tuturor mașinilor și utilaje
lor, ce vor fi folosite la însămîn- 
țări, aprovizionarea din timp cu 
piesele de schimb, produse chi
mice pentru tratarea semințelor, 
și cu toate celelalte materiale ne
cesare în campania agricolă de 
toamnă.

(Agerpres)

înaintea plecării din țara noastră, 
o parte din participanții la cursu
rile de vară de limbă și literatură, 
istorie și artă a poporului romîn, 
care s-au ținut la Sinaia sub ausi 
pielile Universității din București, 
s-au intilnit cu reprezentanți al 
presei, împărtășind cu acest prilej 
impresiile lor.

înainte de a veni in Romînia cu-« 
noșteam prea puține lucruri despre 
țara și poporul romîn — a spus 
în limba romînă studenta olan
deză Catharina van der Grinten. 
După cursurile de vară da la Sii 
naia am descoperit o lume nouă 
In Romînia. întoarsă în patria 
mea, voi păstra în inimă și In gînd 
o imagine vie, neștearsă, a Romî- 
niei, țara unui popor ala cărui 
resurse de cultură, de sensibilitate 
artistică și de energie creatoare 
sint inepuizabile. In încheiere aș 
dori să mulțumesc din inimă gu
vernului romîn pentru posibilita
tea pe care mi-a oferit-o mie peri 
sonal șl celorlalți olandezi de a 
trăi în mijlocul poporului romîn, 
de a-1 cunoaște și de a-1 iubi.

Un vechi participant la aceste 
cursuri, Louis Michel, profesor la 
Universitatea din Montpellier. 
(Franța), a spus : Romînia nu 
apare pentru noi ca o țară înde
părtată. O simțim foarte aproape, 
Prima impresie pe care am avut-o 
aici a fost senzația de forță și vi
goare pe care am simțit-o și cu 
prilejul vizitării centrelor indus
triale : Onești, Borzești, Bicaz. In 
aceste uzine m-a impresionat gra
dul Înalt de automatizare, ceea ce 
creează condiții de muncă dintre 
cele mai bune pentru muncitori, 
O altă puternică impresie mi-a 
oferit-o cultura care se dezvoltă 
în această țară, ea fiind string 
legată de folclor.

Romînia este prima țară social 
listă pe care o vizitez — a de
clarat studentul italian Enzo To- 
deschini. Aceasta a fost pentru 
mine o experiență într-adevăr mi
nunată. In timpul cît am stat în 
Romînia mi-am dat seama că fie
care cetățean participă la viața 
politică, participă la conducerea 
țării, cultura trece de la cadrela 
universitare la muncitor. Am văi 
zut, de pildă, Casa de cultură din 
Sinaia plină întotdeauna de oa
meni — muncitori, intelectuali, 
studenți, fără nici o diferență. Pai 
rada militară și demonstrația 
populară la care am asistat la 23 
August au fost grandioase, în, 
tr-adevăr o mare sărbătoare popul 
Iară.

Scriitorul și publicistul american 
Peter Vierek, după ce a amintit 
că a luat parte la multe confe
rințe internaționale culturale, ai 
relevat că programul organizat Ia 
Sinaia a ridicat aceste cursuri la' 
un nivel internațional. în conti
nuare oaspetele a spus Am con
statat la aceste intîlnirl interna
ționale — și, de asemenea, la cea 
care a avut loc la Sinaia — că 
participanții din răsărit, cît și cel 
din occident, indiferent de diver
gențele lor politice, au căzut dă 
acord în problema păcii. Scriitorul 
american a declarat apoi în în
cheiere : Veți înțelege de ce m-am 
îndrăgostit de spiritul romînesc 
cînd vă voi spune că am găsit 
aici spiritul concret al culturii 
umane. Am aflat în poezia romînă 
pe care am citit-o un spirit de 
cald umanism. în arhitectura șl 
construcțiile pe care le-am întîii 
nit in țară și la Mamaia am des
coperit un element personal, grai 
țios, care le deosebește de com 
strucțiile din țara mea și din alte 
părți ale lumii.

Juri Zaimcicovski, lector de lim
bă romînă la Universitatea „Lo
monosov” din Moscova, a subli
niat că pentru elevii lui literatură 
romînă a devenit o pasiune. 
Cursurile organizate la Sinaia au 
fost interesante și vor fi folosi
toare în munca noastră de viitor. 
Cu acest prilej noi am reușit tot
odată să facem noi cunoștințe șl 
să dezvoltăm legăturile pe care 
le-am avut pînă acum cu numeroși 
oameni de cultură romîni. Astfel 
de întîlniri ne ajută foarte mult 
în studierea literaturii romîne 
contemporane, a întregii sale cull 
turi.

Săptămîna viitoare pe ecranele Capitalei:

MUNCA ȘI... MORA MIRI BURGHEZE, a toate filmele co- 
‘ merciale, are un 

titlu răsunător. 
Capete de afiș cu 
renume: Mario

! del Monaco, E- 
leonora Rossi, Ch

ristian Marquand. Acțiunea se 
petrece intr-un loc îneîntător: 
Salzburg, orașul marilor ma
nifestări muzicale, 
tuoase, telefoane 
frumoase, localuri 
un trist, detestabil 
ral. Întreaga acțiune a filmu
lui e o competiție a tîrgurilor 
cu conștiința, a traficurilor de 
influență (și nu numai de in
fluență). In numele artei (așa- 
zisei arte, pentru că e vorba 
de o haotică compoziție mo
dernist-exotică) se comit cele 
mai dezgustătoare compromi
suri. O mondenă cu pretenții 
de intelectuală (interpretată de 
Eleonora Rossi) se perindă prin 
brațele multor bărbați, chipu
rile ca să salveze reputația 
„monumentalei creații” — (o- 
pera Pheno Messias). Orgoli
oasa cu pretenții de Mecenă 
spirituală se oferă cu genero
zitate drept înger păzitor unui 
compozitor alcoolic și genial, 
drept „stimulent" pentru un

Vile somp- 
albe, femei 

vesele. Și 
peisaj mo-

tenor cu voce de aur, capabil 
să dinte pentru ea, la premie
ră, cu glontele în piept, apoi 
drept consultantă rafinată in 
problemele amorului pentru 
propriul său fiu, adolescent cu 
glasul în schimbare. Pentru că 
în această prea „distinsă“ co
lectivitate, frisonînd de idea
luri muzicale, totul se întîm- 
plă cu eleganță, în „familie“. 
Au lac dejunuri intime între 
foști soți sau soții fiecare cu

In general, acest dulceag 
produs comercial de serie, da
torat studiourilor din R.F.G., 
abundă în situații erotice du
bioase, aluzii obscene sau teo
rii banale de genul: pentru 
artă nici o jertfă nu-i prea 
mare. Dar să nu credeți cum
va că e vorba de sacrificarea 
unui sentiment autentic (poate 
singurul personaj mai cinstit 
e compozitorul alcoolic), 
justificarea viciului prin

ci de 
acest

Note de spectator
actualii lor amanți sau amante. 
Apoi părinții încurajează 
îngăduință 
roase ale 
runeîndu-i 
„în viață“, 
poată interpreta mai 
dic“ arta). Episodul cu mica 
balerină azvîrlită de dirijor în 
brațele propriului său fecior 
pentru ca fata să fie capabilă 
să „trăiască“ mai convingător 
pe scenă, e penibil și primitiv. 
Oare la atîta se reduce relația 
artă-viață în concepția reali
zatorilor filmului ?

cu 
debuturile amo- 
copiilor lor, a- 

de foarte tineri 
( chipurile ca să 

„veri-

e unpretext străveziu. Filmul 
manifest îndemn la imorali
tate în numele artei. Eroina 
își schimbă amanții odată cu 
toaletele nu pentru că iubește 
muzica, ci pentru că aceasta-i 
mentalitatea lumii descompuse 
din care face parte. Noua sa 
investiție sentimentală e mai 
avantajoasă : decît un compo
zitor ratat, mai bine un tenor 
în plină ascensiune (sau, dacă 
s-ar putea, cum ni se sugerea
ză discret dorința sa în final, «a ar înclina să rămînă cu a-

mîndoi bărbații in același 
timp). Atmosfera, oamenii, 
moravurile ne amintesc atîtea 
filme apusene denunțînd — 
accidental sau voit realist —< 
un detestabil mod de existență. 
Dar „Infidelele" ori „Roze Mă
rie“ acuzau vehement viciul 
social și nu cochetau cu el, o- 
glindindu-l. Or, aici, timida 
încercare de revoltă a unui 
personaj față de femeia ce-și 
ascunde desfrâul în spatele ar
tei se pierde, înăbușită. Totul 
se termină cu bine, pentru că 
de fapt toți eroii sînt de a- 
ceeași categorie. Ei reprezintă 
aceeași odioasă clasă socială: 
burghezia în descompunere.

*
P. S. Pentru iubitorii de o- 

peră: Mario del Monaco nu 
cîntă decît o arie celebră, 
„Ridi pagliaci". Restul, impro
vizații datorate lui George Au
rie, reputat ilustrator muzical 
de film, dar de cînd „genial“ 
compozitor de operă ? „Pheno 
Mesiass“ n-o demonstrează cu 
nimic. In schimb, „Acord fi
nal" demonstrează ceva. Tota
lul impas moral și estetic al 
artei burgheze decadente.

ALICE MÂ N OI U

Soare și umbrăO producție a studiourilor bulgareScenariul: Valerl Petrov; Regia : Ranghel Vîlceanov; Imaginea: Dimo Kolarov; Muzica: Simeon Pironkov.în rolurile principale :ANNA PRUCNAL șl GHEORGHI NAUMOVPoem cinematografic distins cu Medalia pentru regie șl Premiul Federației internaționale a presei cinematografice la Festivalul internațional al filmului de la Karlovy-Vary din 1962
DestăinuiriO producție a studioului „Mbsfllm"Regia : Boris BarnetFilm — itinerar, dezvăluind în limitele nnei proiecții cinematografice obișnuite, un întreg mănunchi de destine umane



Din viața și lupta

în spiritul ideilor păcii reinsensă 
pe ordinea de zi 

a Adunării Generale a O.N.U.

tineretului lumii
U.R.S.S.: 40 de milioane de elevi De ce a fost încarcerat

NEW YORK 1 (Agerpres). — în baza unei rezoluții a Consiliului economic și social O.N.U., Secretariatul O.N.U. a înscris pe ordinea de zi provizorie a celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării Generale punctul intitulat: „Măsuri pentru promovarea în rîndurile tineretului a ideilor păcii, respectului și înțelegerii între popoare“.Din inițiativa R. P. Romîne, încă din anul 1960 problema educării tineretului în spiritul ideilor păcii, respectului și înțelegerii între popoare se află în discuția O.N.U. și U.N.E.S.C.O.Reînscrierea pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. a acestei probleme constituie o recunoaștere a importantei și actualității ei pentru cauza păcii și colaborării internaționale.
și studenti au început noul an școlar tînărul R. Nadal

Noi construcții modeme în partea sudică a capitalei R. D. Vietnam- Hanoi.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

La 1 septembrie, în școlile de 
cultură generală, școlile me
dii tehnice și institutele de 
învățămînt superior din Uniu
nea Sovietică a început noul 
an școlar. Aproximativ 40 de 
milioane de elevi și studenți 
au pășit pragul școlilor.

în noul an școlar, în 
treaga țară a fost introdus în- 
vățămîntul general de 
ani. Acest lucru înseamnă că 
toți cetățenii U.R.S.S. în vîrs- 
tă de 7—16 ani vor urma în 
mod obligatoriu cursurile, 
conform programului școlar, 
în afară de aceasta, școlile 
de zece ani continuă să 
transforme în școli de 11 ani. 
Crește, de asemenea, 
rul școlilor ■ internate. 
R.S.F.S.R. studiază la 
școli-internate 422 000 
elevi.

Din toate colțurile țării so
sesc informații despre desfă
șurarea primei zile a noului 
an școlar. La cele 739 de in
stitute de învățămînt supe
rior, primele cursuri au fost 
audiate de 2 640 000 de stu
denți. La institutele pedago
gice din R.S.F.S.R. au fost 
deschise 100 de noi facultăți. 
La Sverdlovsk și-au deschis 
porțile 14 școli noi. în Ucraina 
numărul școlarilor a crescut

ìn

opi

se

numă-
In

1332
de

cu 742000. La Baku, capitala 
Azerbaidjanului, au fost în
ființate zece școli noi. In ora
șele și satele Tatariei și-au 
deschis porțile 170 de școli. In 
orașul metalurgiștilor Novo- 
kuznețk (Siberia de vest) au 
fost construite cinci școli noi. 
In total, numărul școlilor de 
aici a atins cifra de 100.

Numeroase schimbări au 
avut loc și la Universitatea 
din Moscova. In primul an au 
fost admiși aici 3 000 de stu
denți. Cursurile 
vor fi urmate și de 
număr de studenți 
hotare.

In prezent, pe 
Lenin se construiesc 
puri de clădiri după proiec
tul academicianului Hohrea- 
kov. Aici vor fi repartizate 
facultățile de umanistică și 
Biblioteca universitară care 
numără peste 11 milioane de 
volume.

După terminarea construc
țiilor, Universitatea din Mos
cova va fi cea mai mare in
stituție de învățămînt supe
rior din Europa.

universității 
un mare 
de peste

colinele 
noi cor-

upă cum anunță agenția L’Union Française d’information, comandantul regiunii militare nr. 5 (sud- vestul Franței) a dispus încarcerarea pe timp de 60 de zile a soldatului antifascist R. Nadal. împreună cu un grup de tovarăși ai săi, Nadal a protestat împotriva persecuțiilor puse la cale de ofițeri cu tendințe profasciste.în legătură cu aceasta, Comitetul Național al Uniunii Tineretului Comunist din Franța a dat publicității o declarație în care se spune că autoritățile permit „cadrelor fasciste din armată” să recurgă la represiuni împotriva soldaților care au participat la lupta antifascistă. „A- ceste represiuni sînt cu atît mai intolerabile, cu cît căpeteniile O.A.S. continuă să se plimbe în libertate și împotriva lor nu se iau nici un fel de măsuri".
„Vma“ tînărului poet

Conferința de presă

a fes U Thant la Varșovia1cufost sincere și(Agerpres). conducăto-

S. I. A. : școală 
închisă

soft amenințarea
rasiștilor

upă cum reiese din relatările presei franceze, ■în ultimul timp poliția franchistă a arestat numeroși intelectuali spanioli.Zilele acestea a fost arestat tînărul poet spaniol Carlos Alvarez. Autoritățile fran-
chiste l-au obligat pe Alvarez să de în sitpoezii considerate de autorități „prea puțin patriotice”.

plătească suma de 10 000 pesetas pentru faptul că timpul percheziției s-a gă- asupra sa un manuscris de

VARȘOVIA Discuțiile mele rii U.R.S.S. au deosebit de prietenoase, a declarat U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U., la conferința de presă care avut loc la 31 august Varșovia.a adăugat el, mi-am dat mai bine seama de poziția și concepțiile conducătorilor sovietici asupra problemelor internaționale mai importante.U Thant a declarat că în urma discuțiilor avute cu conducătorii R.P. Polone, a înțe-

a la Părăsind Moscova,

Ies mai bine concepțiile și poziția lor față de multe probleme.Problema dezarmării, a subliniat U Thant, va fi una din cele mai importante probleme și unul din punctele ordi- nei de zi a apropiatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.După cum anunță agenția P.A.P., U Thant și-a exprimat convingerea că crearea unor zone denuclearizate ar avea o mare însemnătate și ar constitui „un fel de dezarmare regională“, și prin aceasta, ar contribui la întărirea păcii.

Sor/irf frățesc poporului

★ ★

«mil

PRAGA. — La 1 septembrie președintele R. S. Cehoslovace Antonin Novotny a primit în Hradul din Praga pe secretarul generai provizoriu al O.N.U., U Thant și a avut cu
el o convorbire care a decurs într-o atmosferă de prietenie. A fost de față V. David, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace.

oporul vietnamez sărbătorește astăzi cea de-a IVII-a aniversare u proclamării Republicii Democrate Vietnam.Revoluția din august, care a culminat cu întemeierea Republicii la 2 septembrie 1945, a marcat o cotitură radicală în viața poporului vietnamez.Scuturînd jugul robiei coloniale, dobîndindu-și libertatea și independența națională, poporul vietnamez a pășit cu încredere, sub conducerea încercată a comuniștilor, la făurirea unei vieți noi. După crearea republicii democrate însă, el a fost nevoit să-și apere cu arma în mînă cuceririle revo-

5, „ingura școală confesională 
catolică din Louisiana, care 
își deschisese porțile copii

lor de culoare a trebuit să se 
închidă vineri, ca urmare a a-
menintarilor formulate de partiza
nii segregației, relatează agen
ția France Presse.

In această școală din localitatea 
Duras au fost acceptați cinci copii 
de negri, ceea ce a dezlănțuit 
luria rasiștilor. La 31 august, după 
cum menționează agenția, direc
torul școlii, Christopher Schneider, 
a anunțat că „școala se închide 
din cauza amenințărilor" 
partea rasiștilor și faptului 
„poliția nu protejează școala" 
potriva acestor amenințări.

Manifestații antimilitariste 
ale tineretului vest-german

BONN 1 (Agerpres). — In legă
tură cu împlinirea a 23 de ani de 
la dezlănțuirea de către Ger- 

celui de-al 
In Ger- 
organi- 

mi linguri

hitleristă a 
război mondial, 
occidentală se 

Și

din 
că 

îm-

mania 
doilea 
mania 
zează demonstrații 
antirăzboinice. La Hanovra a și 
avut loc o retragere cu torțe la 
care au participat sute de tineri 
și tinere. La Hamburg a avut loc 
un mare miting.

La 1 septembrie au avut loc de
monstrații și mitinguri la Bremen, 
Frankfurt pe Main, Stuttgart, Mün
chen, Nürnberg, Kassel, Saarbrü
cken și lntr-o serie de orașe din 
regiunea Ruhr. Inițiatorii acestor 
manifestări sint Uniunea germană 
a păcii, organizațiile adversarilor 
vest-germani ai Înarmării atomice,

organizațiile sindicale, de tineret 
etc. Demonstranții au cerut înce
tarea înarmării Germaniei occiden
tale și înfăptuirea dezarmării ge
nerale.

Asemenea revendicări, de bună 
seamă, nu sînt pe placul autori
tăților oficiale din R.F.G., care 
iau măsuri polițienești împotriva 
participan/ilor la demonstrații. Mi
nisterul Afacerilor Interne al lan
dului Hessen a dat dispoziții po
liției să ia măsuri severe de con
trol și să interzică organizarea de
monstrațiilor în fața cazărmilor mi
litare. La Hanovra poliția a inter
zis demonstranților să poarte pa
nouri chemînd la refuzul de a sa
tisface serviciul tn Bundes
wehr.

lid deschiderea festivă 8 expoziției filatelice Internaționale de Ia
Praga, fo (olografie i Zborul a 5 000 da porumbei mesageri ai 

păcii și prieteniei între popoare

■>

PE SCURT^^g
MOSCOVĂ. — Leonid Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a acceptat invitația președintelui Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, de a veni în R. P. F. Iugoslavia într-o vizită oficială.Leonid Brejnev va vizita Iugoslavia între 24 septembrie și 4 octombrie.COPENHAGA. — în sala Uniunii studenților din Copenhaga a avut loc o adunare festivă organizată de Asociația de prietenie danezo-romînă. Frof. Gunnar Herrup, președintele asociației, a vorbit despre principalele succese do- bîndite de R. P. Romînă anii puterii populare.

tori de metro. Aici, pe malurile Nilului, ei vor săpa în stînci tuneluri deversoare la care lucrările au și început. In total, constructorii dia la Assuan, vor trebui să sape 6 tuneluri de cîte 320 metri. A- cestea sînt construcții uriașe și complicate. Tunelurile sînt atît de mari încît prin ele vor putea trece cele mai mari vapoare care navighează pe Volga.

PE SCURT
MOSCOVĂ. — Teatrul de la Kremlin și-a început sîmbătă seara stagiunea cu opereta romînească „Lisistrata“ de Gherase Dendrino, în interpretarea colectivului teatrului de operetă din Odesa. Opereta este pusă în scenă de regizorul Nicușor Constan- tinescu, decorurile aparținind Iui George Voinescu.

mai multe luni, sau chiar un an întreg.

în
CAIRO 31 (Agerpres). —■ TASS transmite: în ultimele cîteva zile, la Assuan a sosit un mare grup de ingineri, tehnicieni și muncitori sovietici specialiști în construcției tre care domeniul de tuneluri, prin- mulți construc-

DJAKARTA. — Agenția Antara anunță că la 1 septembrie parlamentul Indoneziei a ratificat acordul, semnat la 15 august între Indonezia și Olanda cu privire la transmiterea de către Olanda a administrației Irianului de vest Indoneziei prin intermediul O.N.U. într-o rezoluție, adoptată în unanimitate în cadrul ședinței plenare, parlamentul Indoneziei a aprobat rea președintelui a semna acordul

WASHINGTON. — După părerea omului de știință a- merican B. O’Brian, centura artificială de radiații produsă de explozia nucleară la mare altitudine efectuată de S.U.A. Ia 9 iulie, va dăinui probabil

HAVANĂ. — La 30 august a fost semnat la Havana de Uniunea Sovietică și Republica Cuba protocolul cu privire Ia construirea unei noi uzine de reparații auto. întregul utilaj și metalul pentru piesele nestandardizate vor fi livrate din U.R.S.S.Asamblarea utilajului se va efectua sub conducerea specialiștilor sovietici. Semnarea acestui document constituie o nouă confirmare a colaborării economice strînse dintre cele două țări.

0 declarație a
HAVANA La Havana s-a dat pu

blicității o declarație a guvernu
lui revoluționar al Cubei semnată 
de primul ministru Fidel Castro 
prin care se resping categoric năs
cocirile calomnioase ale unei de
clarații a Casei Albe că două nave 
militare cubane ar fi deschis foc 
împotriva unui avion american, în 
timp ce se afla 
internaționale.

Nici un avion 
navă cubană nu 
dată vreun act 
triva avioanelor, nici împotriva na
velor, nici împotriva instalațiilor 
Statelor Unite și nu au pătruns în 
apele teritoriale sau deasupra te
ritoriului S.U.A.

guvernului Cubei

deasupra

cuban și 
au comis 
ostil, nici

apelor

nici o 
nici o 
împo-

Dimpoirivă, navele și avioanele 
militare ale Statelor Unite au vio
lat în repetate rînduri spațiul ae
rian și apele noastre teritoriale.

„Născocirea nerușinată despre a- 
cest incident — declarația că nave 
cubane ar fi deschis foc împotriva 
unui avion american în largul mă
rii — care coincide cu campania 
isterică anticubană ce se desfă
șoară în prezent în S.U.A. con
firmă faptul că în mod just Cuba 
a atras atenția întregii lumi că 
țara noastră și pacea 
lume sînt amenințate 
aventuristă, războinică 
lui Statelor Unite".

în întreaga 
de politica 
a guvernu-

hotărî- Sukarno de menționat.
Mr. Root „curăță creierii“

Grevele franchisf
(Ziarele)

minerilor din Ăsturia lovesc în regimul

li fuge pămîrtful de sub picioare..,
Desen de V. VASILIU

igura vînătorului 
plin de curaj tre
zește întotdeauna 
sentimente de ad
mirație. Cine n-a 
fost atras de po
vestirile vînăto-

rești ale lui Sadovecinu și Tur- 
gheniev sau de romanele lui 
Fenimore Cooper ? Și chiar 
dacă din cauza slăbiciunilor 
omenești un vînător curajos se 
transformă într-un 
așa cum 
Tartarin 
cititorul 
tia sa.

Laurii 
lăsau să 
Root, profesor de limba engle
ză la un colegiu american. Lec
țiile zilnice de gramatică și 
versurile lipsite de inspirație 
compuse în timpul liber nu 
i-au adus nici bani și nici glo
rie. Atunci Merrill Root a ales 
calea gloriei vînătorești. Dar, 
spre deosebire de vînătorii din 
trecut, care atacau fiare pe
riculoase cu arme primitive, 
Root, înarmat cu o mașină de 
scris modernă și un top de 
hîrtie, a pornit la o vînătoare 
cu totul lipsită de primejdii, 
dar în schimb foarte bănoasă 
în America zilelor noastre. El 
s-a apucat să vîneze comu
niști, liberali, intelectuali și, în 
general, pe toți cei ale căror 
convingeri politice îi apar, 
dacă nu roșii, cel puțin roz- 
pal.

Însemnările de vînătoare ale 
lui Merrill Root poartă titlul 
„Curățirea creierului în școa
lă. Examinarea a 11 manuale 
de istorie a S.U.A.“ Aceste în
semnări au fost publicate in 
trei numere consecutive ale 
ziarului „Chicago Tribune“.

„Curățirea creierului“ este

lăudăros, 
s-a întîmplat cu 

din Tarascon, totuși 
nu-i refuză simpa-

marilor vînători nu-l 
doarmă pe Merrill

un termen care s-a încetățenit 
temeinic în lexiconul politic 
american după războiul din 
Coreea. Moralul soldaților a- 
mericani, nevoiți să apere în 
acest război o cauză nedreap
tă, era foarte scăzut. Acei sol
dați americani care cădeau 
prizonieri se convingeau cît de 
falsă este propaganda reacțio
nară oficială și începeau să 
vadă adevăratul chip al im
perialismului américain. O 
parte din prizonieri au început 
să condamne aventura clicii 
militariste americane în Co
reea. Ca răspuns la aceste fap
te evidente, propaganda reac
ționară a început să susțină 
sus și tare că comuniștii i-ar 
fi supus pe prizonieri unei 
așa zise „curățiri a creieru
lui". De atunci, în presa ofi
cială din S.U.A., această ex
presie este folosită în sensul 
dezrădăcinării oricăror idei 
progresiste din mințile tineri
lor, în sensul îmbîcsirii creie
rului lor cu cele mai reacțio
nare idei rasiste, militariste.

Așadar, profesorul Root este 
neliniștit. „Tineretul american 
— scrie el — nu este în stare 
să se opună propagandei co
muniste. Mulți tineri au în
ceput să folosească în limbajul 
lor curent termeni ca „pro
gres social“, „socialism’’. Care 
este cauza ? Fără a se mai os
teni cu o analiză specială, vî
nătorul nostru trage primul 
foc, vizînd școala medie. 
„Școlile americane — spumegă 
Root — nu i-au învățat pe ti-

nerii americani să înțeleagă 
politica și idealurile S. U. A. 
Iar aceasta se datorește faptu
lui că toți autorii și coautorii 
celor mai răspîndite manuale 
de istorie a Statelor Unite 
sînt comuniști camuflați sau 
adepți ai lor. In loc să-i înar
meze pe tinerii și tinerele a- 
mericane împotriva comunis
mului, socialismului, colecti
vismului și a altor doctrine 
de felul acesta, acești autori 
răspîndesc asemenea idei dău
nătoare".

Lovituri crîncene îndreaptă 
Root împotriva istoricilor a- 
mericani. El afirmă că ace
știa „tind cu toții să idealizeze 
omul simplu, cetățeanul de 
rînd". Istoricii Craven și John
son, de pildă, au îndrăznit să 
scrie că „cucerirea indepen
denței Satelor Unite a fost 
opera oamenilor de rînd, a ma
selor".

Se știe bine că fostul pre
ședinte Roosevelt era tot atît 
de departe de comunism ca 
Pămîntul de planeta 
Root spumegă însă de furie 
împotriva lui și-l 
„președintele roșu“. Vînătorul 
nostru a calculat cu meticulo
zitate cîte pagini sînt consa
crate în cele 11 manuale po
liticii lui Roosevelt și cîte 
perioadei lui George Washing
ton. Descoperind că evenimen
telor din deceniul al patrulea 
al secolului nostru le-au fost 
consacrate cu 100 pagini mai 
mult decît descrierii evenimen
telor de la sfîrșitul secolului

Venus.

numește

al XVIII-lea, Root își exprimă 
indignarea. „Pretutindeni dom
nește duhul răzvrătirii“ — 
exclamă plin de patos vînăto
rul. „Craven și Johnson — 
scrie el — au înserat portre
tul lui Roosevelt pe o pagi
nă întreagă în timp ce foto
grafiile lui 
ferson nu 
mătate de 
trebuie și 
simpatiile 
nism ?“

Ucigătoare sînt împușcături
le care țintesc în Richards, 
Dale, Wesley, Harlow, Brad- 

■ gon, Mc. Catchen și alți is
torici. Mister Root trage în ei 
pentru că numesc Revoluția 
din Octombrie... revoluție. In 
toată istoria universală, Root 
nu cunoaște o figură mai a- 
trăgătoare decît Cian. Kai-și. 
Dumand, Dale și Wesley au 
încăput pe lista neagră a lui 
Root pentru că în manualele 
lor „au acordat prea puțină 
atenție curajului și rolului 
istoric al lui Cian Kai-și".

Root turbează: „Trebuie în
fierați nu numai autorii ma
nualelor, ci și mulți din cei 
ale căror lucrări sînt incluse 
sau menționate în aceste ma
nuale". El enumeră zeci de 
autori „suspecți“ : istorici, zia
riști, sociologi, americani de 
frunte. In această listă figu
rează cunoscutul ziarist bur
ghez Walter Lippman, socio
logii Henry Commanger și 
Arthur Schlesinger, scriitorii 
Frank Norris, Lincoln Stef-

Washington și Jef- 
ocupă decît o ju- 
pagină. Oare mai 

alte dovezi pentru 
lor față de comu-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii“, Țel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“,

eforturi neobosite în vederea unificării pașnice, pe baze democratice a Vietnamului. Binecunoscutele propuneri și inițiative ale R. D. Vietnam îndreptate în această direcție se bucură de prețuirea și sprijinul forțelor iubitoare de pace de pretutindeni. Dacă în pofida năzuințelor poporului vietnamez și prin încălcarea acordurilor de la Geneva, Vietnamul este încă dezmembrat, dacă în partea de sud a țării, transformată în colonie și bază militară americană, a fost instaurată o dictatură fascistă, vina și greaua răspundere pentru aceasta o poartă cercurile imperialiste agresive și clica lui Diem, slugă a monopolurilor. Nici teroarea, nici intervenția fățișă a trupelor americane nu pot înăbuși însă lupta mereu mai dîrză a populației din Vietnamul de Sud împotriva tiraniei, pentru libertate și unificarea patriei.împreună cu toate forțele iubitoare de pace, alături de celelalte țări ale lagărului socialist, poporul romîn sprijină cu hotărîre lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru realizarea năzuinței sale naționale — reunificarea pașnică și democratică a patriei sale.In cadrul marelui lagăr al socialismului, popoarele romîn și vietnamez sînt unite prin legături de prietenie și colaborare frățească. Se dezvoltă continuu, în interesul ambelor popoare, relațiile de colaborare multilaterală, economică, politică ințifică, între Vietnam.Cu prilejul a Republicii Democrate Vietnam, poporul și tineretul romîn urează poporului și tineretului vietnamez să obțină noi și noi succese în opera de construire a socialismului, în lupta pentru apărarea păcii în lumea întreagă.

luționare, să ducă un lung război de rezistență împotriva cercurilor colonialiste din Franța, sprijinite de cercurile imperialiste americane.Partidul clasei muncitoare a unit sub conducerea sa toate forțele patriotice într-un larg front național de eliberare împotriva cotropitorilor. Poporul vietnamez a ieșit învingător.Acordurile de la Geneva din 1954, care au pus capăt ostilităților din Indochina, sînt rezultatul luptei victorioase a poporului vietnamez, a cărui cauză dreaptă a fost susținută de forțele păcii și socialismului.Harnicul și talentatul popor vietnamez, strîns imit în jurul Partidului celor ce muncesc din Vietnam, în frunte cu tovarășul Ho Și Min, întîmpină cea de-a XVII-a aniversare a proclamării independenței R. D. Vietnam cu importante succese în construirea socialismului.In R. D. Vietnam, nu demult o țară agrară înapoiată, au fost puse bazele industriei grele. Tînăra industrie cunoaște o dezvoltare rapidă. însemnate succese au fost obținute în transformarea socialistă a a- griculturii, O importantă realizare în domeniul revoluției culturale o constituie lichidarea în linii esențiale a neștiin- ței de carte. Crește nivelul de trai material și cultural al poporului. Oamenii muncii din R. D. Vietnam muncesc cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor primului plan cincinal, de dezvoltare a economiei naționale.Realizările dobîndite de R. D. Vietnam sînt strîns legate de relațiile de colaborare și în- tr-ajutorare frățească cu toate țările lagărului socialist.Exprimînd năzuințele pace și aspirația fierbinte unitate, independență și mocrație a întregului vietnamez, guvernul .. . .Vietnam a depus și depune
Cu prilejul aniversării proclamării R. D. VietnamCu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, ministrul afacerilor al R. P. Romîne, tovarășul Corneliu Mănescu. a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Ung Van Khiem, ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam.

'de spre de- popor R. D.

externe

TUNIS 1 (Agerpres). — TASS 
transmite : Trupele care sprijină 
Frontul de Eliberare Națională din 
Algeria continuă să staționeze la 
frontierele districtului militar 4, al 
cărui comandament a refuzat să 
se subordoneze Biroului politic al 
Frontului de Eliberare Națională. 
Demonstrațiile care au avut loc la 
31 august în orașul Alger, (care

fens și chiar... Jack London, 
care a murit acum 45 de ani. 
Vînătorul nostru nu dă pace 
nici morților...

La sfirșitul ciclului său de 
articole, Root dă rețeta care 
ar salva tineretul american 
de... „pericolul“ ideilor, comu
niste și ar „curăța creierii" 
tineretului american: „o cu
rățire radicală a școlilor și bi
bliotecilor școlare, înlocuirea 
profesorilor“, crearea de orga
nizații reacționare de tineret 
după modelul unei oarecare 
asociații intitulate: „Tinerii 
americani pentru republică“. 
In primul paragraf al statu
tului acestei organizații e în
scris jurămîntul „de a lupta 
pentru nimicirea tuturor ace
lora care predică în America 
filozofiile materialiste și ate
iste".

Toate acestea sînt foarte 
bine cunoscute din istoria Ger
maniei deceniului al patrulea: 
și rețetele lui Root, și grupă
rile de tineri fasciști crescuți 
în spiritul bestialității.

Denunțător și huligan prin 
vocație, Root spune pe 
ceea ce alți ideologi mai in- 
teligenți ai reacțiunii încearcă 
să propovăduiască mai rafinat. 
El vrea să „spele creierii tine
retului american". Și face asta 
murdărind hîrtia cu cerneală 
și inepții.

Ideile progresului social, 
ideile înaintate ale epocii noa
stre își fac tot mai temenic 
drum în rîndurile tinerei ge
nerații a Americii. Aceste idei 
nu pot fi „vînate" și nici ni
micite.

față

EM. RUCÄR

și tehnico-ști- R.P.R. și R. D.marii sărbători

Sîmbătă seara, ambasadorul R. D. Vietnam la București, Dinh Van Duc, a ținut o cu- vîntare la posturile noastre de radio și televiziune cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam. (Agerpres)
e ria

face parte din districtul militar 
4) s-au încheiat cu un mare mi
ting, convocat din inițiativa Uni
unii generale a muncitorilor alge
rieni. In rezoluția citită la miting, 
cei 20 000 de demonstranți au ce
rut „încheierea unui armistițiu 
între personalitățile care răspund 
pentru destinele țării“, „alegerea 
cît mai grabnică a Adunării na
ționale constituante investite cu 
puterea supremă în care masele 
muncitoare să fie larg reprezen
tate“, precum și o „cît mai grab
nică formare a guvernului care să 
asigure interesele vitale ale na
țiunii. In încheierea rezoluției se 
spune că în cazul unor ciocniri 
armate Uniunea Generală a mun
citorilor algerieni va declara o 
grevă generală“.

Și în alte orașe din Algeria au 
avut loc la 31 august demonstra
ții la care participanții au cerut 
pace și asigurarea unității națio
nale.

După cum transmite agenția 
„L'Union Françaises DTnforma- 
tion“, Biroul Politic al Partidului 
Comunist din Algeria a dat publi
cității o declarație în care își ex
primă satisfacția profundă în legă
tură cu intervenția muncitorilor și 
a poporului algerian pentru a îm
piedica izbucnirea unui război fra
tricid. Biroul politic al Partidului 
Comunist consideră că dacă de
monstrațiile în favoarea păcii se 
vor desfășura într-o atmosferă de 
ordine și disciplină, în țară va fi 
evitat războiul civil, care nu ar 
face decît jocul colonialiștilor.

------- O--------Soldați francezi înarmați pe străzile Algerului
PARIS 1 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 1 septembrie pe 
străzile Algerului au apărut soldați 
francezi cu căști albe și cu puști 
automate în mîini. Patrulele fran
ceze circulă pe străzile orașului 
în jeepuri.

După părerea multor observatori 
care urmăresc cu atenție situația 
din Algeria, apariția soldaților fran
cezi înarmați pe străzile Algerului 
dovedește tendința autorităților 
franceze de a interveni în con
flictul dintre conducătorii al
gerieni.


