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TINERILOR FRUNTAȘI 
ÎN PRODUCȚIE

Numele brigăzi! de producție 
g tineretului condusă de bobina
torul Paul Dinu, de la Uzinele „£- 
lecfropufere" din Craiova, este 
bine cunoscut de majoritatea 
muncitorilor din întreprindere 
pentru buna calitate a execuției 
bobinelor. Din cei peste 200.000 
lei economisiți, de fa începutul 
anului, de brigăzile de producție 
din sectorul transformatori, o 
bună parte ii revine acestei bri
găzi. La fel de bine cunoscute, 
pentru calitatea muncii lor, sint 
și brigăzile conduse de tinerii 
Florea Chircan, din sectorul trans
formatori, Ion Mitrăchescu, de la 
aperatay P. Dumitra, de la ma
șini rotative, și altele. Rezultatele 
bune obținute de tinerii munci
tori se datoresc și faptului că cea 
mai mare parte dintre ei urmea
ză cursurile de ridicare a califi
cării profesionale sau sînt elevi la 
cursurile serale ale școlii medii de 
cultură generală.

Succese bune în producție ob
țin și tinerii din alte întreprin
deri din regiune. La Uzinele me
canice din Tr. Severin, de pildă, 
brigada de tineret din secția con- 
strucții-nave, pe lingă faptul că 
realizează permanent lucrări de 
calitate superioară, fiecare tînăr 
brigadier obține în medie, în fie
care lună, 140 lei economii.

.Anul acesta numărul tinerilor 
fruntași în producție din regiunea 
Oltenia a sporit‘ simțitor; de ase
menea s-a îmbunătățit calitatea 
produselor realizate de ei. în fi
șele de. economii ale brigăzilor 
de producție ale tineretului a 
fost înscrisă de la. începutul anu
lui o sumă de aproape 3 milioa
ne lei.

(Agerpres)

150.000 de pionieri, 
elevi și școlari vor merge 

in tabere și colonii
în această perioadă toate 

preocupările elevilor și profe
sorilor sînt îndreptate spre 
încheierea cu succes a anului 
școlar. în același timp se fac 
intense pregătiri pentru a asi
gura tineretului școlar condi
ții cit mai bune de odihnă, in 
timpul vacanței de vară.

Anul acesta circa 150.000 de 
pionieri, elevi și școlari își vor 
petrece vacanța de vară in 
tabere și colonii.

Pe lingă odihnă, copiii vor 
desfășura aici, sub îndruma
rea profesorilor, o activitate 
variată, plăcută și instructivi, 
care va contribui la -efacerea
forțelor lor de muncă, la îm
bogățirea cunoștințelor. Se ca 
organiza vizitarea împrejuri
milor stațiunilor unde se 
vor afla taberele și colonii
le,. a monumentelor naturii și 
a tinor unități industriale și 
agricole, focurile de tabără, 
carnavalurile pionierilor, șeză- 
tbtile literare, concursurile 
sportive.

în vara aceasta iau extin
dere taberele turistice, orga
nizate pentru elevii din școlile 
medii, pedagogice și profesio
nale. Urmînd diferite itine- 
rarii, elevii vor vizita locuri 
pitorești și istorice din tărâ
muri fabrici și uzine ridicate 
în anii puterii populare, șan
tiere ale construcțiilor socia
liste.

Vor funcționa de asemenea 
o serie de tabere sportive pen
tru elevii care au obținut re
zultate bune în competițiile 
sportive școlare și în campio
natele republicane de juniori.

(Agerpres)

Neagoe Ion din secția 3 auto 
a Uzinelor j,Tudor Vladimirescu" 
din Capitală este fruntaș în 

muncă
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Locuințe 
pentru oamenii muncii

De J nrepetu. anu-ui și 
pin* ia present ia angal Su
ceava s-au dat în folosință 
peste 300 de apartamente. 
Concomitent eu lucrările de 
finisare, care se execută la 
încă 88 apartamente, construc
torii au început lucrările la 
un nou cvartal (Mihai Vitea-

zu-est>. care cuprinde » 
blocuri cu 306 apartamente

Anul acesta vor fi date in , 
folosință oamenilor muncii I 
din orașul Suceava de 6 ori 
mai multe apartamente decit 
în cursul anului trecut

(Agerpres) '
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_\iața la pas 

nu ne place!"
• Cititorii își spun 

părerea pe mar
ginea articolului 
„Se poate oare 
trăi așa ?“

IM FIECARE ZI. LA DATORIE!
Fa{ă-n fată, activitatea

în raid
Primul pas pe care l-a 

făcut colectivul postului nos
tru utemist de control, după 
ce a fost creat, a fost o vizită 
prin diferite magazine din 
oraș care desfac produsele 
întreprinderii. Am discutat 
cu vânzătorii, cu cumpără
torii, le-am cerut părerea în 
legătură cu calitatea produse
lor noastre. Intr-un cuvînt, 
am consultat pe cel mai 
exigent controlor al produ
selor — beneficiarii. Vizita a 
fost cit se poate de folositoa
re. La unele din articolele de 
menaj pe care le produce în
treprinderea — sobe de bucă
tărie de pildă — cumpărătorii 
și vânzătorii remarcau faptul 
că au deformații, bavuri.

In urma acestor sesizări, a 
doua zi, am întreprins un 
raid în secția de tinichigerie 
care execută diverse articole 
de menaj din tablă neagră și 
galvanizată. Am luat legătura 
mai întii cu maistrul secției 
și cu cei doi responsabili ai 
brigăzilor de producție ale 
tineretului: Delcea Octavian 
și Dumitru Minoiu. l-am 
invitat să participe la raidul 
nostru.

Multe produse bune, fru
mos lucrate se execută aici 
în cursul unui an. Totuși, u- 
nele dintre ele, așa cum re
marcaseră și cumpărătorii, 
mai prezentau unele defecte 
de execuție. Nu cumva, ne-am 
întrebat atunci, cercetindu-le 
angajamentele, scăderea ca
lității se datorește faptu
lui că tinerii de aici se 
angajează să realizeze peste 
planul lunar cîte 15 mașini 
de gătit și să economisească 
tablă pentru confecționarea 
a 600 produse diferite de uz 
casnic ? Oare chibzuiseră ei 
bine cînd și-au luat acest an
gajament ? Ne frământau fel 
de fel de întrebări. Am 
discutat pe larg cu tinerii, cu 
maistrul și pînă la urmă am 
dat de cauza neajunsurilor. 
Angajamentele luate erau

chibzuit stabilite și ca atare 
ele se îndeplinesc cu regula
ritate. Alta era cauza. în 
brigadă sînt tineri buni, pri- 
cepuți. harnici. Pe lingă, ei 
însă Marin Păunescu și Costi- 
că Dinu din brigada lui 
Dumitru Minoiu lucrau ne
atent, nu țineau seama de 
toate indicațiile tehnice și ast
fel dădeau produse cu defor
mații, finisate grosolan, intr- 
un cuvînt de slabă calitate. 
Am stat cu ei de vorbă. 
..Lăsați, nu-i nimic, se vând și 
așa, că sint produse căutate" 
—spuneau ei. Aceasta era o 
concepție înapoiată pe care 
postul utemist de control a 
combătut-o cu tărie. Așa se 
face că în ziua aceea chiar, 
produsele lor de slabă calitate 
au fost expuse în „Vitrina 
cu...' caricaturi". (Așa denu
mim noi de fapt vitrina cu 
rebuturi). Intr-un articol am 
explicat cine a produs aceste 
rebuturi și din ce cauză, cum 
gindesc. tovarășii amintiți. 
Colectivul brigăzii din care 
fac parte cei doi tineri nu a 
avut de ce fi vesel în ziua 
aceea. Doar întreaga brigadă 
răspunde în ultima instanță 
de rezultatele muncii fiecărui 
tînăr. La propunerea noastră, 
brigada a discutat într-o con
sfătuire despre munca celor 
doi tineri, a combătut „ideile" 
acestora și a stabilit măsu
rile ce trebuie luate pentru 
ajutorarea lor.

Noi nu ne-am mulțumit 
însă numai cu atît. In raidul 
nostru observasem și aflasem 
din discuțiile avute cu tinerii 
că unele prese - existente 
în secție nu erau adap-

CONSTANTIN IONESCU 
responsabilul postului ute
mist de control, întreprin
derea orășenească de in

dustrie locală „11 Iunie" 
Craiova

(Continuare în pag. a 3-a)

Noi unități comerciale
La ’dispoziția oaspeților sta

țiunilor de pe litoralul Mării 
Negre vor sta anul acesta, pe 
lingă noile construcții de ho
teluri și vile numeroase noi 
unități comerciale. La Eforie 
s-au construit trei complexe 
comerciale, care cuprind un 
restaurant, bufet cu autodeser
vire.cofetărie, mai multe ma
gazine alimentare permanente 
cu autodeservire, unități de 
desfacere a legumelor și fruc
telor, precum și 13 magazine 
sezoniere. Capacitatea de des
facere a rețelei comerciale de 
la Mamaia.va’fi în noul sezon 
cu aproape 72 la sută mai

mare decit cea din anul tre
cut, prin darea în folosință a 
restaurantelor „Victoria". 
„Flora", „Delta" și „Dunărea", 
la care se execută în prezent 
ultimele amenajări, precum și 
a mai multor grupuri de ma
gazine alimentare și industria
le. Alte patru unități comer
ciale se amenajează la Man
galia, la parterul noilor 
blocuri de locuințe. La Con
stanța, în fața noii gări de 
călători, s-a terminat construc
ția unui hotel modem. la par
terul căruia se va deschide in 
curind un magazin alimentar 
cu autodeservire, o cofetărie și

pe litoral
o unitate de legume și fructe, 
în centrul orașului, la parte
rele noilor blocuri de locuințe 
de pe străzile I. V. Stalin și 
Ștefan cel Mare, au fost des
chise recent un magazin uni
versal cu articole pentru copii 
și două magazine specializate 
de încălțăminte și se pregă
tește deschiderea altor unități 
comerciale.

Capacitatea de desfacere a 
rețelei comercial din orașul 
Constanța și stațiunile de pe 
litoral crește in noul sezon cu 
Circa 35 la sută, față de anul 
trecut.

(Agerpres)

a două posturi utemiste de control

Din cauza copacilor, 
__nu oăd pădurea______ j

Gospodăria agricolă colec
tivă „Grivița Roșie" din co
muna Însurăței, raionul 
Brăila este puternică. Spre a 
vă da seama de acest lucru 
este suficient să cunoașteți 
că gospodăria are un fond de 
bază de aproape 6.000.000 de 
lei iar 1.000 de familii mun
cesc laolaltă 4.000 de hectare 
de teren. Gospodăria se întă
rește mereu. Anul acesta ea 
își va ridica o seamă de con
strucții noi, printre care două 
grajduri pentru cîte 100 de 
vaci și un adăpost pentru 
2.500 de păsări. De asemenea, 
gospodăria cultivă în acest 
an 1.000 ha cu porumb boa
be, 320 de ha cu floarea-soa- 
relui, 100 de ha cu porumb 
siloz etc. In înfăptuirea tu
turor obiectivelor propuse, 
gospodăria se poate bizui pe 
un ajutor prețios din partea 
tineretului. Organizația U.T.M. 
numără aproape 200 de mem
bri. Apoi, în colectivă sint 
muîți tineri neutemiști. Pre
tutindeni, în toate sectoarele 
muncesc și tineri. în fața or
ganizației U.T.M. stau sarcini 
mari privind mobilizarea ti
nerilor la muncă, educarea 
lor în spirit colectivist. Și 
organizația se străduiește să

facă acest lucru. Una dintre 
formele tinerești prin care 
ea poate să contribuie la ge
neralizarea experienței po
zitive și la combaterea anu
mitor deficiențe ce se mai 
ivesc o reprezintă și postul 
utemist de control. Creat în 
toamna trecută, el și-a dove
dit utilitatea. Colectivul pos
tului este alcătuit din cinci 
tineri. De multe ori, prin rai
durile întreprinse și prin ma
terialele publicate la gazeta 
sa, postul utemist de control 
a contribuit la bunul mers al 
muncii. Muiți colectiviști știu 
că Revii Stan este un ute
mist harnic, căruia nu trebuie 
să i se spună de două ori să 
facă un lucru. Cu toate a- 
cestea calitatea muncii lui 
lasă uneori de dorit. într-o 
zi. el era pe semănătoare. 
Membrii postului utemist de 
control se aflau în raid. Au 
constatat cu acest prilej că lu
crul făcut de Revii Stan este 
de proastă calitate. El a fost 
aspru criticat într-un articol 
publicat la gazeta postului, 
pentru că se cere să muncești 
întotdeauna bine. Altădată, 
membrii postului au descope
rit că Nicolae Neacșu, Ale
xandru D. Ion, Tănase Stan,

Marin Lungu făceau risipă 
de furaje. Caricatura apărută 
a doua zi i-au făcut pe aceș
tia să sară nițel în sus, dar 
să-și dea seama pe urmă că 
păstrarea avutului obștesc 
este o îndatorire sfîntă pen
tru fiecare tînăr colectivist. 
Am putea să dăm și alte e- 
xemple. Postul a început 
să-și creeze o anumită auto
ritate, gazeta sa este urmă
rită și citită cu interes. Asta 
nu înseamnă însă că organi
zația U.T.M. a făcut tot ce 
trebuie privind îndrumarea 
activității postului utemist de 
control. Chiar în alcătuirea 
colectivului postului, organi
zația U.T.M. s-a orientat gre
șit. Doi dintre cei cinci tineri 
sînt tîmplari iar unul învă
țător. Băieți harnici, nimic de 
zis. Ei nu cunosc însă decit „de 
la alții“ care este situația a- 
colo unde muncesc majoritatea 
tinerilor din gospodărie. Or, 
gospodăria are cinci brigăzi. în 
brigada întîia de cîmp lucrează 
80 de utemiști, în brigada a 
doua și a patra cîte 40. în bri
gada a treia 35, la construcții

C. SLAVIC

(Continuare in pag, a 3-a)

Vrei să fim prietene ?
(îrt căminul de copii de la G.A.S. Jimbolia)

Pexe 8 milioane și jumă- 
lare de oameni ai muncii de 
pe ogoare au luat parte '.a 
spectacolele cinematografice 
prezentam in cadrul Festiva
lului filmului la sate 1960— 
1961, cu circa un milion mai 
muiți decit in anul precedent. 
Festivalul s-a desfășurat în 
peste 14.000 de localități. Au

la sate
fost prezentate filme artistice 
de lung metraj și filme docu
mentare, jurnale agricole și de 
actualitate.

Majoritatea spectacolelor au 
fost precedate de conferințe 
pe diferite teme, legate de su
biectele filmelor vizionate.

(Agerpres)

Se extind 
metodele moderne

de armare în mine
In industria carboniferă s-a 

economisit în primele 4 luni 
ale acestui an o cantitate de 
lemn de mină echivalentă cu 
consumul prevăzut pe un tri
mestru pentru toate minele 
din bazinul carbonifer Comă- 
nești. Pe ansamblul industriei 
carbonifere s-au consumat, la 
fiecare 1000 de tone de căr
bune extras, 45,5 mc de lemn 
de mină în loc de 47 cit pre
văd normele de consum spe
cifice. Aceasta arată că mine
rii sînt hotărîți să îndepli
nească mai devreme sarcina 
trasată de Congresul alIII-lea 
al Partidului, care a stabilit 
ca în 1965 consumul specific 
de lemn de mină să fie de 
cel mult 35 mc pe mia de tone 
de cărbune extras, față de 53 
mc în anul 1959.

Urmînd indicațiile cuprinse 
în Directivele C.C, al P.M.R. 
cu privire la criteriile princi
pale ale întrecerii socialiste,

minerii au extins sistemele 
moderne de armare a galerii
lor și abatajelor, folosind în 
acest scop susțineri metalice, 
bolțari și prefabricate din be
ton. Astfel, anul acesta s-a în
locuit lemnul de la armarea a 
24 km de galerii și 200 ml de 
abataje cu front lung. Prin 
extinderea metodelor moderne 
de armare, colectivele exploa
tărilor carbonifere din cadrul 
Trustului „Banatul" au reali
zat o producție sporită, econo
misind totodată cîte 14 mc de 
lemn de mină pe mia de tone 
de cărbune scos la suprafață. 
De asemenea, în exploatările 
Trustului „Ardealul41, unde în 
prezent aproape 40 Ia sută din 
producția totală de cărbune 
se scoate din abataje armate 
în fier, s-au economisit în pe
rioada amintită 2.600 mc de 
lemn de mină.

(Agerpres)

dar... creste mereu
Interviu imaginar despre problema reală 

a discriminării rasiale din S.LLA

S. enatorul Clynton Ander
son, președintele comi
siei pentru drepturile 

civile a Senatului S.U.A., a 
binevoit să acorde un inter
viu despre relațiile rasiale e- 
xistente în Statele Unite. Mis
ter Anderson a zugrăvit mai 
întii în linii mari tabloul ge
neral, după care s-a încins o 
discuție însuflețită.

Noi am notat-o aproape ste
nografie și o prezentăm în a- 
ceastă formă cititorilor.

— în primul rînd, vreau să 
relev că în capitala Statelor 
Unite au fost lichidate segre
gația și discriminările. Acum, 
Washingtonul este cu adevă
rat Capitoliul libertății. Popu
lația neagră se bucură de po
sibilități și șan
se remarcabile 
în viața econo
mică și politică- 
Deși mai există 
unele îngră
diri, ele n-au o importanță 
prea mare.

— Vă mulțumim mister An
derson pentru prețioasele dv. 
informații. Se pare că același 
lucru, cuvînt cu cuvînt, l-ați 
spus și în discursul ținut la 
New 'York, la un dineu care 
a avut loc la mijlocul lui a~ 
prilie ?

— Exact!
— Dar n-ați avut cumva o- 

cazia să-l întîlniți pe mister 
Al. Benson ?

— Nu, n-am avut onoarea 
să-l cunosc.

— Păcat.1 Este un om foarte 
interesant. E negru și e jokeu 
în statul Mississippi. La 3 mai, 
Al. Benson a declarat în 
cursul unei întruniri organi
zată de biserica baptistă din 
Chicago că va zbura cu avio
nul de-asupra statului său na
tal și va arunca exemplare 
din Constituția Statelor Unite 
și din Billul drepturilor.

— Bine. Dacă acestui jo- 
keu nu-i mai plac caii, n-are 
decit să zboare. Dar ce anume 
ați spus că vrea el să arunce?

— Constituția Statelor Uni
te și textul Bill ului drepturi
lor. Probabil că în statul Missi

ssippi se simte lipsă de așa 
ceva.

— Asta e un truc propa
gandistic !

— Nu, mister Anderson. Ci
tez știrea transmisă de agen
ția U.P.I.: „Acesta nu va fi 
un truc propagandistic — a 
declarat Benson. Vreau să rup 
cortina coborîtă asupra statu
lui Mississippi și a altor state 
ale noastre unde poporul ne
gru e tratat cu bestialitate, te
rorizat și expus judecății lui 
Lynch".

— Ce fel de judecată a lui 
Lynch ? Asta e o născocire a 
propagandei roșii. N-am mai 
auzit de mult de așa ceva în 
S.U.A.

— Probabil că Al. Benson a 
auzit. El și-a ți
nut cuvîntarea 
în apropierea 
Unei biserici 
unde atunci 
tocmai se făcea

parastasul unui băiețaș negru 
în vîrstă de 14 ani. Till. Acest 
băiat din Chicago a fost ucis 
în primăvara trecută în statul 
Mississippi.

— Dacă acest Till a fost a- 
sasinat, agenții Biroului: fede
ral de investigații au desco
perit de mult pe vinovați , și - 
i-au pedepsit.

■— Din păcate nu-i așa mis
ter Anderson. Dr. Howard s-a 
pțîns recent că „F.B.I. poate să 
strîngă rămășițele unui avion 
prăbușit pe povârnișurile mun
ților Colorado și să descopere 
cine e vinovat de această ca
tastrofă, dar nu poate găsi pe 
altul care ucide un negru în 
sud".

— Dr. Howard ? Cine mai 
e și ăsta ?

— El e originar din orașul 
de negri Mound Bayou din 
statul Mississippi. Agenția 
U.P.I. îl numește luptător pen
tru drepturile cetățenești ale 
negrilor. Howard a declarat 
acum cîteva zile la Baton 
Rouge (statul Louisiana) că 
consiliile pentru „apărarea

EM. RUCĂR
(Continuare în pag. a 4-a)
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ezbaterea începută la rubrica 
noastră „Să discutăm despre tinere
țe, educație, răspunderi1* cu artico
lul „Se poate oare trăi așa ?" a in
teresat pe cititorii noștri. „E pasio
nant, deosebit de interesant, ne scrie

studentul Gh. Ungureanu din București, să dis
cuți despre tinerețe, despre felul cum trebuie 
trăită ea. Așteptam de mult o asemenea dis
cuție. In curind termin facultatea și plec în 
producție, intru cu adevărat în rîndul celor 
care construiesc socialismul și comunismul. 
Pentru mine, acesta este poate cel mai impor
tant și mai solemn eveniment de pînă acum. 
Știu că mă așteaptă bucurii și satisfacții mari, 
dar și greutăți pe care va trebui să le înving. 
Sint mihnit însă de faptul că sint printre ab

solvenți unii, destul de puțini, pe care uu-l 
frămîntă în aceste zile altceva decât „aranja
rea" în București sau intr-un alt oraș mare* 
Din păcate, unii nu văd în asta o faptă con
damnabilă, ci una foarte firească. Ar fi intere
sant cred dacă dezbaterea noastră s-ar opri 
puțin asupra acestei probleme".

Propunerea e interesantă. De altfel, nume
roase alte scrisori sosite la redacție ridică pro
bleme legate de locul pe care trebuie să-l 
ocupe în viață, în producție absolvenții școli
lor și facultăților și se referă la cazul agro
nomului din Buzău care lucrează 1* „Compe- 
trol“.

Așadar, astăzi, rubrica noastră va avea ca 
oaspeți, mai mul ți absolvenți de facultăți, caro 
ne vor vorbi despre ei și despre colegii lor.

„Viața la pas nu neplace!“
Cititorii iși spun părerea pe marginea 

articolului „Se poate oare trăi așa?“

„M-am simțit 
jignit"

Publicăm la început scri
soarea sosită de la inginerul 
agronom Mihai Ștefan de la 
G.A.C. Straja, regiunea Do- 
brogea. El a absolvit „Agro
nomia" cu doi ani în urmă și 
la cererea lui a plecat din 
prima zi după absolvire în 
Dobrogea.

El a venit aici cu soția, sta- 
bilindu-se în sat pentru tot- 
deuna. Mihai Ștefan s-a legat 
protund de satul acesta, de 
oamenii lui, el a înțeles că 
aici, printre ei. este rostul lui. 
Despre el, oamenii din sat 
spun : „Face totul cu suflet, 
nu trece nepăsător pe lingă 
nimic. De numele lui sint le
gate foarte multe fapte fru
moase. Iată, de pildă, într-o 
vreme, nu aveam zootehni- 
cian. treburile mergeau prost 
în privința creșterii animale
lor, îngrijitorii nu-și cunoș
teau meseria. Ce-a făcut agro
nomul nostru? Pentru că nu 
era de meserie zootehnist, s-a 
apucat să învețe, să învețe el 
mai întîi, pentru ca apoi să-i 
învețe și pe îngrijitori cum să 
crească animalele. Inginerul 
nostru este foarte iubit de ti
neri, e mereu in mijlocul lor, 
organizează cu ei cursuri 
agrozootehnice, loturi experi
mentale. E un om atît de 
apropiat de noi, de parcă s-ar 
fi născut și crescut în satul 
nostru".

Acesta este agronomul care 
ne-a scris scrisoarea pe care o 
redăm mai jos.

„Problemele și cazurile con
crete care se pun în articolul 
„Se poate oare trăi așa ?“ 
m-au făcut să mă gindesc 
mult, își începe el scrisoarea. 
M-am gîndit la acel tînăr 
din Buzău, Ungureanu, agro
nom de meserie, care a 
fugit de la postul ce i-a fost 
încredințat ca să ocupe un 
altul, mărunt, lă oraș, la 
„Competrol". Sincer să fiu. 
sint foarte nedumerit. Eu cre
deam că asemenea oameni nu 
mai există. După cum se vede 
m-am înșelat. Primul senti
ment pe care l-am încercat 
a fost acela de jignire. El are 
doar aceiași profesie ca și 
mine, și asta nu mi-e indife
rent. Meseria noastră mi se 
pare cea mai frumoasă dintre 
toate, e plină de poezie și far
mec, ea îți dă posibilitatea să 
vezi practic folosul științei. 
Și apoi, cît de mult te pre
țuiesc oamenii atunci cînd îți 
pui cunoștințele și pasiunea ta 
în slujba lor ! Eu lucrez aici, 
la Straja, de doi ani. și nu 
pot să spun cît de bine mă 
simt printre colectiviști. In
tr-o adunare mi-a fost dat să 
aud niște cuvinte care m-au 
impresionat profund. Colecti
viștii au hotărît să mă ajute 
să-mi fac o casă.

— Să-i facem o casă ingi
nerului nostru, au zis ei. Doar 
el a venit aici pentru tot
deauna.

— Și să-i punem și lumină 
fluorescentă, a adăugat preșe
dintele.

Cum să nu te impresioneze 
grija și dragostea unor ase
menea oameni față de tine ? 
Cum să nu-ți dăruiești spre 
binele și fericirea lor toate 
cunoștințele tale ?

Și mie mi s-a oferit ocazia 
să lucrez la oraș dar n-am 
vrut. Mi s-a părut asta o trăda
re rușinoasă. Mi-ar fi fost ruși, 
ne în primul rînd față de mi
ne și față de oamenii din ju
rul meu. Asta aș vrea eu să 
subliniez în rîndurile mele. 
Cum pot asemenea oameni ca 
Ungureanu, care fug ca niște 
lași de la greu spre un loc 
ușurel și călduț, să se uite în 
ochii oamenilor ? Un personaj 
dintr-o carte a scriitorului so
vietic Leonid Leonov spunea : 
„Omul trebuie să-și facă prin 
fapte o asemenea biografie, 
încît să nu-i fie rușine să o 
povestească ziua în amiaza 
mare într-o piață publică", 
încerc să-mi imaginez o întâl
nire între Ungureanu și foștii 
lui colegi. ,,In ce gospodărie 
lucrezi 7“ va fi întrebat. 
„La... „Competrol". Te roșești 
numai la gîndul că ai putea 
fi de față le o asemenea sce
nă. Din păcate, asemenea oa
meni nu sînt în stare să ro
șească, pentru că ei socotesc 
faptul că s-au „aranjat" ca un 
succes, ca un lucru de mîn- 
drie. Ei se cred pentru asta 
foarte deștepți și descurcăreți. 
Am citit în „Romînia liberă" 
că la G.A.S. Bragadiru, la doi 
pași de București, s-au „aran
jat" peste 20 de ingineri agro
nomi, unii ocupînd chiar pos
turi de (brigadieri. Ei au de
venit un fel de funcționari 
care se grăbesc la ora fixă să 
nu piardă cursa spre Bucu
rești. Mi-e greu să fiu politi
cos cu asemenea colegi și să 
nu le spun că sînt ipocriți, 
niște mic-burghezi în toată 
legea, care nu urmăresc alt
ceva în viață decît să le fie 
cît mai ușor și„. aproape de 
București. Tuturor acestor 
>,aranjați" nu pot să le spun 
decît atît. Că nu-și dau seama 
CÎt pierd prin asta și că mai 
țirziu yog regreta totul din

★ 

în- 
lu-

★

suflet. Pentru că nu mă 
doiesC că nu vor duce cît 
mea o asemenea viață.

Doar trăiesc și ei în mijlocul 
oamenilor, și aceștia n-or să 
le îngăduie prea multă vreme 
să se tot „aranjeze".

lui mămițica• ••

Ne-a sosit o scrisoare din 
partea unui alt absolvent de 
facultate, un tînăr inginer. 
„Am avut un coleg de facul
tate la Institutul de petrol, 
gaze și geologie, ne scrie el. 
Lucrează acum la Fabrica de 
coloranți chimici din Bucu
rești. îl cheamă Vladimir Ște- 
fulescu. 
cui ta te, 
fruntaș, 
l-a luat 
să fie repartizat într-un 
de muncă foarte important: 
la Rafinăria 10 Onești. Spre 
surprinderea noastră, cînd și-a 
văzut repartiția în mină, Ște- 
fulescu s-a cam îngălbenit.

— Așa departe ? a ingăimat 
el. Nu mă duc.

Și nu s-a dus. A făcut ce-a 
făcut și s-a aranjat in Bucu
rești la o întreprindere care 
nu are nimic comun cu ce-a 
învățat el în facultate.

Vladimir este „băiatul lui 
măicuța ți tăicuțu", singur la 
părinți. Argumentul lui de 
bază, folosit pentru a refuza 
să plece la Onești, a fost că... 
e slăbuț fizicește și trebuie să 
aibă grijă mama de el. Orică
rui tînăr cred i-ar fi fost ru
șine să se laude că e un 
..papă lapte- care nu se poate 
despărți de „măicuța", dar lui 
Vladimir nu. El recunoaște că 
e un om mediocru și slab (eu 
aș zice laș), și se acoperă cu 
„adevărul" că nu toți oamenii 
pot fi eroi. (După el, a mer
ge acolo unde ești trimis, în 
provincie, este o chestiune de 
eroism!). Vladimir e mulțu
mit de viața pe care 
visurile lui „curățele" 
stite" s-au împlinit, 
mai mult nici nu-și 
Are servici în București, bani, 
o casă cu confort, e îmbrăcat 
luxos, are părinți care-1 țin 
pe palme. Văzîndu-1. ai crede 
că e un om fericit. Dar ce fe
ricire o mai fi și asta ? Desi
gur, o fericire de om mărunt, 
de mic burghez, care nu se 
gindește decît la el.

Și cînd te gindești că pen
tru o asemenea viață, el a re
fuzat să meargă la Onești, 
unul din orașele cele mai fru
moase și mai interesante din 
țară I

Și cînd te gindești că omul 
acesta nu are decît 22 de ani 1

★

Numeroase alte scrisori 
ne-au sugerat să întreprindem 
o anchetă printre studenții 
din ultimul an. „Acum sin
tem în examene, ultimele 
noastre examene, ne scrie un 
cititor. în curind vom ple
ca în producție, vom începe 
un capitol dintre cele mai 
importante din viața noastră. 
Mă gîhdesc că ar fi foarte 
interesantă o anchetă printre 
absolvenți, o discuție despre 
gîndurile și sentimentele 
din aceste zile.

Ideea era interesantă, 
făcut această anchetă la 
facultăți din București.

A învățat bine în fa- 
a fost un student 

Examenul de stat și 
cu 9. Asta a și făcut 

loc

o duce, 
și „cin- 
Altceva 
dorește.

lor

Am 
trei

așteptați"
laPrima vizită am făcut-o 

Facultatea de medicină gene
rală. Aici secretara șefă ne-a 
spus zîmbind enigmatic :

— Ați nimerit bine. Azi e ul
tima lor zi de cursuri, ultima 
zi adevărată de studenție. Cu 
toate acestea nu-1 veți găsi la 
facultate, în sălile de cursuri, 
ci în alte săli. Ei fac acum 
cursuri practice la spitale.

La spitalul de copii „Grigo- 
re Alexandreseu" i-am găsit 
pe studenții grupei 23 a anu
lui VI. Eram într-un salon de 
copii mai mari. Paciențij stă
teau cuminți în paturi, alții 
se jucau sau citeau. Acolo, 
lingă paturile lor, a avut loc 
discuția noastră.

— îmi iau permisiunea să 
recomand într-un fel grupa 
noastră, ne-a spus Mircea 
Popa, un tînăr negricios. Sîn- 
tem o grupă fruntașă, toți 
avem burse de merit. Notele 
noastre sînt numai de 9 și 10. 
Ici-colo, foarte rar, mai e și 
cite un 8. O altă caracteristică 
generală : toți sintem orășeni. 
Văd că zimbiți. Vă gîndiți 
probabil că sînt printre noi 
din aceia care prefera asfal
tul orașului în locul satului. 
Nu. toți pornim bucuroși acolo 
unde e nevoie de noi — la 
sate. Am discutat, am hotă- 
rit totul in chip solemn. Ne 
cunoaștem bine, sintem îm
preună de șase ani. așa că nu 
vom avea._ surprize.

— Soțul meu este și el me
dic ți lucrează la țară de doi 
ani de zile, spune Gina Pe
trescu. Voi merge să lucrez a- 
lături de el. Nu mi-am făcut 
nici un fel 
privința asta, mi se pare ceva 
foarte firesc.
din păcate unele absolvente 
care spun: „nu pot pleca la 
țară, am familie.-". Asemenea 
oameni își închipuie 
milie nu se poate 
decât Ia oraș, unde 
mult confort. Asta 
de șubredă e baza sufletească 
a unor asemenea căsnicii, 
dacă ei se tem pînă și de cele 
mai mici greutăți.

— Eu, spune veselă Schopp 
Anita, sint obișnuită cu satul, 
înainte de a fi studentă am 
muncit ca felceriță într-un sat 
din regiunea Brașov doi ani 
de zile. Plec cu mare bucurie 
la sat. Vreau să spun că gîn- 
durile mele sînt aceleași cu 
ale colegei mele Schultze Iri
na. de care am fost nedespăr
țită vreme de șase ani. îm
preună am învățat tot timpul. 
Acum va trebui să ne despăr
țim. Ea dorește să plece în 
Oltenia, eu în Ardeal. Deși ne 
pare rău, sintem totuși ve
sele. A refuza să pleci acolo 
unde ți se cere ar însemna pur 
și simplu să-ți renegi profe
sia, să fii un om fără suflet, 
lipsit de orice 
Or, așa ceva 
sibil profesiei 
medic • nevoi#

de complexe în

Mai sînt însă

că o fa
in temeia 
au mai 

arată cit

sensibilitate, 
este inadmi- 

noastre. De 
oriunde

......................

oameni, chiar și în eresînt
ierul munților.

— Oamenii vin cu o mare în
credere la medic, intervine 
după o scurtă tăcere Gina Pe
trescu. El trebuie să le apere 
ceea ce au ei mai scump 
— viața. Sentimentul de dra
goste față de oameni nu poa
te „locui" însă alături de 
egoism și meschinărie. Mă re
fer la „dezertorii" despre care 
se vorbea în ziar. In orice pro
fesie, cred eu, dar mai ales 
într-a noastră, cînd începi să 
te minți singur nu mai ajungi 
acolo unde ți-ai propus.

— în sfîrșit, intervine Nițu- 
rad Ion, nu cred că trebuie să 
judecăm cîteva sute de tineri 
după niște cazuri izolate. Im
portant e că acum, în preaj
ma plecării, majoritatea co
vârșitoare a noastră sînt opti
miști, entuziaști, gata să ple
ce la țară și să se apuce de 
treabă. Avem amintiri foarte 
frumoase din facultate : pro
fesori foarte bine pregătiți, 
buni pedagogi, condiții minu-

/

viața
place 
trăită

NEACȘU ANGHEL : 
nici mie nu-mi 
la pas, ci viața 
intens, pasionant".

DOBRE ION :
Aștept cu emoție clipa ple

cării in producție..."

COJOCARU PETRE :
„Au fost frumoși anii studen
ției, dar și mai frumos va fi 

viitorul*.

TUDOR DUMITRU :
„Sînt fericit. Mi s-a împlinit 
unul din cele mai frumoase 

visuri'.

nate de învățătură, cămine, 
cantină, bursă. Dacă ești om 
adevărat, numai pentru ca să 
răsplătești toate astea și tot 
trebuie să-ți îndeplinești în
datorirea de a pleca unde ți 
se cere.

începem 
un nou capitol 

din viață

//

în căminul 
al Politehnicii 
sînt anumite camere prin fața 
cărora se 
cioarelor. 
portarul :

— încet, 
lucrează.

Da, acolo băieții lucrează. 
Lucrează intens, cîte 12 ore 
De zi, de dimineață pînă noap
tea tîrziu. Aceștia sînt cei 
care peste cîteva luni vor fi 
ingineri, absolvenții care-și 
pregătesc acum proiectele de 
diplomă. Am intrat într-una 
din camere. N-am putea spu
ne că locatarii s-au bucurat 
de vizită. Pentru ei fiecare 
minut e prețios. Totuși, au 
răspuns cu plăcere la anche
tă noastră. La început, timi
dă, discuția s-a înfiripat re
pede, devenind interesantă și 
vie. La discuție au participat 
patru absolvenți: Tudor Du
mitru și Dobre Ion de la Fa-

„Elena Pavel" 
din București

trece în vîrful pi- 
Așa ne-a și spus

încet, că băieții

cultatea de energetică, Cojo- 
caru Petre de la electroteh
nică și Neacșu Anghel de la 
transporturi.

— Am citit articolul „Se 
poate oare trăi așa" ?, a 
început Tudor Dumitru. Per
sonal sînt de acord cu ...Ma- 
iakovski. Nu-mi place viața la 
pas, nu-mi place 
doar ca să trăiesc, 
tru mine.

— Mai concret, îl 
Dobre, 
zîmbind.

— Da, concret. înainte de 
facultate am fost muncitor. 
Am avut posibilitatea să_ în
văț, să devin inginer, 
spune oamenii aceia 
m-au crescut și m-au 
la facultate dacă după 
ani aș deveni un terchea-ber- 
chea. o pușlama care m-aș 
oploși prin București și nu 
m-aș duce acolo unde e ne
voie de mine ? Eu asta cred 
că e cea mai bună dovadă a 
conștiinței unui om, atunci o 
dovedește el, cînd trebuie să

să trăiesc 
doar pen-

întrerupe
colegul de cameră,

Ce -ar 
care 

trimis 
atîția

pas mare în viață, 
merge 

de el,

un
e om adevărat, 
unde e nevoie

i se cere.

una de 7 ani,facă 
Dacă 
acolo 
unde

— Da, totul e aici nu vorba,
ci fapta. Unii zic că se duc, 
dar de fapt sînt niște dema
gogi, spune necăjit Cojoearu. 
Ți-e și silă cînd ii asculți. Am 
un coleg, unul Caracaș. Mai 
înainte spunea și el prin di
ferite ședințe : „Da. am să 
plec oriunde e nevoie de 
mine". Acum, cînd s-a apro
piat ziua plecării, și-a dat 
insă arama pe față : „Nu plec 
nici mort din București, mi-a 
spus el. Nici cu boii nu mă 
trag ei de-aici. Ce-s fraier să 
plec ? Să știu de bine că mă 
fac taxator la tramvai și tot 
nu mă duc". Cînd i-am spus 
că eu și alți colegi visăm să 
plecăm la ăalați, pe șantier, 
a zimbit: „De, voi sinteți mai 
romantici".

Indivizi ca el zîmbesc cînd 
aud de romantism, ca de ceva 
învechit, care nu mai e la 
modă. El calculează totul, a- 
lege 
mai 
are 
pre 
poate fi trăită decît in Bucu
rești. Bineînțeles, e vorba 
aici de filozofia unui filfizon, 
amator de „ceaiuri în familie-, 
de o viață ..mondenă-. El 
iși închipuie că tinerețea ii e 
dată numai ca să se distreze 
și să petreacă. Titlul de ingi
ner și-l păstrează doar ca 
pe-o carte de vizită la modă 
(în anumite familii sint foarte

numai ce-i convine lui 
bine, ca un afacerist. El 
o concepție stupidă des- 
tinerețe : că aceasta nu

struiește încă 
cu etaj, dispensar medical, lu
mină electrică, radioficare. 
Dacă vreți...

— Lasă, nu-i mai face atîta 
reclamă. Sînt și alte comune 
mai frumoase. Poate nu cu
noști comuna Diniaș din Ba
nat, unde merg eu ! (Vorbea 
Marcov Milenca Bata).

— N-are rost să ne certăm, 
toate satele sint frumoase.

— Unii zic că nu merg la 
țară pentru că acolo nu e 
confort, nu e un mediu inte
lectual, dar la noi...

— Un argument stupid, lan
sat de bucureșteni. îl întreru
pe Marilena

— De ce-i 
bucureșteni 
foarte multă 
Uite pe Ceamurian Arșaluizi. 
Geboi’a, Ciutacu, care nici nu 
se gîndesc să rămînă în 
București, cu toate că au pă
rinții aici. Nu de mult, într-o 
adunare generală utemiștii au 
vorbit foarte frumos și așa... 
avîntat, despre viitor, despre 
felul cum vor munci acolo 
unde vor fi repartizați.

— Avem un caz interesant. 
Mitroi Ion. El e din Oltenia, 
dar merge în regiunea Galați. 
De ce ? Pentru că soția lui, 
colegă cu el, este bursieră a 
starului popular din acea re- 
-iur.e și ea trebuie să meargă 
ac: lo. de unde a fost trimisă. 
E vorba de o obligație de o- 
-•oare Și merge și el cu ea. 
Nu e frumos ?

— Da. e interesant. Dar și 
-car_l- hii Talpă e frumos.

Mihalache. 
ponegrești ? Sînt 
care merg cu 
plăcere la țară.

deprinzitotul. Tu trebuie să-l 
cu trăsăturile frumoase, să-1 
educi. Dar pentru asta trebuie 
să ai tu însuți asemenea tră
sături, nu ?

— Da, e adevărat, spune o 
fată. Avem o meserie de răs
pundere. frumoasă. Am pri
mit niște scrisori foarte emo
ționante de la absolvenții mai 
vechi ai facultății, de la Bu- 
zoianu Gheorghe din Buzău, 
Nicolae Roman din regiunea 
Hunedoara. Nicolae Răcănel 
de prin Oltenia. Au fost foar
te emoționante scrisorile lor, 
erau scrisorile unor 
fericiț i, care și-au 
visurile. „

oameni 
împlinit 

.Veniți în mijlocul 
oamenilor, acolo unde sînteți 
așteptați. Nici nu vă închi
puiți ce frumos e“, ne spunea 
parcă fiecare scrisoare pri
mită. Miercuri avem o adu
nare generală U.T.M. pe a- 
ceastă temă. Intr-un fel, masa 
asta rotundă de azi e un pre
ludiu pentru adunarea noas
tră generală. La adunarea ge-

care ? întreabă 
dată

cineva de<w 
și .toți tresar..

Da, interesant, ce impre
sie ne va face începutul ? Ar 
fi frumos să ne scriem, să ne 
povestim impresiile.

— Dar nu I strigă 
Cel mai bine ar fi să 
la ziar !

— Să scriem toți în 
zi ! La 15 octombrie 1961 
scriem fiecare cîte o scrisoare 
„Scânteii tineretului111 Le 
publicați ?

— Cu mare plăcere. Deci, la 
16 șî 17 octombrie vom primi 
deodată 12 scrisori de Ia 12 
absolvenți. Să nu uitați !

■— Nu uităm !

cineva, 
scriem

aceeași 
să

0 luare de cuvint

Discuția noastră a luat sfîr- 
șit. Unul dintre 
la masa noastră 

cam

participănții 
rotundă a 
absent

la timpul discuțiilor ia /rasa rotundă a... romanticilor.

prețuiți indivizi ca el). Un a- 
semenea om va îmbătrîni în
să repede, o să se blazeze în 
așa fel încît peste cîțiva ani 
n-o să mai vrea nimic.

Am citit în ziar despre o 
grupă întreagă de foști absol
venți ai Politehnicii noastre 
care a plecat la Săvinești. A- 
semenea oameni sînt foarte 
fericiți. Ana cunoscut la Bi- 
caz un inginer constructor. 
L-am urmărit o zi întreagă. 
A muncit de dimineața pînă 
noaptea la zece, zbătîndu-se, 
agitîndu-se. In timpul acesta 
am observat un 
avea părul puțin

— Cîți ani aveți ? l-am în
trebat.

— 28. Sint 
răspuns el 
știu de ce m-a emoționat Ti
sul lui plin și sănătos, de om 
fericit și robust.

— Eu vreau să plec pe Bis
trița sau pe Argeș. îmi plac 
hidrocentralele. Abia aștept 
să plec. Cînd am să ajung pe 
șantier n-o să mă mai satur 
respirînd aer curat. Ah, abia 
aștept să plec !

Discuția a mai continuat 
apoi mult timp, dar ni se pa
re că cel mai nimerit ar fi 
să lăsăm ca încheiere cuvin
tele spuse mai sus de Tudor 
Dumitru, inginer, fost mun
citor.

amănunt: 
încărunțit

tînăr, nu ? mi-a 
rîzînd — și nu

La masa rotundă

romanticilor

■

• ■ ft

'.y\ ' ț. i.P'* 4 >y

■ ■' . ■

In jurul unei mese (nu ro
tunde), la sediul comitetului 
U.T.M., erau adunați 12 ro
mantici. Nu și-au asumat e- 
pitetul acesta în glumă sau 
fals-ostentativ. Acesta părea 
mai degrabă un titlu de mîn- 
drie, însușit cu gravitate. Poa
te că era șj firesc să fie așa. 
Aveam de-aface doar cu ab
solvenții unei Facultăți de fi
lologie, cu viitori profesori de 
literatură. Romantismul lor 
pornea însă nu dintr-o pre
dispoziție spre literatură Și 
visare, ci mai degrabă din po
ezia clipelor pe care le trăiau 
fiecare, din poezia viitorului 
care le stă în față.

— Așadar, veți pleca cu 
toții la țară ? am început noi 
cu această întrebare discuția.

— Da, acolo mergem. Nu-i 
frumos la sat ?

— E foarte frumos, spunea 
Geabău Ion. Nu fac reclamă 
satului meu — Segarcea din 
regiunea Oltenia — dar e 
splendid, Pe cuvîntul meu. 
Gospodărie colectivă mare, 
gospodărie de stat vestită, 
școală agricolă, acum se con-

EI vrea să meargă să fie pro
fesor pe șantierul viitoarei 
hidrocentrale de 
Vrea să fie pe un 
tier.

— Dar de ce să 
noaștem, intervine 
Marcov Milenca, că sînt prin
tre noi și cîteva „suflete 
moarte". Știm doar cu toții 
că sînt colege de-ale noastre 
tm-aș referi în special la u- 
nele studente din grupa de 
engleză) care s-au grăbit să 
se căsătorească numai să poa
tă rămîne în București. Sînt 
exemple asupra cărora nu e- 
xistă nici un dubiu în această 
privință.

— Poate că totuși nu din 
motivul ăsta s-au căsătorit. 
De ce să fim răutăcioși 7 in
tervine o fată.

— Dar de ce să fim îngă
duitori ? Doar asta e o reali
tate cunoscută de toți.

— E adevărat, unii sînt mai 
slabi, se sperie de greutăți...

— Sigur c-or să fie și greu
tăți, n-o să-ți aducă nimeni to
tul pe tavă. Dar aici cred că e 
vorba de meschinărie, de spi
rit mic burghez.

— Nu, e vorba de lipsă de 
dragoste față de profesia a- 
leasă. Unii sint în stare să 
renunțe cu foarte multă ușu
rință la profesia lor, dacă li 
se oferă ocazia să rămînâ „la 
oraș”. Nu mai departe cazul 
despre care se vorbește în 
articol, agronomul de la „Com
petrol". Grozav și-a mai iubit 
omu-ăsta profesia dacă a fost 
in stare să se apuce de încăr
cat buteliile de aragaz !

— Dar de ce să „fugim" 
pînă la Buzău, cînd avem ca
zul printre noi ? Ce părere 
aveți de Dorina G. ? A cu
noscut un inginer cu moto
cicletă. După trei zile s-au lo
godit, după două 
căsătoria. Acum, 
că nici n-o mai 
facultatea, a căzut 
ne. Ce-i mai pasă ? 
jat, are buletin de 
și-a împlinit visul, 
că nici nu-și dorea 
decît un inginer cu

— De 250 cm... completează 
cineva ironic.

— Da, și cu apartament în 
București.

— Atunci de ce-a mai ur
mat facultatea ? Ca să fie o 
soție cu... diplomă ?

— Probabil I (rîsete, glume). 
Noi rîdem, dar e trist să știi 
că ai fost cinci ani alături de 
un asemenea om, vîrît pînă 
peste cap în meschinărie.

— Imaginați-vă că un ase
menea om trebuie să educe 
copii, tineri. Fiecărui elev tre
buie să-i dai ceva, să-i îmbo
gățești sufletul cu ceva în fie
care zi, el așteaptă de la țin®

pe Argeș, 
mare șan

nu recu- 
din nou

pleca rea in satele patrieiO „amintire" înainte de

nerală am invitat un director 
de școală medie din Alexan
dria și un alt absolvent mai 
vechi al facultății ca să ne 
vorbească. Va fi ultima noas
tră adunare generală U.T.M. 
ca studenți. O să fie o aduna
re emoționantă.

S-a făcut liniște. Toată lu
mea tace, meditează.

— Oare cum va fi prima 
noastră lună de muncă 
satul în care vom merge

în 
fie-

ultima parte a discuțiilor noas
tre. Nu putem să nu observăm 
asta acum, la sfîrșit.

— Dumneata, tovarășe Gea
bău, nu vrei să ne spui nimic ?

— Ba da. Poftiți declarația 
mea. Am scris-o chiar acum, 
în timpul discuțiilor. Nu știu 
dacă e prea artistică, 
avut timp s-o finisez...

Ne întinde o hârtie, 
poezie. O transcriem în 
gime.

cu inima deplinăCi azi te-ntorci
Profesor tînăr, călăuz și frate,
Stringind la piept mănunchiul de lumină 
Agonisit cu sîrg în facultate.

n-am

E a
intre-

săptămîni 
bineînțeles 
interesează 
la exame-
S-a aran- 

București, 
Probabil 

mai mult 
„Jawă“...

Același ești : elevul de-altâ dată 
Cu-aceeași licărire în priviri.
Doar fruntea ți-i oleacă mai brăzdată 
De cute-ntortochiate și subțiri.

Te văd prin clasă cum te plimbi alene 
Mișcîndu-ți pașii rar și cu măsură 
Și-atiția ochi, sub negrele sprîncene, 
iți sorb, clipind, cuvintele din gură.

Un singur țel îți stăruie-n conștiință : 
Prin adevărul ce-1 împărtășești 
Din acești oameni, tu cu prisosință, 
Vlăstare noi Partidului să crești I

Pagină realizată de :

I* BAIEȘU, V. CÂBULEA ți P, DAN

Fotografiile : VASILE RANGA



Un succes 
al ciclismului nostru

Premiile acordate cu prilejul

Decadei dramaturgiei

Dîscufînd cu cicliștii romîni întorși 
de la „C ursa Păcii"tf

Cea mai bună performanță 
obținută vreodată de cicliștii 
români în „Cursa Păcii" — 
trei in clasamentul general pe 
echipe, două etape cîștigate 
prin Gabriel Moiceanu și Ion 

5 ori pe pri- 
locuri în etape 

pe scurt bilanțul

Cosma, de 
mele trei 
— iată 
cicliștilor noștri participanți 
la cea
ție a celei mai mari întreceri 
mondiale a ciclismului amator. 
Reintorși în țară, temerarii 
noștri rutieri sint in aceste 
zile înconjurați cu căldură de 
către prieteni, rude, cunoscuți, 
de către toți iubitorii sportu
lui,. dornici să afle cit mai 
multe amănunte despre com
portarea lor meritorie pe tra
seul celor aproape 2.500 km 
de la Varșovia la Praga, via 
Berlin, pe șoselele R. P. Polo
ne, R. D. Germane, R. S. Ceho
slovace. A doua zi după reîn
toarcerea lor în patrie, am 
avut o discuție cu „cei trei" 
care au sosit victorioși de Ia 
Praga; împreună cu antreno
rul lor; Nicolae Voicu.

— Ediția din acest an a 
f,Cursei Păcii", deși cu o par
ticipare mai puțin numeroasă 
ca în anii trecuți, a fost totuși 
de o valoare foarte ridicată — 
spunea antrenorul N. VOICU. 
Echipele Uniunii Sovietice, R. 
D. Germane. R.P. Polone, R. 
S. Cehoslovace, Suediei și alte
le au 
celor mai buni 
țările respective, 
sebire 
dente, competiția a avut în 
acest an etape de o lungime 
mai mare, fapt ce a constituit 
un greu examen pentru toți 
participanții.

ION COSMA : Eram cu toții 
hotărîți să avem o comportare 
cît mai bună, să fim mereu 
pe primul plan al cursei. Pre
gătirea noastră, valoarea celor 
6 componenți care au pornit 
în prima etapă ne dădea spe
ranțe într-un rezultat final 
valoros. După două etape in 
care băieții noștri s-au mul
țumit să se afle la sosire în 
primul pluton, fără a Încerca 
„isprăvi", iată că în etapa a 
IlI-a Gabriel Moiceanu trece 
primul linia de sosire la 
Gdansk, învingînd printre alții 
pe lurii Melehov, purtătorul 
tricoului galben, S. Gazda. Ha
gen, Schur, precum și alți ași 
ai pedalei.

LUDOVIC 
tanul echipei 
in ziua aceea forr 
țîșnit 
înainl

de a XlV-a edi

• u

beneficiat de aportul 
rutieri din 

Spre deo- 
de edițiile prece-

știrea cu privire Ia fapta de 
laudă a cicliștilor noștri care, 
deși rămași în trei, au reușit 
in ultimele etape nu numai 
să apere locul patru, ci și să 
treacă pe locul 3 în clasamen
tul general pe echipe, înaintea 
formației poloneze care dis
punea de echipaj complet.

— în penultima etapă am 
obținut un succes admirabil, 
completează N. Voicu. întrea
ga caravană ne-a felicitat cu 
multă căldură pentru frumoa
sa noastră comportare în 
penultima etapă a „Cursei 
Păcii".

L. ZANONI: Rămăsese, cum 
se spune, „hopul cel mare" — 
ultima etapă. La startul ei 
s-au prezentat 61 de alergă
tori. Trebuia să fim cu toții 
cu „ochii în patru", atenți la 
noi înșine, atenți la toate 
evadările, la toate atacurile, 
îndeosebi ale cicliștilor polo
nezi care, de altfel, au făcut 
totul pentru a trece pe locul 
trei. (Numai 'Gazda a inițiat 
peste 30 de atacuri). întreaga 
echipă, a răspuns însă prompt 
de fiecare dată, astfel că, cu 
10 km înainte de Praga, cursa 
era practic... încheiată. Erau 
deja bine stabilite atît locurile 
individuale, cît și cele pe 
echipe. A început astfel lupta 
pentru etapă, în care a ieșit 
învingător purtătorul tricoului 
galben, sovieticul lurii Mele- 
hov, care a sosit primul în 
„orașul de aur" — Praga. 
Cosma, indiscutabil cel mai 
bun din echipa noastră, a ocu
pat detașat locul doi în aceas
tă etapă.

Joc corect și de calitate, 
nu ••• parlamentari

Intîinirea de volei de duminică dintre formațiile : Dinamo Bucu
rești - Știința Cluj, a oferit o dispută pasionantă. S-a jucat 
pentru fiecare minge, „bombele" trase alteenînd cu reușite 
blocaje. A existat insă ceva ca re a nemulțumit pe spectatori. 
Zelul exagerat al unora dintre jucători, mai cu seamă de la 
Știința care în mai multe rînduri au vrut cîștig de puncte nu pe 
calea jocului de calitate ci pe calea... parlamentarilor cu arbi
trul. Tocmai un asemenea aspect nedorit îl surprinde și foto

grafia noastră.

P E SCURT

turneul intemațio- 
fotbal de la New

• In 
nai de 
York, echipa Dinamo Bucu
rești a terminat la egalita
te cu Bangu (Brazilia) — 
0—0, iar echipa New York 
Americans a învins eu sco
rul de 3—0 (2—0) echipa 
Concordia Montreal.

• întilnirea internaționa
lă de natație dintre echi
pele selecționate ale orașe
lor București ți Sofia care 
s-a încheiat duminică 
bazinul de Înot 
reasca a reveni 
lor romîni eu 
168—82 puncte

• Campionul 
tir Ion Dumitrescu 
portat remarcabil : 
concursului 
de talere de 
cucerind locul 
puncte. El a 
puncte pe cei 
clasat Bogdar 
și cu 6 punct 
zynski (R. P. ]

• Continuin 
în tara noast 
rugbi Lokomotiv Leipzig a 
jucat la Birlad ca formația 
locală Rulmentul. Gazdele 
au terminat învingătoare 
ou scorul de 14—6 (8—3).

de la FIo- 
: înotători- 
scorul de

internațional
j «a >« -3.
il intii eu Ztt

in treciut cj 5
i de-al doilea
nov (L R-SS.)
te pe Smeîc-
Polonă
• v* u v* turneul
tră ecbtipa de

Orchestra simfonică de suflători 
a Universității din Michigan 
(S.U.A.) care ne-a vizitat țara, a 
părăsit luni Capitala plecînd în 
R. P. Polonă unde își continuă 
turneul.

La aeroport artiștii americani 
au fost conduși de reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, ai O.S.T.A., profesori și 
studenți ai Conservatorului de 
Sfaf „Ciprian Porumbescu".

Au fost de față reprezentanți 
ai Legației S.U.A. la București.

înainte de plecare dirijorul or
chestrei William Revelli a decla
rat următoarele unui redactor al 
Agenției Romine de Presă „Ager
pres" :

Bucureștiul este un oraș foarte 
frumos și vizita noastră aici
îsut multă plăcere. Cred că Sala 

Pa aiului R. P. Romine, unde 
concertat, este una din cele 
• -moașe săli pe care le-am în-
■' - f pînă acum in activitatea 
-ea Are o acustică perfectă, o 
.m -cz'tate și un colorit care in- 

c'mtă.
P.z tul a dovedit muhă înțele- 

ge-e și a apreciat concertele 
-oas're. în timpul șederii la Bucu- 
■er am tăcut o vizită și la Con
servator. de Sfat „Ciprian Po- 
rumbescu". vizită 
C'e* casă penrv noi. 
min poa*e fi mindru 
muzicaiă. 
‘oa'ă lumea, 
mlrua are o 
orgar'-zată fi 
‘eegerea ce 
oe—’u artă, pentru muzică, 
•ea mea es‘e că murii 
ti poa-e crea o mai 
'egere 'i^re poccfeie 
tru că muzica este ur 
n .venal.

I
ne-a

am
mai

originale contemporane

Tăterj țuteoză sec și înscrie 

primul gol al formației sole 
C.C.A. (U.TA - C.CA. :

0-2 (0-1)

M.TOADER

între 11 și 21 mai s-a des
fășurat în Capitală Decada 
dramaturgiei originale con
temporane.

La încheierea Decadei ju
riul a acordat premii și men
țiuni.

PREMIUL I — colectivelor 
Teatrului de Stat din Sibiu 
pentru spectacolul cu piesa 
„Ferestre deschise" de P. E- 
verac, Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din Bucu. 
reștî pentru spectacolul cu 
piesa „Oameni care tac“ de 
AI. Voitln șî Teatrului de Co
medie din București pentru 
spectacolul cu piesa „Priete 
na mea Pix" de V. Em. Ga
lan.

PREMIUL II - colectivelor 
Teatrului Municipal din Bu
curești pentru spectacolul cu 
piesa „Passacaglia" de Titus 
Popovici și Teatrului Secuiesc 
de Stat din Tg. Mureș pentru

interesantă și 
Poporul ro
le școala sa 

cunoscA* de altfel în 
£s‘e evident că Ro- 
vîa-j culture's bine 
eceePa explică in- 
ca-e poporul o a-e 

Pare- 
a adevă-a- 
bv-4 irtie- 
Iveui, per.- 

Itmbaș u-

Din cauza 
nu văd

(Urmare din pag. l-a)

---- •

Informații
Luni seara, la Teatrul de 

Operă și Balet din Capitală a 
avut loc sărbătorirea a 40 de 
ani de activitate scenică a ar
tistului emerit Alexandru 
Glugaru.

Cu acest prilej, s-a prezen
tat comedia ..Bădărani!- de 
Carlo Goldoni in care Al. Giu- 
garu deține unul din rolurile 
principale.

(Agerpres)

copacilor, 
pădurea

plină 
Toți

spectacolul cu piesa „Zîariș* 
tii" de Al. Mirodan.

PREMIUL III — colectivu
lui Teatrului de Stat din Ga
lați pentru spectacolul cu 
piesa „Celebrul 702“ de Al. 
Mirodan.

Pentru regie, PREMIUL I 
— regizorilor Dumitru Ne- 
leanu de La Teatrul pentru 
Tineret și Copii și Mihai Di- 
miu de la Teatrul de Stat din 
Sibiu.

Pentru interpretare s-a a- 
cordat PREMIUL 
Tatiana Iekel de 
pentru Tineret și 
București, Lorand 
de la Teatrul Secuiesc 
Stat din Tg. Mureș, Vasili ca. 
Tasțaman de la Teatrul 
Comedie din București.

Au mai fost distinși 
PREMIUL II, PREMIUL 
și MENȚIUNI numeroși 
zori, pictori scenografi și ac
tori de la teatrele din Capi
tală și din Tg Mureș, Cluj, 
Sibiu, Constanța, Botoșani, 
Timișoara, Baia Mare, Ora
dea, Galați, Iași, Bacău, Bra
șov.

In
(Urmare

I actorilor 
la Teatrul 1 

Copii din 
Lohinszki 

de

de

cu
III 

regi-

(Agerpres)

r a i d
din pag. I-a)

executarea me-

ZANONI, căpi- 
Ga briei a fost 

abil. El a 
din pluton cu 2 km 

;e de sosire, ți, deși a 
fost atacat prompt de către Me- 
lehov și Gazda, n-a mai pu 
fi ajuns decît... dincolo 
linia de sosire. Victoria 
ne-a mobilizat pe toți.

ION STOICA ; Și astfel 
în etapa a Vl-a, prin Cosma, 
obținem din nou primul loc la 
capătul etapei, în orașul Ros
tock, din R. D. Germană. Cu 
6 km înainte de capătul eta
pei Cosma a lăsat plutonul în 
urmă și a sosit pe stadionul 
din Rostock cu un a1 
aproape 
celentul 
hov.

ION
etapă pe mine m-a impresio
nat mult curajul și dîrzenia 
lui Rădulescu. La km 130 el 
a fost nevoit să se oprească 
pentru a schimba un baeu 
spart. Din nori se scurgea o 
ploaie rece, persistentă. Vintul 
sufla puternic. Plutonul era 
deja departe cînd Rădulescu 
a terminat de reparat. Singur, 
dar animat de voință extraor
dinară de a termina etapa 
odată cu colegii săi, după mai 
bine de 25 km de rulaj susți
nut de unul singur, el a reușit 
să „prindă" plutonul.

— Cum s-a desfășurat „bă
tălia" pentru un loc cît mai 
bun în clasamentul pe echipe ? 
Iubitorii sportului din țară 
au primit cu deosebit interes

de 
lui

că

is de 
un minut față de ex- 
rutier sovietic Mele-

COSMA : în această

Rugbiștii romîni în „Cupa
Duminică în jurul orei 14, pe 

unul din peroanele Gării de 
Nord din București. Accelera
tul 301 stă gata de plecare. 
Un grup de tineri, inalți, bine 
făcuți, își iau rămas bun de 
Ia cunoscuți și rude. Sînt 
membrii lotului nostru repu
blican de rugbi care vor lua 
parte la „Cupa Păcii", compe- > 
tiție internațională ce se va 
disputa peste cîteva zile în 
R. S. Cehoslovacă. Profităm 
de puținul timp ce a mai ră
mas pini la plecare și luăm 
un interviu conducătorului 
delegației, tov. Romulus Po
pescu, secretar general al Fe
derației romine de rugbi.

— în primul rind, vă rugăm 
să ne spuneți cîteva cuvinte 
despre competiția la care va 
lua parte reprezentativa noas
tră.

—„Cupa Păcii" este la cea 
de a IlI-a ediție a sa. Prima 
întrecere din cupă a avut loc 
în țara noastră, deoarece noi 
sintem inițiatorii acestui tro
feu al sportului în „15". în 
1959 rugbiștij romîni au cuce
rit trofeul depășind reprezen
tativele R. P. Polone, R. S. 
Cehoslovace și R. D. Germa
ne. Cea de a Il-a ediție, dis
putată în R. D. Germană a 
prilejuit o întrecere și mai 
strînsă. Sportivii noștri au 
reeditat performanța anteri
oară cucerind din nou tro
feul.

Păcii“
vedeți pentru anul— Ce prev 

acesta ?
— Greu 

lalte trei 
ales in 
rugbiul a 
dente. Totodată, 
arăt, pe baza campionatului 
nostru republican, că și la 
noi sportul în „15“ a făcut 
pași înainte. S-a jucat mai 
dinamic, cu mult mai multe 
subtilități tehnice.

— Am dori să știm cîteva 
din relatările făcute de 
serva tarii federali.

— în primul rind ne-a 
semnalată comportarea 
Alexandru Penciu (C.C.A.). 
EI s-a dovedit a fi cel mai 
bun om de pe linia de fund. 
O formă deosebită au dovedit 
Radu Demian (Știința Cluj) 
și Alexandru lonescu (C.C.A.). 
A fost des amintit și numele 
lui Alexandru Teofilovici de 
la I.T.B. Am avut in vedere 
și pe Victor Sebe și Ion Tuțu- 
ianu, ambii de la Dinamo, 
dar ultimele jocuri au arătat 
că ei nu pot să facă parte din 
reprezentativă datorită faptu-

de precizat. în 
țări prietene, 
R. S.

cele- 
mai 

Cehoslovacă 
făcut progrese evi- 

trebuie să

ob-

fost 
lui

lui că nu sint in cea mai bună 
formă. De aeeea nu i-am in
clus în lotul care face depia. 
sarea în străinătate.

— Care este cel mai bun 
compartiment al echipei ?

— E greu de spus. Totuși, 
înaintarea are prioritate in 
această privință. în mod deo
sebit țin să remarc forma 
bună a liniei a treia formată 
din Rusu—Demian—Mocanu.

— A existat o grijă de a 
reîmprospăta lotul reprezen
tativ cu elemente tinere și 
talentate ?

— Da. Biroul F.R.R. acordă 
o deosebită grijă acestei pro
bleme. în lotul nostru repre
zentativ, pe lingă ceilalți 
neri introduși in jocul 
Franța au fost promovați 
de mult Mircea Iliescu 
Paul Ciobănel, primul de 
Știința București iar al doilea 
de la C.C.A.

— Cum s-a 
—* Accentul 

pregătirea din 
lor respective, 
două săptămini au 
trialuri Ia care erau invitați 
cei mai buni, cei mai în for-

mă jucători. Înainte și după 
aceste intilniri de selecție a. 
veau loc ședințe teoretice. A- 
cestea erau conduse de către 
antrenorul federal Nicolae Pă- 
dureanu, în colaborare cu 
membrii colegiului central de 
antrenori. Se discutau atît as
pectele pozitive cit și cele ne
gative ale jocurilor prestate în 
campionat și in întrecerile de 
selecție.

— Echipa reprezentativă 
este formată pe baza schele
tului unei echipe de club ?

— Nu. Au fost luați în con
siderare numai oamenii cei 
mai bine pregătiți,

— Care va fi formația noas-
ti- tră ?
cu — Noi plecăm cu 21 de ju
nu cători, iar formația va depin

Și de întotdeauna de adversar.
la în primul meci, care va

pregătit lotul ? 
a fost pus pe 
cadrul cluburi- 

Din două in 
avut Ioc

avea Ioc la Bratislava în ziua 
de 24 mai vom întîlni R. P. 
Polonă. în ziua de 26 mai, 
vom întâlni la 
tativa R.D.G., 
mai, la Praga 
slovacă!

— Vă urăm 
succes !

F A Ț A - N

Brno reprezen- 
iar apoi, 
— R. S.

succes,

la 27 
Ceho-

mult

Un nou atac spectaculos șl mal ales eficace al poloiștilor de la
C.C.A. (fază din meciul GC.A, — I.C. Arad disputat în cadrul 

etapei de duminică a campiona tului categoriei A de polo)
Foto s VAL. PIETREANU

Sînt antrenori la același 
club, vin eu regularitate la 
antrenamente, sînt prezenți 
la toate competițiile în cadrul 
cărora evoluează sportivii lor, 
de a căror pregătire și educa
ție se ocupă cu competență. 
Și totuși ceva îi deosebește. 
Un lucru esențial, care ține 
de stilul lor de muncă, de fe
lul în care înțeleg să-și înde
plinească sarcina frumoasă de 
îndrumători și educatori ai 
sportivilor.

Bine, bine, vă veți spune, 
dar despre cine și, mai ales, 
despre ce este vorba ? Pentru 
a vă răspunde la aceste între
bări să-i punem, mai bine 
față-n față : antrenorii Con
stantin Stamatescu, Cristian 
Giurculescu și Constantin An
tonescu de la clubul sportiv 
„VICTORIA- din Capitală. 
Iată acum și problema în care 
preocupările lor se deosebesc : 
felul în care se ocupă de creș
terea și promovarea elemen
telor tinere.

Primul dintre cei trei an
trenori citați este Constantin 
Stamatescu. Fost jucător de 
baschet, el se ocupă în mo
mentul de față de pregătirea, 
echipei feminine a clubului, 
care activează cu succes în 
campionatul de calificare al 
orașului București, luptînd 
cu șanse egale cu echipa 
„Voința" pentru primul loc. In 
cazul cînd va ieși învingătoare 
din această frumoasă luptă 
sportivă, formația clubului 
„Victoria- are posibilități de a 
promova în campionatul cate
goriei A alături de cele mai 
bune echipe de baschet din 
(ara noastră. Este vorba deci 
de o formație de valoare, în 
pregătirea căreia, firește, un 
merit însemnat revine antre
norului Constantin Stamates
cu. Dar cel mai mare merit 
al acestui antrenor este că pa
ralel cu pregătirea primei 
formații se ocupă și de echipa 
de junioare. Conștient că nu
mai în felul acesta își poate 
așigura o rezervă de elemente

tinere și talentate, antrenorul 
Constantin Stamatescu pregă
tește cu răbdare și perseve
rență echipa de junioare, pe 
care — în limita timpului dis
ponibil — o urmărește și în 
competiții. Roadele acestei 
preocupări se văd în mod 
practic, nu numai in rezulta
tele bune pe care le obține

tate pentru 
conică a unor produse. Acest 
lucru l-am sesizat intr-un 
articol publicat la gazeta pos
tului utemist de control. Da
torită sesizărilor postului 
utemist de control, conduce
rea secției a luat măsuri șî 
s-au executat 12 matrițe și 
dispozitive care S-âu adaptat 
la mașini.

Nu de mult, am organizat 
un raid la turnătorie. La 
raid am invitat să participe 
pe șeful sectorului, tînă- 
rul inginer Marcel Anto
nescu. Aici ne-am propus să 
urmărim în mod deosebit 
felul cum își îndeplinesc 
angajamentele membrii bri
găzilor de producție ale tine
retului. Ne-a plăcut Cum 
lucrau mulți tineri din secție 
— în mod ordonat, respectînd 
cu strictețe prevederile tehno
logice. Și angajamentele și le 
respectau.

în cadrul raidului inginerul 
Marcel Antonescu ne.a sesizat 
un lucru ce ni s-a părut demn 
de luat în seamă : felul cum 
pot fi înlăturate 
neri porozitățile 
comercială. Am 
propunem prin 
tului căutarea unei 
Iuții de turnare, 
lingă îmbunătățirea 
ar duce și la eliminarea unor 
operații care se executau în 
plus : curățarea, polizarea și 
sablarea pieselor. în cîteva 
zile s-au făcut numeroase pro
puneri. De' pildă, scfiimbîhd 
poziția formei, turnarea 
făcîndu-șe de jos în sus și ga
zele eliminîndu-se pe deasu
pra, tinerii turnători au obți
nut o turnare mai precisă.

A fost un succes pentru în
tregul sector și la realizarea 
căruia colectivul postului 
utemist de control este mîn- 
dru că și-a adus contribuția.

Aș putea să mai dau și alte 
exemple. Aș vrea să subli
niez însă’ că rezultatele ob
ținute se datoresc în mare 
măsură și. faptului că noi 
cerem cu regularitate ajutorul 
corftuniștilor, conducerii secți
ilor. că la raidurile organizate 
invităm ingineri, șefi de secții, 
maiștri, fruntași în producție. 
Cu sprijinul lor observăm ți ‘ 
semnalăm la timp deficiențele, 
luptăm pentru lichidarea lori 
intr-un cuvînt luptăm pentru 
îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor întreprinderii 
noastre.

tit, -colectiva se afla in 
campanie de însămințăr 
tinerii erau la efectuarea a- 
cestei importante lucrări. Nu 
ar fi fost mai nimerit un 
raid pe această problemă ? 
Des.gur că da. deoarece vite
za zilnică de lucru era sub 
cea planificată iar insâmință- 
rile erau intirziate. Apoi, 
gospodăria are 220 de vaci cu 
lapte. Organizația U.T.M. 
recomandat să lucreze 
acest sector șase tineri, 
lectiviștii și-au propus să 
țină cite 1.800 de litri

și ateliere, 15 iar o brigadă de 
învățători, după cite știm, nu 
există în G.A.C. Firește, este 
bine că învățătorii îi ajută pe 
tinerii colectiviști in această 
problemă și acest lucru trebuie 
făcut și pe mai departe. Dar 
ar fi mult mai bine ca in colec. 
tivul postului să fie cite un tî- 
năr de la fiecare brigadă. în 
felul acesta, tematica raiduri
lor ar fi largă, cuprinzind toa
te sectoarele. Așa insă munca 
sa este limitată și uneori lipsi, 
tâ de eficiență. Iată tin fapt 
Nu de mult, trei raiduri la rind 
au fost efectuate in același Ioc. 
Unde ? Prin curtea gospodă
riei. Ce s-a constatat ? Cîteva 
chestiuni mărunte, cu care 
membrii postului nu au ptrtht 
secate nici măcar un număr al 
gazetei. S-a întîmplat așa, și 
din cauză că munca postului u- 
temist de control nu se desfă
șoară după un plan bine întoc 
mit, ci la întîmplare. Astfel, 
fără ca o situație deosebită să i 
o ceară, fără a se gîndi dacă e 
bine sau nu așa, colectivul 
postului a organizat, în zilele 
de 15, 16, 17 și 18 aprilie,-cite 
un raid. Timpul extrem de»- 
scurt dintre ele ca și faptul că 
raidurile n-au avut de urmărit 
scopuri precise, nu a per
mis desprinderea unor conclu- . 
zii folositoare. A fost o irosire 
zadarnică de muncă și tinip. .

Fără să analizeze această 
problemă, fără să îndrume^ co
lectivul postului să-șî alcătu
iască un plan judicios (desi
gur, existența planului nu 
trebuie să împiedice cu nimic U.T.M. atunci cînd l-a creat, 
postul să acționeze operativ ajuns la concluzia aceasta,

în urma unui schimb de ex
periență pe cate l-a avut 
cil tineri din mai multe 
unități ale raionului, unde se 
lucrează bine. Ei promit și 
acum că vor lua măsuri, că 
vor organiza mai bine munca, 
în urmă cu două, trei luni au 
făcut însă același lueru. Așa 
«a de data aceasta numai fap
tele pot convinge. Este nece
sar și ajutorul activiștilor Co
mitetului raional U.T.M. 
Brăila.....

•eb

atunci cînd situația o cere), 
unii membri ai comitetului 
U.T.M. pe gospodărie se plîng 
că în cele patru zile postul 
„nu a găsit probleme de re- 
zolvat“. Să vedem dacă-i așa. 
în Zilele pe care le-am amin-

nu poatenimeni
nimic. Dar de ce oare

bine, 
spună 
de ani de zile nu a promovat 
nici o junioară în prima echi
pă ? Doar — spre deosebire 
de C. Stamatescu — el nici 
măcar nu trebuie să se ocupe 
de echipa de junioare, deoa
rece clubul are un antrenor 
salariat special (Ion Șușeles-

Cum se ocupă unii antrenori de creșterea 
și promovarea juniorilor «■

Ultimul 'dintre cei trei an
trenori de care ne-am ocupat 
este maestrul emerit al spor
tului, Constantin Antonescu. 
El are in secția de tir a clu
bului 25—30 de sportivi frun
tași, cărora le împărtășește 
din experiența lui, din meto
dele de antrenament cele mai 
bune, care l-au ajutat pe Con
stantin Antonescu să cuce
rească un titlu de 
pion mondial. Locul

a 
în 

Co- 
ob- 
de 

lapte pe cap de vacă furajată. 
Candidatul de partid Alexan
dru Neacșu s-a angajat să ob
țină o producție de lapte 
dublă, de 3.600 litri. Pînă la 
sfîrșitul lunii aprilie, el a ob
ținut 8357 de litri de la între
gul lot de vaci. înseamnă că 
își va îndeplini angajamentul 
luat. în același timp, utemis- 
tul Radu Sîrbu, cu posibili
tăți asemănătoare, a obținut 
pînă. la aceeași dată, cu 3695 
litri, de lapte mai puțin decît 
Alexandru Neacșu. din cauza 
furajării nâraționale a anima
lelor - qpefe car^r’l'dî are în pri
mire; 'Tată* b altă? temă deose
bit de importantă, o proble
mă care ăr putea face obiec
tul intervenției postului ute- 
mist de control.

Secretarul organizației U.T.M. 
din G.A.C., Costică Pescaru, 
secretarul 'comitetului comu
nal U.T.M., Gheorghe David 
știu că munca postului ute- 
mist de control nu se desfă
șoară așa cum trebuie, așa 

'cum a hotărît organizația

de către ti- 
la tuceria 
hotărît să 

gazeta pos- 
noi se

care pe 
calității

La cinematografele „Elena Pavel“ 
și „23 August*, rulează cu succes marele 

film romînesc

această formație (ocupă locul 
secund in campionatul orașu
lui București, avînd toate șan
sele de a se califica in faza 
de zonă a campionatului re
publican de junioare) ci și în 
faptul că de la începutul anu
lui antrenorul C. Stamatescu 
a reușit să promoveze în pri
ma echipă junioarele Ruxan- 
dra Popescu și Grozea Doina, 
care au dat deplină satisfacție.

Este foarte adevărat că a- 
cestui antrenor îi trebuie mult 
timp de muncă. El însă își 
iubește profesiunea, iubește 
sportul în care a fost și el 
pînă nu de mult unul dintre 
fruntași și, mai mult decît 
orice, este atașat echipei pe 
care a crescut-o și de care se 
ocupă cu mult suflet. Acestea 
sînt, poate, deosebirile esen
țiale dintre el și ceilalți doi. 
Constantin Stamatescu nu 
este un „antrenor-funcționar", 
care își îndeplinește sarcini
le... corect, căruia nu îi poți 
reproșa că a lipsit de la 
vreun antrenament sau de la 
vreo competiție. Pe el îl simți 
în orice moment aproape de 
viața și frămîntările de zi cu 
zi ale secției de care răspun
de.

Să-i vedem acum și pe cei
lalți, pentru că doar punîn- 
du-i față-n fa,ță putem înțele
ge mai bine aceste deosebiri. 
Cristian Giurculescu este an
trenorul echipei feminine de 
volei a clubului. Muncește

cu 
cum ar 
Valeria

Giurcu-

cu) pentru formațiile de ju
niori și junioare. Atunci ? Ce 
îl împiedică pe Cristian Giur
culescu să vină din cînd în 
cînd la antrenamentele echi
pei de junioare, să vadă a- 
ceastă echipă în competiții, să 
se consulte cu antrenorul ei 
și — de comun acord — să 
promoveze pe cele mai talen
tate ? Spunem acest lucru, 
mai ales că în echipa de volei 
de junioare a clubului „Victo
ria- sînt dteva elemente 
frumoase perspective, 
fi Petruța Andrei, 
Grădinara și altele.

Posibil ca Cristian
lescu să-și nesocotească înda
toririle cunoscînd Că sarcinile 
lui sînt oarecum limitate dat 
fiind că are o jumătate de 
normă. Dar, exemplul lui 
Constantin Stamatescu, care 
ie asemenea are o jumătate de 
normă, nu ii spune nimic ? 
Ocupat dimineața în produc
ție, acesta din urmă își găseș
te timp să antreneze atît pri
ma echipă, cit și pe cea de 
junioare. Aceasta înseamnă că 
aproape toate după-amiezele 
este pe teren. în mijlocul 
sportivilor. Și, pentru că a 
venit vorba, vom preciza că 
C. Stamatescu se interesează 
și de felul în 
sportivele din echipele de 
baschet, ținînd un contact 
permanent cu părinții, ajutin- 
du-i pe aceștia în munca de 
educație a copiilor, lor*

care învață

cam- 
său 

de muncă este în secția de tir. 
Cu alte cuvinte el nu mai are 
ca ceilalați doi, despre care 
am discutat mai înainte, și- 
sarcini pe linie de producție. 
Atunci cum se explică totuși 
că acest 
sportului, 
o înaltă 
festă lipsă de atenție față de 
problema creșterii șj promo
vării elementelor tinere ? 
Care este motivul că de o 
lungă bucată de timp antre
norul C. Antonescu nu are 
alte preocupări decît acelea 
de a urmări pregătirea unui 
mănunchi de sportivi fruntași, 
printre care — în treacăt fie 
spus — sînt foarte mulți care 
au dovedit de mult că nu au 
perspective de a progresa ?, 
Pentru că, orice 
este de 
de tir 
aceea a 
nu aibă 
și ei, la 
cam... bat pasul pe loc.

In țara noastră antrenorii 
sînt activiști sportivi care 
muncesc cu rîvnă, cu dragos
te, și ale căror satisfacții sînt 
dintre cele mai frumoase. 
Comportări ca cele ale antre
norilor C. Giurculescu și C. 
Antonescu, nemulțumesc prin 
faptul că fac o notă discor
dantă în ansamblul strădaniei 
depuse de activiștii noștri pen
tru susținerea și promovarea 
tinerilor talentați.

maestru emerit al 
acest antrenor cu 
calificare, mani-

s-ar spune, 
neînțeles ca o secție 
fruntașă, cum este 

clubului „Victoria", să 
decît doi juniori care 
fel cu întreaga secție,

A. CĂLIN

„SETE A“
o producție cinemascop a Studioului 

cinematografic „București
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Intîlnirea Hrușciov-Kennedy

in centrul atenției

presei internaționale
NEW YORK 22 (Agerpres). 

Apropiata întîlnire dintre N. 
S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și J. Kennedy, președintele 
S.U.A.) continuă să se afle în 
centrul atenției opiniei pu
blice americane. Toate zia
rele newyorkeze publică nu
meroase articole, comentarii și 
corespondențe din diferite țări 
ale lumii, consacrate acestei 
întâlniri.

tn comentarii se subliniază 
că intîlnirea va fi „neoficială" 
și că scopul ei constă în aceea 
ca cei doi conducători să se 
cunoască reciproc. Intr-un e- 
ditorial apărut sub titlul „În
tâlnirea între patru ochi de la 
Viena", ziarul „New York Ti
mes" își exprimă părerea că 
în cursul întâlnirii ar trebui 
să se încerce găsirea „unui 
modus Vivendi care să asi
gure pacea".

Senatorul Mike Mansfield, 
liderul democraților în Senat, 
și-a exprimat, de asemenea, 
părerea că contactele perso
nale .. între N. S. Hrușciov și 
J. Kennedy vor putea asigura 
o bază pentru reglementarea 
pe viitor a problemelor liti
gioase. „Această 
a spus el, va servi ca 
pentru o reglementare i 
oară a divergențelor, cu 
nitate și onoare".

Oglindind atitudinea 
ricanilor simpli față de 
piața întîlnire Hrușciov 
Kennedy, ziarul newyorkez 
progresist „Die Freiheit" scrie 
că „în prezent, cind omenirea 
trece de la o criză internațio
nală la alta știrea întâlnirii 
Hrușciov-Kennedy apare ca o 
rază de speranță. Convorbiri 
directe între conducătorii 
lor două mari puteri au 
venit extrem de necesare

întrevedere, 
bază 

ulteri- 
l dem-

întâlnirea dintre Hrușciov 
Kennedy va stârni, fără îndo
ială, bucuria tuturor priete
nilor păcii.

★
ATENA 22 -Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarele con
tinuă să comenteze apropiata 
întîlnire dintre N. S. Hruș
ciov și J. Kennedy.

Intîlnirea de la Viena, scrie 
ziarul „Avghi", 
„un mare succes al forțelor 
păcii, un succes personal al 
primului ministru sovietic 
care a considerat întotdeauna 
și consideră că contactele per
sonale dintre șefii marilor pu
teri pot pregăti rezolvarea li
tigiilor dintre Est și Vest".

Influentul ziar burghez 
„Kathimerini" scrie că apro
piata întîlnire a generat mari 
speranțe, iar în lume s-a creat 
o atmosferă favorabilă". După 
părerea ziarului, întîlnirea 
trebuie să ducă la îmbunătă
țirea relațiilor sovieto-ameri- 
cane care au o însemnătate 
hotăritoare pentru situația in
ternațională.

★
TOKIO 22 (Agerpres). — 

Ziarele japoneze subliniază 
că apropiata întîlnire dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
poate netezi calea spre rezol
varea multor probleme inter
naționale complicate. 
„Nihon Keidzai", 
cercurilor de afaceri, urează 
succes participanților la în
tîlnire.

Marele ziar japonez „Asa- 
hi" își expune părerea în arti
colul său de fond că tratati
vele într-o atmosferă liniști
tă vor contribui fără îndoială 
la cauza păcii.

„Ycmiuri" subliniază că în
tîlnirea lui N. S. Hrușciov 
Kennedy se află în centrul 
tenției întregii lumi.

reprezintă

Lucrările 
Congresului 
Partidului 
Comunist 

din Olanda
Amsterdam 21 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
20 mai s-a deschis 1a Amster
dam cel de-al XX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Olanda. Pe ordinea de zi 
a congresului figurează două 
probleme : Raportul Comite
tului Central al P.C. din O- 
landa și alegerea Comitetului 
Central și a celorlalte organe 
de conducere ale P.C din 
Olanda

Descnizînd congresul H. 
Verhey, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din 
Olanda, a condamnat acțiu
nile antidemocratice ale auto
rităților olandeze care au re
fuzat să acorde vize de in
trare în țară delegațiilor par
tidelor frățești din U.R.S.S., 
R.P. Chineză, R.S. Cehoslova
că, R.P. Romînă, R.P. Ungară 
și din numeroase alte țări.

AMSTERDAM 22 (Ager
pres). — La Amsterdam își 
continuă lucrările Congresul 
al XX-lea al Partidului Co
munist din Olanda. La înce
putul ședinței din după-amia- 
za zilei de 20 mai s-a dat ci
tire mesajelor C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, Partidului Muncito
resc Romîn, Partidului Comu
nist din S.U.A.. Partidului So
cialist Popular din Cuba.

d-in. viața, și lupta tineyetixltti liiinii
Congresul tineretului muncitor 

din Germania occidentală 
și R. D. G>

Pentru armata punga plinâf 
pentru studenți — goala I

Situația grea a studenților vest-germani

Cel He-al IV-lea Congres al 
tineretului muncitor din 
Germania occidentală și 

Republica Democrată Germană, 
care a avut loc la 21 mai în sala 
, Marienel” la Rostock, s-a des
fășurat sub lozinca „Cu curaj îna
inte pentru pace și dezarmare, 
pentru fericirea poporului ger
man”. Printre delegați, peste 2.500 
sînt tineri metalurgișfi, chimiști, 
lucrăiori din transport, construc
tori din R.F.G.

La congres au participat, în 
calitate de oaspeți, delegații ale 
C.C. al P.S.U.G., guvernului 
R.D.G., Partidului Comunist din 
Germania, precum și reprezen- 
♦anfi ai F.S.M., F.M.T.D., ai orga
nizațiilor de tineret din mai multe 
țări europene și o delegație a 
Asociației tinerilor insurgenți din 
Cuba.

In numele Comitetului perma
nent al tineretului muncitor ger
man, la congres raportul a fost 
prezentat de Rudi Frost, preșe
dintele acestui comitet. Tinere-

fuf german iubitor He pace, 8 
declarat 
pentru i 
șarzilor 
Bonn.

Apoi 
prezentanful finerilor 
vest-germani care a subliniat că 
tineretul muncitor din Germania 
occidentală nu vrea să servească 
planurilor agresive ale militariști- 
lor și condamnă cu vehemen|ă 
politica Bonnului, îndreptată spre 
crearea în țară a unei rețele de 
baze pentru arme atomice și ra
chetă.

După prezentarea rapoartelor 
la congres s-au desfășurat discuții 
însuflețite.

Participanții la congres au a- 
doptat textul unei telegrame de 
salut adresate primului cosmonaut 
Iuri Gagarin,

Congresul și-a încheiat lucră
rile prin adoptarea unui apel că
tre tineretul muncitor din 
două state germane.

1 raportorul, va face totul 
a curma intențiile revan- 
și neofasciștilor de la

a prezentat un raport re- 
muncitori

PERUVIAN

cele

TINERETUL
CERE PEDEPSIREA

FOSTULUI DICTATOR ODRIA
Conducătorii 

ganizațiilor de tine- . gerile 
ret ale tuturor parti
delor din Peru au 
publicat o declarație 
în care protestează 
împotriva candidatu
rii fostului dictator 
Manuel Odria, alun-

or- gat de popor, la a!e- 
prezidențiale 

și cere judecarea a- 
cestuia pentru acti
vitățile saie anti
constituționale și cri
mele comise în pe
rioada dictaturii sale, 
Declarația

semnată de Ligc ti
neretului comunist și 
de organizațiile de 
tineret ale partidelor 
popular. Acțiunea 
populară, creștin de
mocrat social pro
gresist și indepen
dent

Cursurile de vară în uni
versitățile din Germania 
occidentală au început 

oficial acum aproximativ o lună. 
Pină în prezent insă la aceste 
cursuri au participat un număr 
foarte mic de studenți. De ce ? 
Pentru că majoritatea studenți
lor sosiți în centrele universitare 
își bat capul în această perioa
dă cum să rezolve două proble
me : 1) unde să doarmă și 2) 
ce și unde să mănince.

Autoritățile de ia Bonn nu-și 
fac în schimb nici o problemă 
din condițiile de trai și studiu 
ale studenților vest-germani. 
Preocupările lor sînt de altă na
tură și n-au nimic comun cu 
probleme de învățămint. lată 
din ce cauză greutățile pe care 
le au studenții vest-germani ră- 
mîn în fiecare an nu numai ne- 
rezolv.ate, ci, dimpotrivă, se în
mulțesc, iau proporții.

Problema numărul 1 pentru 
cel care a ajuns pe băncile unei 
facultăți vest-germane este lo
cuința. In orașele vest-germane, 
centre universitare, la fiecare 
început de cursuri, timp îndelun
gat, studenții cutreieră străzile 
în căutarea unui loc unde să 
poată locui. !n aceste zile gă
rile, stațiile de tramvai, parcuri
le și chiar cimitirele devin locuri 
unde studenții vest-germani iși 
petrec nopțile.

In această situație se află și 
studenții din Frankfurt pe Main. 
Sute de studenți din acest oraș 
nu au găsit incă unde să locu
iască. „O SANSĂ REALĂ DE A 
CĂPĂTA O CAMERĂ O AU NU
MAI ACEI STUDENTI CARE AU 
POSIBILITATEA DE A CHELTUI 
LUNAR 100 DE MĂRCI SAU 
MAI MULT PENTRU CHIRIE" - 
a declarat unui ziarist conducă
toarea biroului studențesc de 
incartiruire de la Universitatea 
din Frankfurt. Se înțelege de la 
sine cine se bucură de aseme
nea posibilități - feciorii de 
bani gaia,

Neavînd încotro, majoritatea 
studenților din Frankfurt, care 
nu vor să renunțe la studiu, sint 
nevoiți să locuiască in cele mai 
îngrozitoare condiții, lată citeva 
mostre. Un grup de studenți au 
avut ideea să închirieze o clă
dire dărimatâ in timpul războiu
lui și de atunci nelocuită. 25 
de studenți cu ocupat această 
clădire ruinată, unde lipsesc 
bineînțeles cele mai elementare 
instalații sanitare și de igienă. 
In cartierul Sossenheim, doi stu- 
denti și-au amenajat drept Io-

cuință un fost... grajd pentru oi. 
Iar cind Ia avizierul universității 
din Frankfurt a apărut o ofertă 
- un vagon de cale ferată ieșit 
din uz - 70 de studenți au dus 
o adevărată bătălie pentru a 
achiziționa în schimbul a 30 de 
mărci lunar, un pat de dormit 
in acest vagon. Cazurile enume
rate sînt suficiente pentru a 
ilustra condițiile grele în care 
sint nevoiți să trăiască studenții 
vest-germani.

cantină. Zile în șir studenții nu 
știu ce înseamnă o mîncare 
caldă. Și tot zile în șir, studen
ții, din lipsa posibilităților ma
teriale, mănîncă pe apucate o- 
dată sau cel mult de două ori 
pe zi.

Să nu se creadă că autorită
țile de la Bonn nu cunosc bine 
situația studenților din Germa
nia occidentală. Nu de mult a- 
ceastă problemă a fost discu
tată chiar în Bundestag, S-au

Studenți din Munchen își petrec nopți de-a rindul în fața birou
lui de închiriere de camere, centru a fi dimineața Iq fața locu
lui printre primii, în cazul că s-ar găsi oferte acceptabile de 

camere

He
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Ziarul 
organulame- 

apro- 
, —

ne scurt Pp scurt

(Agerpres).
în diminea-

Convorbirea lui Kennedy
cu ziariștii sovietici

Intr-o situație și mai grea se 
găsesc studenții africani sau a- 
siatici veniți la studiu în Germa
nia occidentclă. Cind aceștia 
caută o locuință, ei se lovesc 
de la bun inceput de anunțuri 
ca : „NUMAI PENTRU GERMA
NI", „NU PRIMIM STUDENȚI 
DE CULOARE» sau pur și sim
plu „NU INCHIRIEM STRĂINI
LOR", La Frankfurt pe Main 
studiază 170 studenți africani. 
85, adică jumătate, nu au unde 
să doarmă. Cind au încercat, 
disperați, să se adăpostească 
pe peronul gării ei au fost 
izgoniți cu brutalitate de către 
polițiști. Nici măcar azilurile de 
noapte comunale nu-i primesc 
pe studenții de culoare.

Problema nr. 2 este hrana. Și 
in această privință studenții 
vest-germani o duc cit se poate 
greu. De pildă, pentru cei 
700 de studenți ai universității 
din Frankfurt nu există nici o

făcut chiar citeva propuneri de 
îmbunătățire a situației studen
ților. Ele au fost însă respinse 
din prima ședință. In schimb a 
fost adoptată o lege potrivit că
reia s-au alocat citeva zeci de 
milioane de mărci pentru între
ținerea trupelor Bundeswehrului, 
in legătură cu aceasta este sem
nificativ comentariul apărut în 
revista studențească din Ham
burg „Studienkurier" care scria: 
„PENTRU O CANTINĂ A UNUI 
BATALION DE TANCURI SE 
CHELTUIESC 1.500.000 DE MĂR
CI. PENTRU ASA CEVA SE GĂ
SESC BANI, DAR PENTRU CAN
TINE STUDENȚEȘTI - NU".

Politica Bonnului de remilita- 
rizare, de întreținere a „războiu
lui rece- - iată cauza pentru 
care tineretul studios din Ger
mania occidentală se zbate in 
condiții dintre cele mai vitrege.

LUCIAN ROLEA

WASHINGTON 22 
,— TASS transmite : 
fa zilei de 22 mai, delegația zia
riștilor sovietici care se află în 
Capitala S.U.A. a vizitat Casa 
'Albă. în timpul acestei vizite zia
riștii sovietici s-au intilnit cu 
), Kennedy, președintele S.U.A.

în convorbirea cu ziariștii so
vietici, președintele S.U.A. a spus 
că salută sosirea lor în America, 
deoarece dorește stabilirea unor 
relații bune de prietenie cu U- 
piunea Sovietică, ale cărei popoa
re le respectă.

J. Kennedy a declarat in con
tinuare că așteaptă cu speranță 
Intîlnirea cu N. S. Hrușciov la 
Viena. Cred, a spus președintele

S.U.A., că de această înfîlnire 
depinde nu numai realizarea unei 
mai bune înțelegeri între mine 
și șeful guvernului sovietic, ci și 
înțelegerea reciprocă dintre țările 
noastre.

Este necesar — a continuat 
pieședintele — să se stabilească 
contacte între conducătorii mari
lor puteri și relații intre popoa
rele lor. în acest domeniu, a spus 
in încheiere președintele Ken
nedy, trebuie făcute încă multe.

B. S. Burkov, șeful delegației 
ziariștilor sovietici, a mulțumit 
președintelui pentru , întîlnire și 
convorbire și și-a exprimat spe
ranța in stabilirea înțelegerii re
ciproce intre S.U.A. și U.R.S.S.

Patrioții angolezi
continuă lupta

MOSCOVA. — Cyrus Eaton, 
laureat al Premiului interna
țional Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare", a spriji
nit cu căldură îdeea Forumu
lui mondial al tineretului.

In scrisoarea adresată se
cretariatului permanent al 
Forumului, Eaton arată că 
discuțiile dintre părțile inte
resate constituie mijlocul cel 
mai bun pentru consolidarea 
înțelegerii reciproce 
laborării.

DELHI. în statul indian Bi
har s-a înregistrat o căldură 
neobișnuită. Temperatura la 
umbră a atins 46 grade C. 
Din cauza căldurii au secat 
fîntînile.

și co.

Lucrările conferinței de la Geneva 
în problema Laosului

O mărturie a barborti'er sen r- 
șite de locheii imperiobrtjlor c- 
mericani din Vietnamul oc sjc : 
după ce au ucis un pat-ct viet- 
namez mercenarii lui Ngo Dinh 
Diem s-au fotografiat lingă ca

davrul victimei

1ENEVA 22 (Agerpres). — 
specială: Du

ce întrerupere, 
la Geneva și-a 
s hini <iupă-a- 

Se apropie de sfîrșit 
discuția politică generală în 
cadrul căreia diversele dele
gații expun punctul de vedere

In Coreea de sud 
in mod fătis

se instaurează 
fascismul

LUANDA 22 (Agerpres). — 
Lupta de partizani pe care o 
desfășoară patrioții angolezi 
împotriva trupelor portughe
ze' continuă. In ultimele zile 
au avut loc ciocniri înverșu
nate în regiunea Kikulongo 
(360 km de Luanda) și în 
apropierea orașului Damba. 
Potrivit agențiilor portugheze 
de presă, detașamentele de 
insurgenți distrug drumurile 
din partea de nord a țării.

Știrile transmise de diverși 
corespondenți de presă prezin
tă cumplitul tablou al repre
siunilor prin care colonialiștii 
portughezi încearcă să înăbu
șe lupta patrioților angolezi.

Ziarul „Observer" publică o 
știre a corespondentului său 
din Luanda în care se arată 
că arestările de africani nu 
mai contenesc și că numai în 
regiunea Lobito au fost ares-

tați 1.500 de africani, printre 
care o serie de profesori și 
aproape toți africanii știutori 
de carte.

Corespondentul din Leopold
ville al ziarului „Observer" 
relatează că mii de refugiați 
continuă să sosească din An
gola în Congo unde îi așteaptă 
o soartă îngrozitoare. Rezer
vele de alimente existente în 
Congo sînt insuficiente pentru 
a asigura alimentarea atîtor 
refugiați.

Mulți refugiați suferă de 
dizenterie, tuberculoză și de 
alte boli. Există pericolul să 
izbucnească epidemii. Cea mai 
îngrozitoare este situația răni
rilor. Sute de oameni mor, cei 
mai mulți chiar pe teritoriul 
Angolei atunci cind se stre
coară prin junglă pentru a-și 
salva viața.

cum a- 
la Ka-

VARȘOVIA. După 
nunță agenția P.A.P., 
tovice și-a încheiat lucrările 
conferința tehnico-științifieă 
consacrată problemelor pro
gresului tehnic în domeniul 
epurării apelor reziduale. La 
lucrările conferinței au parti
cipat 
meni de știință și ingineri din 
R.P. “ ‘ “
meni 
slovacia, 
Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

Delegația 
parlamentară romînă 

a vizitat 
orașul Nîmes

aproximativ 500 de oa-

Polonă, precum și oa- 
de știință din Ceho- 

Olanda, Romînia,

PARIS. — La Festivalul in
ternațional al filmului turis
tic, care a avut Ioc de curînd 
Ia Paris, filmul documentar 
romînesc „Muntele Retezat" 
a fost distins cu Medalia de 
argint pentru cel mai bun 
film din categoria filmelor tu
ristice cu caracter educativ.

PARIS 22 (Agerpres). — De
legația grupului parlamentar 
romîn pentru relații de prie
tenie komînia—Franța, care, 
Ia invitația grupului parla
mentar pentru relații de prie
tenie Franța—Romînia din 
Senatul francez, face o vizită 
în Franța, a vizitat la 21 mai 
orașul Nîmes, în sudul Fran
ței.

La sosirea în oraș, membrii 
delegației, în frunte cu acad. 
Ștefan S. Nicolau, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Națio
nale, președintele Comitetului 
de conducere al grupului par
lamentar romîn pentru relații 
de prietenie Romînia—Fran
ța, au fost întîmpinați de Ed
gar Tailhades, primarul ora- 
șului Nîmes.

SEUL 22 (Agerpres). — Noul 
„guvern" sud-coreean a ținut 
duminică dimineața prima sa 
„ședință de cabinet“ în clădi
rea Adunării naționale care a 
devenit cartierul general al 
juntei militare. Generalul lo
cotenent Tian Do Hen, care 
cumulează funcțiile de prim- 
ministru și ministru de Răz
boi, a repetat în, cuvîntarea 
rostită cu acest prilej progra
mul ultrareacțitmar, cu carac
ter fascist, al juntei militare.

După cum anunță corespon
dentul agenției Reuter, a fost 
arestat din nou fostul prim- 
ministru Tian Men, care, după 
ce și-a dat demisia, se părea 
că se bucură de „grațiile" jun
tei militare. Continuă, de ase
menea, arestările în rîndul 
generalilor care au ezitat să 
se alăture loviturii de stat.

Atît declarațiile de pro
gram cît și acțiunile căpete
niilor juntei militare atestă 
că în țară se instaurează fățiș 
fascismul. Noul ministru de 
Interne a declarat la 21 mai

(Urmare din pag. I-a)

drepturilor populației albe" 
și-au propus să micșoreze cu 
500.000 numărul negrilor din 
statul Mississippi în decurs de 
zece ani.

— Asta-i curată aiureală! 
Nu cumva acest dr. Howard 
își închipuie că toți albii din 
statul Mississippi și-au pierdut 
mințile ? Păi cum ar putea ei 
să ucidă atîția negri!

— Nu, Howard nu-și închi
puie aceasta. El nu se referă 
la toți albii. Plantatorii bogați 
și bancherii — iată cine sînt 
cei care potrivit afirmațiilor 
sale, depun toate eforturile 
pentru a menține cu orice preț 
segregația. Ei vor ca, prin re
presiuni economice să alunge 
500.000 de 
Mississippi, 
încotro văd

— Ei da, 
sippi există intr-adevăr unele 
probleme pentru negri...

— Tocmai, mister Ander
son. Și, după cum spune dr. 
Howard, „guvernul federal nu 
mișcă nici un deget pentru re
zolvarea lor". Howard cere să 
fie revocați congresmanii din 
partea statului Mississippi pen
tru că în acest stat „este bat
jocorită democrația".

— N-au decît să-i revoce 
sănătoși la viitoarele alegeri.

— Dar cum s-o facă ? Dr. 
Howard spune că, din cauza 
intimidărilor, numai 19.000 din 
cei 2.000.000 de negri care tră
iesc în statul Mississippi în
drăznesc să facă uz de drep
tul de vot. Ceilalți se tem să 
nu fie răpiți, asasinați sau ex
puși represaliilor economice.

— Howard, Howard... ce-mi 
tot dai zor cu acest Howard. 
Să vorbim de altcineva.

— Bine, mister Anderson. 
Calmați-vă. Poate c-ați auzit

tă oficial o organizație rasistă 
care-și propune să combată 
toate încercările de a se a- 
corda drepturi egale negrilor. 
Probabil că guvernul i-a și 
dat în judecată pe acești ra
siști.

— Poftim ce vă trece prin 
minte! Ce, altă treabă n-are 
guvernul nostru ?

— Dar cum rămâne cu de
mocrația ?

Voi, ăștia de prin țările so
cialiste nu pricepeți deloc

madge din Georgia, Jones din 
Louisiana și Stines din Texas.

— Foștii guvernatori pot 
face ce le place. Pot să joace 
bridge sau să lupte pentru se
gregarea negrilor. La noi e o 
țară liberă, mister...

— Dar pe lista membrilor 
comitetului rasiștilor figurează 
nu numai foști, ci și nu mai 
puțin de zece onorabili con- 
gresmani... Iertați-mă, cum ați 
spus dumneavoastră despre 
Washington ? „Acum Washing-

negri din statul 
silindu-i să plece 
cu ochii.
în statul Missis-

de senatorul Eastland ? Și el 
e din statul Mississippi.

— Asta-i altceva. Un om o- 
norabil. Un demn reprezentant 
al acestui stat.

— Vă cred. Dar ați auzit 
oare dv. despre consfătuirea 
secretă pe care a organizat-o 
senatorul Eastland la sfirșitul 

Memphislui martie a.c. la 
(statul Tennessee)?

— Da, am citit 
despre asta în ziarul 
'York Times".

— Se spune că acolo s-au 
întrunit delegați din partea a 
12 state din sud și a fost crea-

cite ceva 
„New

pe lichidare 
crește mereu

ce-i aia democrație. Dacă un 
negru oarecare vrea să arun
ce manifeste deasupra statului 
Mississippi, de ce să nu se per
mită unui senator alb să-și 
cheme prietenii la luptă pen
tru discriminarea negrilor ? 
Tocmai asta înseamnă posibi
lități egale.

— Mi-e teamă că sărmanu
lui Benson r.u-i va prii acea
stă egalitate. Cu senatorul 
Eastland s-au sfătuit persoane 
foarte influente — printre 
care patru foști guvernatori: 
Wright din Mississippi, Tal-

tonul este cu adevărat Capito- 
liul libertății".

— Nu trebuie să mă ironi
zați. Ceea ce am spus e per
fect adevărat. Guvernul nos
tru _ ' . ' — -
eficace și nepărtinitoare a le
gilor, fără deosebire de rasă și 
culoarea pielii".

— Tom Brady afirmă alt
ceva. El este judecător în sta
tul Mississippi și, probabil, un 
bun cunoscător al mecanismu
lui legilor. In cartea sa „Lu
mea neagră" Brady scrie : „A- 
vantajele sociale, politice, e- 
conomice și religioase ale ne-

„croiește calea aplicării

grului seamănă cu avantajele 
create în societatea noastră o- 
mizii sau gândacului". Iar zia
rul „Jackson Mississippi Daily 
News" purtătorul de cuvînt al 
senatorului Eastland — ame
nință cu „pericolul unei văr
sări de singe dacă se va insis
ta cu acordarea drepturilor 
egale negrilor".

— Și totuși, nicăieri nu e- 
xistă atâta libertate și demo
crație ca la noi în Statele U- 
nite. Nu veți putea să mă fa
ceți să-mi schimb părerea.

— Nici nu sperăm așa ceva. 
Am dori numai să remarcăm 
că părerea dv. este tot atît 
de îndreptățită pe cît de „de
mocratică" este prigonirea ne
grilor din Mississippi, pe cît de 
„democratic" este 
rasist din S.U.A.!

★
Desigur, cititorul 

că acest interviu e 
Și totuși, fiecare 
din interviul nostru 
ginar luat lui mister Clynton 
Anderson este purul adevăr. 
N-am făcut decît să dăm sub 
formă de întrebări și răspun
suri fragmente din relatările 
presei și agențiilor americane 
apărute în ultimul timp. A- 
ceste relatări arată ce prăpas
tie există între declarațiile o- 
ficiale despre situația negrilor, 
din S.U.A. și practica rasiști
lor americani.

„sînt în curs vaste opera- 
polițienești împotriva ele

mentelor procomuniste“. Prin 
„elemente procomuniste11 jun
ta militară are în vedere pe 
toți cei care se pronunță îm
potriva dictaturii. în ultimele 
zile, după cum anunță cores
pondentul agenției Asociated 
Press, au fost arestate peste 
5.000 de persoane.

La 22 mai — anunță cores
pondentul agenției France 
Prese — junta militară sud- 
coreeană a emis un decret 
prin care sînt dizolvate toate 
partidele politice și organiza
țiile obștești din țară.

★
SEUL 22 (Agerpres). - La 

Seul s-au răspîndit știri cu 
privire la serioasele divergen
țe survenite în cadrul juntei 
militare din Coreea de sud. 
Corespondentul din Seul al a- 
genției Associated Press rela
tează că pușcașii marini și pa- 
rașutiștii care au ocupat după 
lovitura de stat clădirea fostei 
Adunări Naționale au refuzat 
să se supună ordinului de a se 
întoarce pe pozițiile lor. Deta
șamentele infanteriei marine 
și ale parașutiștilor cer ca din 
noul guvern creat de junta 
militară să facă parte mai 
mulți reprezentanți ai acestor 
unități.

că 
ții

—•—
I. A* Gagarin 

a sosit la Sofia

dezmățul

a înțeles 
imaginari 

cuvînt 
ima-

SOFIA 22 (Agerpres). — La 
22 mai pilotul cosmonaut I. A. 
Gagarin, Erou al Uniunii So
vietice, a sosit Ia Sofia, Ia invi
tația C.C. al P.C. Bulgar, a 
Prezidiului Adunării Populare 
și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

La coborîrea din avion, I. A. 
Gagarin a fost intîmpinat cu 
aplauze furtunoase. Un grup 
de pionieri i-a oferit buchete 
de flori. El a fost îmbrățișat 
de tovarășii Jivkov, Ganev, 
Iugov și de alți membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B.

T. Jivkov a rostit o cuvîn- 
tare de salut.

A răspuns Iuri Gagarin.
Pe întregul parcurs de la 

aeroport spre oraș zeci de mii 
de locuitori ai capitalei bul
gare au salutat cu căldură pe 
primul cosmonaut din lume, 
acoperindu-i mașina cu flori.
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asupra problemei fundamen
tale : reglementarea proble
mei lacțiene prin asigurarea 
independenței și neutralității 
statului laoțian.

Un prim bilanț al lucrărilor 
de pînă acum permite să se 
tragă concluzia că, în general, 
majoritatea participanților 
sint de acord cu necesitatea 
ca Laosul să devină un stat 
neutru, independent și ca sta
tele participante la conferin
ță să garanteze independența 
acestuia.

Comentariile presei arată 
însă că în contrast izbitor cu 
această poziție, diplomația a- 
mericană se opune pe toate 
căile reglementării problemei 
laoțiene.

Obstrucțiile americane la 
Geneva măresc izolarea dele-

cel al Vietnamului de sud, 
precum și de grupul rebel de 
la Savannaket. De altfel, și 
„Newsweek" recunoaște că 
S.U.A. se prezintă izolate la 
conferința de la Geneva.

*
GENEVA. — La 21 mai, 

A. A. Gromiko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
a fost oaspetele lui Cen I, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze, care a oferit 
o masă în cinstea lui. In 
timpul acestei întilniri a avut 
loc o convorbire tovărășească.

Rebelii laoțieni încalcă acordul 
cu privire la încetarea focului

HANOI 21 (Agerpres). — 
Clica rebelă Fumi Nosavan— 
Boun-Oum încalcă în mod 
grosolan acordul cu privire 
la încetarea focului și la sta
bilirea armistițiului.

în declarația transmisă la 
20 mai de postul de radio 
„Vocea Laosului11 un purtător 
de cuvînt al consiliului mili
tar suprem citează numeroase 
cazuri de provocări și opera
țiuni militare fățișe ale rebe
lilor împotriva trupelor gu
vernului legal al Laosului și 
a forțelor Patet Lao.

Purtătorul de cuvînt al 
Consiliului militar suprem i-a 
avertizat pe rebeli că trupele 
guvernului legal al Laosului 
și forțele Patet Lao' vor fi

Declarația
STANLEYVILLE. — La re

ședința din Stanleyville a șe
fului guvernului congolez a 
avut loc recent o conferință 
de presă a lui Antoine Gizen
ga, care a dat citire declara
ției guvernului legal al Repu
blicii Congo.

Guvernul, a declarat Gizen
ga în aplauzele asistenței, își 
proclamă fidelitatea față de 
politica indicată de șeful său, 
asasinat mișelește de către 
dușmanii libertății poporului 
congolez.

In Congo, a declarat Gizen
ga, există o singură națiune, 
națiunea congoleză. De aceea, 
guvernul va lupta și în viitor 
pentru menținerea unității și 
integrității teritoriale a repu
blicii. Aceasta nu înseamnă 
cîtuși de puțin că guvernul 
nu va respecta tradițiile cul
turale și sentimentele națio
nale ale fiecărui trib, ale fie
cărui grup etnie. El va res
pecta cu strictețe prerogati-- 
vele autorităților provinciale.

STAS 3452 52.

nevoite, dacă provocările din 
partea rebelilor vor continua, 
să ia măsuri în scopul, apă
rării populației din regiunile 
eliberate.

★
NA MON 22 (Agerpres). — 

La 22 mai la Na Mon a avut 
loc o nouă întrevedere între 
delegația 
Laosului, 
Neo Lao 
grupului 
Ca și în 
delegația 
vannaket 
să discute în primul rînd, pro
blema formării unui guvern 
de coaliție, cu toate că îna
inte a fost de acord cu acea
stă propunere.

guvernului legal a 
delegația partidului 
Haksat și delegația 
de la Savannaket. 
ședința precedentă, 

grupului de la Sa- 
a refuzat categoric

lui Gizenga
In domeniul politicii exter

ne, a declarat Gizenga, sîn- 
tem și vom fi pentru o pace 
trainică, pentru o largă cola
borare internațională șj pen
tru respectarea suveranității 
națiunilor. Sîntem împotriva 
participării la orice bloc. Ala. 
turi de celelalte state care 
luptă pentru întărirea păcii, 
guvernul Congoului va conti
nua să promoveze o politică 
de neutralitate.

în încheierea conferinței de 
presă, Gizenga s-a oprit asu
pra căilor <Je rezolvare a cri
zei congoleze. Criza care sfî- 
șie țara de 11 luni, a declarat 
el, poate fi lichidată pe cale 
pașnică numai printr-o con
sultare cu poporul, adică prin 
reprezentanții săi în Parla
ment.

Textul declarației guvernu
lui Republicii Congo a fost 
trimis secretarului general al 
O.N.U., președintelui Adună
rii Generale și șefilor a 20 de 
state, inclusiv U.R.S.S.
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