
Proletari din toate țările, uniți-văl La cursurile de ridicare a calificării

cinteia 
tinerelului

Teme legate
de cerințele producției

ecare tematică in 
puțme Ia număr, 

xnate pentru ea 
etate cu teme pri- 

jd procedee modeme de lu-

condus de tînăra ingineră 
Savu Maria și maistrul Anton 
Vlanghe de la forja mare.

— Noi am avut în vedere 
în primul rînd, ne-au spus 
dinșii, pregătirea muncitorilor 
în ce privește aplicarea teh
nicii noi. Cele mai multe lec
ții răspund acestei necesități.

Intr-adevăr, o privire asu
pra tematicii confirmă cele 
spuse. Unele lecții se referă la 
fbrjare liberă și matrițare, al
tele la procedeul matrițare 
fără bavuri și la alte pfoce- 
dee care duc la creșterea pro
ductivității muncii și la îm
bunătățirea calității produse
lor.

— Procedeele moderne tre
buie bine însușite, ne spune 
inginera Savu Maria. De a- 
ceea insistăm pe acest lucru 
la curs. Ca să ne înțelegeți 
mai bine o să vă fac cîteva 
calcule. Să luăm, de exemplu, 
tema : forjarea liberă și ma- 
trițarea. Piesa aceasta care 
se numește culbutor de eva
cuare de la motorul de 700 
cai putere mai înainte se for
ja. Nu ieșea întotdeauna con-
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In întrecere 
la întreținerea 

culturilor
Despre hărnicia cu care lu

crează colectiviștii din comuna 
Ciorăști, raionul R. Sărat, pen
tru a obține producții tot mai 
sporite la hectar s-a dus ves
tea în tot raionul. In campa
nia agricolă de primăvară ei 
au fost fruntași. Porumbul, 
sfecla de zahăr, floarea-soare- 
lui și celelalte culturi au fost 
însămînțate pe o suprafață de 
1.345 ha. cu aproape 7 zile mai 
devreme decit prevăzuse pla
nificarea, 
mobilizați 
U.T.M., au 
tribuție la 
Acum, cind se hotărăște într-o 
mare măsură recolta acestui 
an, echipele de tineri din ca
drul brigăzilor de cimp desfă
șoară o intensă muncă pentru 
întreținerea culturilor. De di
mineață și pînă seara tîrziu, 
alături de cei vîrstnici, tinerii 
colectiviști lucrează de zor la 
prășit sau la răritul sfeclei de 
zahăr. Pînă în seara de 22 mai. 
colectiviștii de aici au reușit 
să efectueze prima prașilă la 
porumb pe o suprafață de a- 
proape 700 hectare. Sfecla de 
zahăr și floarea-soarelu: de pe 
suprafața de 378 ha au și pr 
mit prima prașilă. Stan Șt 
fan. secretarul organizați 
U.T.M. pe gospodărie brig: 
dierul uneia din brigăzile de 
cîmp, a reușit ca împreună cu 
colectiviștii de care răspunde 

eze lucrările de intre- 
culturilor pe toată su- 
primită de brigadă.

aci
ii neve e

intervenit în 
ră tovarășul 

p. membru în co- 
Aî. Tematica de 

secția cazane, in general, 
probleme de real 

folas pentru tineri. S-a cons
tatat insă că lipseau unele te
me esențiale printre care pro
blema suduri: automate. Te- 

a a fost revăzută și 
letată astfel că acum co- 
nde cerințelor ridicate 

ia permanență de procesul de 
producție. Cele mai multe te
matici prevedeau noțiuni teo- 
retxse foarte necesare pentru 
tineri. Comitetul U.T.M. a fă
cut propunerea ca ele să fie 
însoțite de demonstrații prac
tice. tn acest fel se cristalizea
ză mai bine cunoștințele noi 
asimilate la ore. Propunerea 
noastră a tos: însușită.

Ne-am convins mergind în 
secții că tematicile cursurilor 
pornesc de la nevoile pro
ducției. De exemplu, cursul

LIDIA POPESCU
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f. Pentru o mai buna utilizare

PUIU NICOLAE

gospodăria
colectivă

Fuss Mihai, secretarul orga
nizației U.T.M. din gospodăria 
agricolă colectivă din Cilnic, 
raionul Sebeș, mi-a spus cu 
două zile în urmă :

- Cele trei brigăzi de cimp 
din gospodăria noastră se află 
în întrecere socialistă. Obiecti
vul actual este buna întreține
re a culturilor de primăvară. 
Pină la începutul lunii mai ele 
cu terminat de plivit circa 200 
ha cu griu și alte culturi. în a- 
celași timp au plantat 1 ha cu 
roșii, 0,50 ha cu ardei, 25 ha 
cu tutun din 30 planificate. Aici 
a fost fruntașă brigada tînăru- 
lui Schmidt Iosif Care și-a termi
nat cea dinții norma.

Fruntașă la prășit este 
gada condusă de tînărui 
buș Vasile. Cartofii de pe 
ha - a continuat ei — au 
prășiți deocamdată cu prășitoa- 
rele. Sapele manuale n-au pu
tut fi introduse încă din cauza 
timpului ploios. în trei zile însă 
se va termina și prașila la car
tofi. în prezent se lucrează la 
stropitul celor 18 ha cu viță de 
vie, din oare jumătate s-a stro
pit. Se pare că aici va fi frun
tașă brigada utemistului 
tea nu Nicolae.

-Fiecare din cele 3 brigăzi 
are rezultate bune. In cazul a- 
cesra cine va cîștiga ? — 
întrebat pe secretar.

— O să cîștigăm noi cu toții, 
gospodăria.

Intr-adevăr e o întrecere la 
care cîștigă toți concurenîil.

LAL ROMULUS

a lemnului de fag
Anul acesta muncitorii din 

exploatările forestiere au obți
nut realizări importante in 
întrecerea pentru utilizarea 
mai bună a lemnului de fag, 
specie ce ocupă un important 
loc in patrimoniul forestier al 
țării noastre.

In primele 4 tuni ale aces
tui au ei au da: fabricilor de 
placaje fi furnire o cantitate 
de bușteni de fag aproape ega
lă cu cea realizată în între
gul an 1956. Din cantitățile 
de bușteni de fag date peste 
plan se pot obține circa 65.000 
m.c. de cherestea și 6-500 m.c. 
de placaje pentru mobilă.

Realizările obținute se dato- 
resc bunei organizări a mun
cii și îndeosebi extinderii lu
crului în brigăzi complexe 
mici, a metodei de exploatare 
a lemnului de fag în trun
chiuri și catarge, care au per
mis creșterea procentului de 
lemn de lucru cu peste 16 la 
sută.

O contribuție importantă la 
obținerea acestor rezultate au 
adus-o colectivele întreprinde
rilor forestiere din regiunile 
Suceava, Bacău, Argeș și Mu- 
reș-Autonomă Maghiară.

In fabricile de 
încălțăminte și pie
lărie din regiunea 
Brașov paralel cu 
lupta pentru îmbu
nătățirea calității 
produselor există o 
■permanentă preo
cupare pentru folo
sirea cu chibzuință 
a materiei prime și 
auxiliare. în între
cerea dintre munci
tori se află înscris 
ca obiectiv de sea-

peste 
peste 
Tot- 

minerii au economisit 
m.c. de lemn de mină

(Continuare in pag. a 2-a)
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mă aplicarea 
îmbinarea cit 
judicioasa a tipare
lor. Atenția acorda
tă acestei probleme, 
precum și aplicarea 
unor alte mă
suri tehnico-organi- 
zatorice a dat re
zultate. De la înce
putul anului. în fa
bricile de pielărie 
și încălțăminte ale 
regiunii au fost 
economisite canti-

tăți de piele 
talpă din oare se 
pot confecționa cir
ca 12-000 perechi 
de pantofi. Este 
fruntașă întreprin
derea „Timpuri 
Noi* din Brașov 
unde au fost eco
nomisiți peste 61.000 
dm. p piele și 700 
kg talpă.

Cărbune
In minele de cărbuni din ca

drul trustului minier „Munte. 
nia“ se extinde mecanizarea 
muncii în subteran. La mina 
Doicești, de exemplu, tăierea 
în unele galerii se face cu a- 
jutorul combinelor. Aici se 
realizează in prezent o viteză 
de înaintare de peste 12(L,me- 
iri pe lună, față de 40 metri 
cit se obținea înainte de in
troducerea combinelor. La mi
na Filipeștii de Pădure a fost 
extinsă încărcarea mecanică, 
folosindu-se transportoare mo. 
derne.

Ca urmare a înzestrării mi
nelor cu noi mijloace de me
canizare, cit și a preocupării 
minerilor pentru a folosi cit 
mai bine capacitatea utilaje
lor, productivitatea muncii pe 
trustul minier ..Muntenia" a 
crescut în primele patru luni 
din acest an cu 2.7 la sută. De 
la începutul anului și pînă la

20 mai 
plan o 
18.000 tone de cărbune, 
odată.
1.200
și au redus conținutul în 
nușă al cărbunelui cu 0,2 
sută față de prevederi.

a fost extrasă 
cantitate de
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ntr-una din zilele trecu
te, cam pe la vremea 
când e soarele-n chin

die, tânărul colectivist Radu 
Mincu, de la gospodăria agri
colă colectivă din comuna 
Arțari, raionul Lehliu, se în
torcea de la cîmp fluierînd. 
Se vedea cît de colo că omul 
e mulțumit. Dacă s-ar fi gă
sit atunci cineva care să-l în- 
frebe pe Mincu de ce e așa 
mulțumit, mai mult ca sigur 
că el i-ar fi răspuns cam în 
genul acesta:

„De ce ? Foarte simplu! 
Pentru că a mai trecut o zi și 
eu am mai cîștigat încă o zi- 
muncă, încă o sută de pro- 
cenți!“

Intr-adevăr o sută de pro- 
cenți înseamnă un cîștig bun 
pentru un colectivist. Dar nu
mai dacă acești proceriți sînt 
trecuți pe numele lui în car
netul brigadierului ? Numai 
dacă au fost însemnați cu 
creionul pe hîrtie ?! Pentru 
că...

Să ne întoarcem puțin la lo
cul de unde a plecat Mincu. 
Iată-1I E o tarla semănată cu 
porumb. Aici a prășit el în 
ziua respectivă. A venit ceva 
mai tîrziu la muncă decît cei
lalți colectiviști, a vrut să 
termine treaba mai repede de
cît «1 și a început să facă lu-

cru de mîntuială cu gîn- 
dul să ajungă mai devreme 
acasă. Rezultatul ? Buruienile 
au rămas netăiate, răritul po
rumbului nu s-a făcut așa 
cum cere agrotehnica înain
tată, într-un cuvânt 
o prașilă 
litate.
acum 
prășit de Mincu e lesne de 
înțeles : îmbunuienit cum este 
va crește firav cît va crește, 
iar în toamnă va da o pro
ducție destul de slabă.

— Din fericire, tineri din 
aceștia, ca Mincu, sînt din ce 
în ce mal rari în gospodăria 
noastră colectivă — spunea 
mai apoi Mihalache Bechea- 
nu, secretarul organizației 
U.T.M. Marea majoritate a ti
nerilor noștri au înțeles pe 
deplin că adevăratul cîștig nu 
vine din fuga după zile-mun- 
că, ci din lucrul făcut cu se
riozitate, din munca de cali
tate depusă zi de zi de fie
care colectivist în parte, aco
lo unde este și cina este ne
voie, In gospodăria colectivă.

Am aflat apoi de la secre
tarul organizației U.T.M. șj de 
la ceilalți tineri cu care am 
stat de vorbă, cum a muncit 
organizația U.T.M. din Arțari

ca să le lămurească tinerilor 
această problemă.

Văzînd în anii trecuți că In 
gospodăria colectivă mai erau 
încă tineri din aceia care nu 
puneau bază atît pe munca 
pe care o făceau cît pe pro- 
cenții adunați în carnet, co
mitetul organizației U.T.M., 
îndrumat de organizația de 
partid din gospodărie, a hotă- 
rît să discute într-o adunare 
generală U.T.M. despre acea
stă problemă. Zis și făcut. Co
mitetul organizației U.T.M. a 
întocmit mai întîi un referat 
bine documentat pe tema „Ce 
înseamnă. ziua-muncă“. în a- 
cest referat se explica în mod 
amănunțit cum muncesc unii 
tineri, cu seriozitate pentru 
sporirea producției și deci 
pentru sporirea valorii zilei- 
muncă în gospodărie. Refera
tul îi critica aspru pe cei care 
alergau numai după procente 
neglijând în mare măsură ca
litatea lucrărilor.

După ce în adunarea gene
rală s-a citit acest referat au 
urmat discuții pe marginea 
problemelor ridicate. Tinerii 
s-au ridicat și au vorbit cu în
flăcărare despre munca lor și 
a tovarășilor lor. S-a arătat, 
dîndu-se exemple concrete, 
că cine muncește bine, 
cine face lucrări de bună ca
litate, ajută la sporirea valo- 
ril zllel-muncă, Iar cine mun
cește altfel nu numai că nu

In acțiunea
de înfrumusețare a satelor

te. Cu toții ie străduiesc să răs
pundă cu cinste importantei 
sare;-’ încredințate de partid, 
aceea ca în cadrul acestui con
curs să contribuie la găsirea 
celor mai bune metode de fobri- 
ccte care să asigure o calitate

necesar pentru a ne povesti cite 
ceva despre munca tovarășilor 
săi, despre ritmul perfect la 
care trebuie lucrat.

- Aici ritmul trebuie să în
semne în primul rînd calitate - 
ne spune el. Adică să respecți

Iată în fotografie un 
dintre viitoarele seraliste de 
la Uzinele „Grigore Prec 
teasa" din Capitală. Ele s- 
pregătesc intens. La toamna 

încep cursurile.

In excursie
La sfîrșitul săptămînii tre

cute sute de oameni ai m in
cit de 
Roșu", 
„Partizanul Roșu", 
canica" 
prinderi din orașul Brașov au 
plecat într-o excursie cu au
tocarele O.N.T. la Bucure -ti. 
Cluj șj Timișoara. în Cap a- 
lă ei au vizitat Muzeul de is
toria a partidului, Expoziția 
de arhitectură a R. P. Romi
ne, noile cartiere de locuințe.

De la începutul anului șl 
pînă acum la numeroasele 
excursii organizate de Agen-s 
ția O.N.T. Brașov în Capita
lă, în locuri istorice și îa u- 
nele locuri pitorești din țară 
au luat parte peste 36.000 c a 
oameni ai muncii din orașe ? 
Brașov, Făgăraș și Si. Ghecr- 
ghe. în aceeași perioac t 
peste 250 oameni ai muncii 
din orașele și satele regiurii 
au plecat în excursii pes! a 
hotare în U.R.S.S., R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R 
Bulgaria, R. D. Germană.

la Uzinele „Stea țul 
„Einst Thâlmarn", 

„Hidro: ne- 
și de la alte în.re-

K. P.

Cetățenii din re
giunea Dobrogea 
participă în număr 
tot mai mare la ac
țiunile de interes 
obștesc inițiate de 
sfaturile populare. 
In comunele și sate
le dobrogene conti
nuă acțiunea de a- 
lihiere a străzilor, 
construirea de tro- 
toare și garduri mo
del din piatră, 
amenajarea de noi 
parcuri și spații 
verzi etc. în comu
na Negru Vodă, de 
exemplu, numeroși 
colectiviști partici
pă in aceste zile la 
transportarea pie

trei pentru con

struirea unor șo
sele de legătură. A- 
semenea acțiuni se 
desfășoară în Satu 
Nou, Beilic, Ion 
Corvin, Meidanchioi 
și altele. Echipe și 
brigăzi de colecti
viști lucrează la ex
trasul pietrei din 
cariere și transpor
tarea lor pe dru
muri, la desfunda- 
tul șanțurilor, la 
ridicarea de noi 
construcții social- 
culturale și agrico
le, la executarea u- 
nor lucrări de îm
bunătățiri funciar» 
etc.

fn ..orașele și sa
tele regiunii s-au

construit, cu parti
ciparea maselor de 
cetățeni, aproape 
40.000 mp trotoare 
și 65.000 m l garduri 
model din piatră, 
au fost amenajate 
aproape 95.000 mp 
parcuri și spații 
verii, iar pentru 
întreținerea drumu
rilor și șoselelor 
s-au extras și trans
portat peste 33.000 
m.c. piatră. In a- 
ceste acțiuni, cetă
țenii din regiunea 
Dobrogea au efec
tuat aproape 600MH) 
ore de muncă pa- 
triofiei.

uni dimineața, ora
6, la Întreprinderea 
de panificație „Pio
nierul1 din Capitală. 
De cota aceasta 
crătorii bucureșten.i 

schimbul de noapte s;nt
schimbați de muncitori de ;a c- 
ferite fabrici de pi -e din țară. 
Sint o parte din cei 230 ce h- 
crător: br_ta- cane ocrtopă c 
concursul oe țară o-gonizet c 
indicația C.C. ci P.M.R. in n»- 
derec asigurări une' cit mc 
bun* caL'tăh c piinii. De fapt, 
brutari aceste ou venit in fa
brică încă de Io miezul nopții- 
Ei și-cu pregett faine, cu făcut 
prospătura, au înmulțit drojd ii
le, și-au ptegâ&t maieleJe - 
irrtr-un corint și-au orgcmzat 
munco cit moi b'ne așa cum 
trebuie să facă Fecore cind se 
apucă de o treabă serioasă.

Afrnosfe'a in secție, este de 
muncă, plină de grijă. Lucrătorii 
brutari cercetează mereu utila- 

și starea materiei prime 
'ieccre fază de operație ffl par.

In prima zi a concursului
pentru o calitate tot mai bună

a plinii
tot mai bună a plinii și a al
tor produse de panificație. Am 
urmărit citeva clipe cum se lu
crează. Mai înts'i muncitorii ie
șeni au început să introducă Sn 
cuptoare bucățile de aluat cres
cut Apoi a urmat un moment 
de pauză. In acest răgaz comu
nistul VcsUe Gavrilescu, condu
cătorul echipei a găsit timpul

strict tehnologia. Tn cazul de 
față trebuie să mai așteptăm 
să mai crească aluatul din al 
doilea cazan.
- Cum a; trecut mai repede 

peste o fază, cum ai dat o pîi- 
ne mai puțin gustoasă sau mai 
necoaptă intervine ti nărui Mi
hai Brătuiescu, absolvent de 
școală profesională.

Alături lucrează reprezentan
ții regiunii Cluj. Unii fromîntă 
aluatul, alții fasonează bucăți 
mari de cocă.

h Ați trecut și la cuptor î
- încă nu, dar nu mai avem 

mult - spune maistrul brutar 
Aurel Gaciu. Sintem puțin mai 
<n urmă fiindcă producem pîini 
mari de 2 kg. Și apoi precizea
ză. Știm că despre calitate «e 
pot spune multe lucruri șl că 
multi factori asigură o pîine 
bună dar noi socotim că pîinea 
e mal bună și dacă o facem 
mai mare. Are miez mal mult 
și se usucă mai greu. Firește ne 
vom strădui să ne însușim și 
experiența celorlalți tovarăși.

Mai departe, la altă masă de 
fasonat lucrează constănțenii. 
Urmăresc cum iau o probă de 
aciditate la laboratorul secției.

- Bine, dar ați mal luat o

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
(Agerpres)

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a 2-a)

Dragi tovarăși,

COMITETULUI EXECUTIV, 
AL PARTIDULUI COMUNIST, 

DIN IRLANDA DE NORD

(Agerpres)

Belfort

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

TELEGRAMĂ

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn vă 
exprimă sincere condoleanțe 
în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Sean 
Murray președinte al Partidu
lui Comunist din Irlanda de 
Nord, unul din întemeieto
rii partidului, luptător neobo
sit pentru cauza celor ce mun
cesc.



UN SUCCES 
K SEAMĂ
Al SCRIMEI
ROMÎNEȘTI

Am cucerit cu prilejul celei 
de-a IV-a ediții a campiona
telor internaționale de scrimă 
ale R.P. Române, un succes de 
seamă 1 locul I la toate probe
le.

Acest succes reprezintă o ex
presie a sprijinului pe cațe 
partidul și guvernul îl acordă 
mișcării noastre sportive, este 
rezultatul condițiilor mereu 
mai bune pentru dezvoltarea 
aportului de peformanță.

Sînt unul dintre fericiții câș
tigători ai concursurilor, inau
gurând cu floreta seria victo
riilor românești. Este — cu toa
tă. modestia vorbind — o per
formanță frumoasă, o reedita
re a succesului din 1956, cînd 
am câștigat prima ediție a 
internaționalelor*. Cum am 

obținut-o? Firește, cu prețul 
multor ore de pregătire asiduă 
de antrenament intens* stărui
tor.

Bineînțeles* n-a fost o vic
torie ușoară. Am avut, în spe
cial în turneul final, adversari 
redutabili ca polonezul Niela- 
ba, maghiarul Szabo și germa
nul Jânicke — trăgători de 
primă mînă, oameni de bază 
în prima „garnitură" de flo
retă a țărilor respective. Spre 
deosebire de Nielaba și Szabo 
— principalii mei adversari în 
lupta pentru primul loc — so- 
cot că mi-am dozat mai bine 
efortul în salturile decisive; 
acesta ar fi unul din „aht
urile mele în concurs. Și apoi, 
grija acordată fiecărui asalt, 
fără să-mi subestimez adver
sarii, ceea ce la Nielaba și 
mai ales la Szabo nu s-a prea 
văzut...

Mai concludentă decât victo
ria mea este însă cea dobîn- 
dită de spadasinii țării noas
tre și în special de Constantin 
Stelian, Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît nu este vorba de 
un succes întîmplător și nici 
care să treacă neobservat. In 
sprijinul argumentării mele 
aduc un singur fapt, suficient 
de edificator : în rîndul spa
dasinilor din R.P. Ungară au 
figurat Tomas Gabor, campion 
pe 1960, și Arpad Barany — 
componenți al echipei campi
oane mondiale! (Budapesta 
1959). De asemenea, polonezul 
Henryk Nielaba a făcut parte 
din echipa de spadă a R.P. Po
lone care a cucerit „Cupa cam
pionilor Europeni". Dintre spa
dasinii noștri, meritul cel 
mai mare trebuie atribuit lui 
Constantin Stelian — mai sigur 
ca niciodată pe armă — și apoi 
lui Dan lonescu, care, deși în
că nerefăcut după un accident 
la pentatlon, a reușit să „scoa
tă" din luptă pe trei dintre 
pretendențif la titlu: Barany* 
Janicke și Kaiser.

A treia victorie a culorilor 
romîneștl ne-a adus-o Ladis- 
lau Rohony la sabie. O victo
rie relativ ușoară, deoarece 
reprezentantul țării noastre s-a 
*,instalat “ în frunte, încă de la 
primele asalturi ale turneului 
final. El a terminat neînvins, 
reeditând performanța din edi
ția precedentă (octombrie 1960) 
și dovedind că este la ora ac
tuală cel mai constant sabrer 
de la noi. Mențiuni pentru 
Gh. Culcea, care deși lipsit de 
rutină a tras deseori de la egal 
la egal cu mulți sabreri renu- 
miți (Szerencses, Rostas, Fran
ke și Wojcicki) — și Dumitru 
Mustață care a „mers" foarte 
bine în serii și semifinale, dar 
epuizat (cînd va ajunge oare 
să se convingă că trebuie să a- 
dopte un stil de luptă mai e- 
conomic?...) a cedat spre sfîr- 
șitul turneului.

In concluzie aș vrea să spun 
că victoriile dobîndite la „in
ternaționale" ne-au stimulat 
și mai mult în procesul nostru 
de pregătire, care trebuie evi
dent să fie permanent îmbu
nătățit. Aceste victorii gene
rează totodată o obligație de 
onoare de a nu opri aici șirul 
victoriilor romînești în con
fruntarea cu diferite școli de 
scrimă de pe continent. Este, 
dacă vreți, și un angajament...

Piutonuj cicliștilor juniori ia le eftezd turnanta (imagine din întrecerile disputate duminică pe circuitul de la Banu Manta).

Concursul

sport au 
ale unor

a acestei

Concursul cultural-sportiv, 
întrecere tinerească și atrac
tivă, este în plină desfășurare, 
începută în primele zile ale 
primăverii, la puțin timp după 
ce a luat sfîrșit ultima etapă 
a Spartachiadei de iarnă, a- 
ceastă competiție și-a propus 
printre altele antrenarea în 
întreceri a unor tineri și tine
re care n-au cunoscut încă 
pînă acum frumusețile sportu
lui. în plus, se realizează îm
pletirea armonioasă a activi, 
tății culturale cu cea sportivă. 
Scena și terenul de 
devenit astfel locuri 
disputate întreceri.

Inițial, prima fază
competiții trebuia să se des
fășoare între 16 aprilie și 
31 mai. Timpul nefavorabil în 
cea mai mare parte a țării a 
constituit o serioasă piedică în 
desfășurarea normală a între
cerilor. Acolo însă unde au 
existat condiții prielnice, or
ganizațiile U.T.M. în strînsă 
colaborare cu asociațiile spor
tive s-au preocupat de desfă
șurarea primelor întreceri pe 
stadion și pe scenă.

Astfel în orașele Constanța, 
Buhuși, Sibiu, Sighișoara. Băi- 
lești, în localitățile din jurul 
Hunedoarei precum și în co
munele regiunii Galați au fost 
antrenați în întrecerile primei 
etape mii de tineri sportivi, 
în Capitală, la întreceri pasio
nante au participat tinerii de 
la uzinele „Mao Țze-dun“, fa
brica de țigări, fabrica de 
bere ,,Gri vița" etc.

TĂNASE mureșan
■maestru al sportului

al
cultural - sportiv

tineretului
întrece în 

chiar în
Dorința de a se 

această competiție 
ciuda timpului nefavorabil, a 
făcut ca tinerii de la între
prinderea „Libertatea" din 
Sibiu să organizeze întrece
rile disciplinelor practicabile 
în săli. Comitetul U.T.M. (se
cretar Suzana Albulescu) și 
asociația sportivă (președinte 
Ion Părduț) și-au îndreptat 
atenția către disciplinele : șah, 
tenis de masă, gimnastică 
etc. începutul a fost făcut în

celor ce s-au întrecut să fie 
mare.. Elevii școlii medii nr. 
28 din București au dorit ca 
odată cu primele întreceri să 
se poată mîndri și cu o rea
lizare în domeniul construirii 
de terenuri. Ei și-au amena
jat lingă școală o frumoasă 
bază sportivă. La deschiderea 
festivă a bazei și a competi
ției au participat unii sportivi 
fruntași, printre care amintim 
pe Iolanda Balaș, Rudolf 
Licker ș.a. în satul N. Bălces-

ÎNTRECERILE PRIMEI
ETAPE CONTINUA

fața meselor cu 64 de pătră
țele. Din prima zi s-au între
cut peste 60 de tineri și tinere. 
Apoi au avut „cuvîntul" iubi
torii tenisului de masă, ai po
picelor. S-a hotărît ca tirul să 
se desfășoare chiar dacă 
timpul va i'i nefavorabil. în 
ultima competiț«e de mase, 
Spartachiada de iarnă, numă
rul amatorilor de tir din acea
stă întreprindere a fost de 350. 
Acum, se contează pe partici
parea a 450 de tineri. Garan
ție a realizării angajamentelor 
o constituie însuși modul în 
care muncește comitetul 
U.T.M. și asociația sportivă 
pentru realizarea celor pro
puse.

Vremea favorabilă din prima 
săptămână a făcut ca numărul

cu din regiunea Dobrogea, inte
resul pentru această competi
ție de mase a fost foarte mare 
chiar din primele zile. La în
treceri au asistat peste 2.000 
de spectatori care au aplau
dat întrecerea celor peste 180 
de sportivi.

Dar nu toate regiunile țării 
au beneficiat de zile favora
bile pentru buna desfășurare 
a întrecerii. Luînd în conside
rare acest factor obiectiv și 
ținînd seama de dorința orga
nizațiilor U.T.M. și a consi
liilor asociațiilor sportive de a 
asigura o și mai mare parti
cipare a tineretului la între
cerile primei etape, etapa de 
masă a acestei competiții, CC. 
al U.T.M. și Consiliul General 
al U.C.F.S. au hotărît prelun-

girea desfășurării acestei eta
pe pînă la data de 30 iunie 
a.c. în funcție de această mo
dificare etapa a Il-a (inter- 
asociații și pe centre de co
mună) va avea loc între 1 iu
lie și 15 august. Etapa finală 
rămîne neschimbată, conform 
programării inițiale.

Prelungirea primei etape ri
dică sarcini noi în fața orga
nizațiilor U.T.M. și a consi
liilor asociațiilor sportive. în 
primul rînd va trebui revi
zuit planul de acțiune comun 
pe unități de producție al con
cursului cultural-sportiv. Se 
va pune un accent sporit pe 
mobilizarea tinerilor, folosin- 
du-se în acest scop întrece
rile între sectoarele de pro
ducție. Așa au procedat tinerii 
de la Combinatul metalurgic 
din Reșița, cei de la F.R.B. și 
„Victoria socialistă", ambele 
din Capitală. Ei au obținut, în 
acest fel, rezultate bune. în 
desfășurarea întrecerilor tre
buie cerută colaborarea spor
tivilor fruntași. Apelîndu-se 
la sprijinul lor in organizarea 
competițiilor respective vom 
reuși să asigurăm o desfășu
rare la un nivel superior. Un 
sprijin de reală valoare ni-1 
pot oferi și antrenorii și in
structorii voluntari. în mediul 
sătesc profesorii și învățătorii 
care au acumulat experiență 
în organ, zar ea eompet-țzâor de 
masă din ectțaje «Eîerioare, 
pot contribui din plin la buna 
organizare a actualei întreceri.

PE SCURT
© Duminică dimi

neața s-a disputat 
la Craiova intîlnirec 
internațională de box 
dintre echipele Di
namo Craiova și Di
namo Berlin. Oas
peții au obținut vic
toria cu scorul de 
12-8. O comportare 
remarcabilă a avut 
V. lonescu, care a 
terminat la egalitate 
cu cunoscutul inter
național H. Lempio.

lui republican de 
handbal în 7 a luat 
sfîrșit, O remarcabi
lă formă a dovedit 
în cele trei meciuri 
susținute echipa Di
namo ca re a 
gat la scoruri 
cludente. 
competiției 
desfășura în 
acestei săptămîni.

ciști- 
con- 

Returul 
se va 

cursul

FOTBAL
• Turneul internațional de 

fotbal de la New York a con
tinuat duminică cu desfășu
rarea a două meciuri. Echipa 
New York Americans a cîști- 
gat cu 4-1 (1-1) întîlnirea cu 
Dinamo București. Jocul a 
fcst marcat de numeroase du
rități comise de echipa ameri
cană, iar arbitrajul părtinitor 
al lui Mc Lean (S.U.A.) a influ
ențat desfășurarea jocului și 
rezultatul final. Agenția Asso
ciated Fress remarcă în croni
ca sa că echipa Dinamo a fost 
handicapată de faptul că tot 
meciul a jucat fără interul 
dreapta Țîrcovnicu, iar din mi
nutul 78 fără aripa dreaptă 
Anghel. Scorul a fost deschis 
de Ene în minutul 4. Echipa 
gazdă a înscris apoi prin Sea- 
no. După pauză gazdele au 
marcat 3 goluri în 4 minute 
din care unul din 11 m.

* .
Etapa a 23-a a campionatu

lui categoriei A de fotbal, ca
racterizată prin jocuri foarte 
dîrze, a adus un nou lider : 
C.C.A. care jucînd în deplasa
re a ciștigat cu 1-0 partida 
cu Minerul Lupeni.

In afara întîlnirii de la Plo
iești dintre Petrolul și U.T.A., 
terminată cu scorul de 5 - 3 în 
favoarea primei formații, și a 
meciului Știința Cluj — Rapid, 
celelalte meciuri au contat in 
lupta pentru evitarea retrogra
dării.

In Capitală, pe stadionul 
Republicii, Progresul a reali
zat încă o victorie prețioasă, 
intrecind echipa Corvinul Hu
nedoara cu scorul de 4 - 2 (1-1).
La C
ța manifestînd forma bună 
arătată și în partidele prece- 
dente, a ciștigat cu scorul de 
3-1 (1-0) în fața echipei Ra
pid.

be unde izvorăște 
valoarea zilei-muncă

(Urmare din pag. I-aJ

sporește valoarea zilei-muncă, 
dar i-o șl scade. Pentru că în 
toamnă, produsele obținute se 
vor împărți la multe zile-mun- 
că ce n-au contribuit la ridi
carea producției.

De cîte ori a fost nevoie în 
anii trecuțî organizația U.T.M. 
din Arțari a discutat cu se
riozitate despre asemenea pro
bleme căutând să le explice 
tinerilor cît mai clar.

— Dar nu numai în anii 
trecuți, a precizat secretarul. 
Despre asemenea lucruri 
mai discutăm noi și acum, în 
adunările generale ale organi
zației U.T.M. Fiindcă uite, se 
mai ivește cîte unul ca Mincu.

Dovada cea mai bună că 
laolaltă cu ceilalți colectiviști 
tinerii au înțeles că numai 
munca serioasă dă conținut, 
dă o valoare cît mai mare zi- 
lei-muncă este și faptul că pe 
măsură ce a trecut timpul ei 
au muncit din ce în ce mai 
bine, în așa fel încît față de 
primii ani de existență ai 
gospodăriei colective, în ulti
mii ani producțiile la hectar 
aproape că s-au dublat. Tine
ri ca Dumitru Brojban, Ma
rin Cuțitaru, Constantin Min
cu, sau Garoafa D. Gheorghe, 
prin lucrările de calitate pe

care le-au făcut, au obținut 
anul trecut câte 5.000 și chiar 
peste 5.000 de kilograme po
rumb știuleți la hectar. Ce a 
însemnat în fond acest lucru? 
A însemnat creșterea va
lorii zilei-muncă. Pentru că 
numai muncind în felul aces
ta colectiviștii din Arțari au 
putut să mărească valoarea 
globală a zilei-muncă de la 25 
lei în 1959, la 35 lei, dintre 
care 14 lei numai bani, în 
1960. Iar creșterea valorii zi
lei-muncă a dus la rîndul ei 
la creșterea buneistări în 
casele colectiviștilor. Așa 
se explică cum tinere familii 
de colectiviști ca aceea a lui 
Petruș lonescu, Alexandru Io 
nescu, ori Marin Ruse și-au 
putut construi de curând case 
noi și frumoase.

Lucrurile sînt strîns legata 
între ele: Muncești bine — 
crește producția; crește pro 
ducția — crește și averea gos
podăriei, crește valoarea zi
lei-muncă ; crescând valoarea 
zilei-muncă, crește, desigur și 
nivelul de trai al fiecărui co 
lectivist în parte.

Legătura aceasta strînsă a 
lucrurilor s-a străduit organi
zația U.T.M. din gospodăria 
agricolă colectivă Arțari s-o 
lămurească tinerilor și într-O 
bună măsură a reușit.

Teme legate
de cerințele producției

(Urmare din pag. I-a) 
form desenului și nici aspec
tul ei nu era cel pe care-l ve
deți acum. La propunerea 
maistrului această piesă se lu
crează acum prin matrițare. 
Se economisesc astfel la fie
care piesă 7 kg de metal, tim
pul de lucru este mai mic, iar 
calitatea se îmbunătățește 
simțitor.

— în viitor, completează 
maistrul Anton Vlanghe, tot 
mai multe piese se vor ob
ține prin matrițare. Vom a- 
vea mari avantaje. Matrița- 
rea culbutorului de aspirație 
de la motorul de 700 cai pu
tere ne va aduce o economie 
de metal de 12 kg pe buca
tă, iar matrițarea arborilor 
cotiți de la motorul de 450 cai 
putere va duce la îmbunătă
țirea calității, reducerea re
buturilor și micșorarea con
sumurilor specifice cu circa 
30 la sută. La toate acestea 
ne-am gîndit cînd am întoc- . 
mit tematica cursului'.

Un curs bun la care tine
rii vin cu plăcere pentru a 
învăța lucruri folositoare se 
asigură printr-o tematică 
bine gindită, care pornește de 
la nivelul de pregătire al ti- 
nerilor, de la nevoile secției.

La Uzinele „23 August“ț 
multe tematici sînt astfel 
întocmite încît ele vin în spri
jinul tinerilor, răspund dorin
ței lor de a-și îmbogăți con
tinuu cunoștințele profesio
nale, îi sprijină în rezolvarea 
problemelor pe care le ridică 
producția.

Comitetul U.T.M. a făcut 
multe lucrpri bune în acest 
sens. Ar trebui însă să anali
zeze și să urmărească cu mai 
multă perseverență felul în 
care birourile U.T.M. îndepli
nesc hotărîrile luate în legă
tură cu această problemă. Ne 
referim concret la sarcina de 
a urmări periodic în colabo
rare cu comitetele sindicatu
lui, cu inginerii din conduce
rea secțiilor cum se desfășoa
ră cursurile, la ce nivel se 
predă cunoștințele, cum își 
însușesc tinerii lucrurile pre
date acolo, să facă propuneri 
pentru îmbunătățirea conti
nuă a nivelului de cunoștințe 
pe care tinerii le primesc la 
aceste cursuri. în prezent, nu 
toate birourile U.T.M. fac a- 
cest lucru, deși aceasta este 
datoria pe care o au organi
zațiile U.T.M. în legătură cu 
urmărirea conținutului cursu
rilor de ridicare a calificării*

i

• In 
turneului 
întreprinde în 
noastră, echipa 
rugbi Lokomotiv Leip
zig a evoluat dumi
nică i|a Constanța în 
compania echipei lo
cale Farul. Oaspeții 
au terminat învingă
tori ou scorul de 
11-6 (6-6).

continuarea 
pe care-l 

țara 
de

• Cu cele două 
jocuri desfășurate 
duminică seara, Di
namo Bucureșți-Ra- 
pid 17-6 și 
metal-Știința 
șoara 18-12, 
parte a turneului fi
nal al campionatu-

Tehno- 
Timi- 

priima

• Pe stadionul 
„Lewski" din Sofia 
s-au încheiat dumi
nică întrecerile tra
diționalului concurs 
internațional de at
letism organizat de 
ziarul „Narodna Mla- 
dej‘. O frumoasă vic
torie a realizat în 
proba de 800 m plat 
recordmana țării 
noastre Florica Gre- 
cescu cu timpul de 
2’03”6/10. Alte 
zultate mal 
tante : disc
seny (R. P. Ungară) 
57,94 m ; prăjină 
Hlebarov (R. P. Bul
garia) 4,40 m ; 1500 
m plat Valentin (R.D. 
Germană) 3’43”8/10 ;

re- 
fmpor- 
Szec-

greutate S p re n k
(U.R.S.S.) 17,40 m.

înaintașii formației ,,Progresul" București atacă în vervă poarta fotbaliștilor hunedorent

La Fabrica
(Urmare din pag. l-a)

probă și adineauri ?! - spune 
laboranta.

/ - Nu-i nimk, cu cit ie’1 mai
multe probe cu atit înlături e- 
ventualele greșeli de fabricație. 

Fărerea aceasta o au de fapt 
majoritatea participanțiloc la 
concurs. Pe lista probelor de 
aciditate și temperatură sînt 
acum de două ori ma* multe 
cifre decît în alte zile. Parti- 
cipanții Ia această întrecere își 
împărtășesc multe lucruri inte
resant© in legătură cu calita
tea pîinii. Cu prilejul acestui 
concurs se generalizează cea 
mai bună experiență obținută 
de lucrătorii sectorului de pa-

„Pionierul44
nificație în realizarea unor pro
duse de o calitate mereu 
mai bună.

...In jurul orei opt din cuptoa
re încep© să fie scoasă oiinea. 
Ieșenii pun franzelele în rafturi 
și fac o primă verificare Din 
cuptoarele unde lucrează bru
tarii din regiunea Cluj au 
început să iasă plini mari ro
tunde, de două kilograme fie
care. In întreaga secție mi
roase plăcut a pîine rumenă.

După prînz, această p'ine va 
pleca spre centrele de distri
buire, unde, un exigent <uriu, 
cumpărătorii, o vor putec apre
cia după cum se cuvine.

CINEMATOGRAFE

• In ziua a doua 
a concursului inter
național de tir de ta 
Moscova proba de 
armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri a 
fost cîștigată de țin- 
tașul sovietic Nia- 
zov cu 1151 puncte.

(Agerpres)

Selecționata de rugbi a R. P. Romine
„Cupa Păcii

pre-Hipodromul din Calea rlevneî a găzduit duminica o noua și pasionanta întrecere,
lentăm o imagine din proba de obstacole* rezervată junioarelor. 

Foto: V. CONSTANTINESCU
V. RANGA

in „orașul de aur" — Pra
ga — ne-a parvenit pe ca
lea undelor și apoi prin 

intermediul ziarelor vestea că e- 
chipa de rugbi a țării noastre a 
realizat remarcabila performan
tă de a cuceri pentru a treia 
oară consecutiv primul loc în 
tradiționala competiție dotată cu 
„Cupa Păcii", detașlndu-se net 
prin comportarea și rezultatele 
pe care le-a obfinut în compania 
selecționatelor R. P. Polone, R.D. 
Germane și R. S. Cehoslovace. 
Este un remarcabil succes al miș
cării noastre sportive, care com
pletează buchetul frumos de victo
rii obținute în acest an de către 
solii sportivi ai patriei noastre. în 
dorința de a afla unele amănun
te despre cea de a treia ediție 
a „Cupei Păcii" la rugbi, am rugat 
pe antrenorul federal Nicolae Pă- 
dureanu să ne împărtășească im
presiile sale.

— Sîntem, firește, bucuroși — 
a început dînsul — că echipa 
noastră și-a înscris în palmaresul 
său o nouă victorie de prestigiu 
international. Competiția dotată 
cu „Cupa Păcii", deși tînără ca 
virstă (a luat ființă în anul 1959 
din inițiativa federației noastre 
de specialitate), se bucură deja 
de o frumoasă tradiție și este aș
teptată în fiecare an cu mult in
teres.

— Ce puteți sublinia in plus 
față de edițiile precedente ?

— Această a treia ediție 
Cupei Păcii" 

multe

Corespondentă 
telefonică din Praga

de scorurile sfrînse înregistrate în 
partidele dintre ele. După păre
rea mea, cele mai mari progrese 
le-au făcut selecționatele R. P. 
Polone și R. D. Germane. Ne-a 
impresionat foarte plăcut jocul pe 
linia de trei sferturi a rugbiștilor 
germani, care au dovedit odată 
în plus că cunosc multe din sub
tilitățile acestui joc.

— Dar despre comportarea e- 
chipei noastre ?

— Am participat la această e- 
difie a „Cupei Păcii" cu prima 
noastră garnitură, în scopul de a 
o verifica încăodată în focul în
trecerilor internaționale, pregătin
d-o astfel pentru viitoarele con
fruntări din acest an. Și rezulta
tele obținute sînt dintre cele mai 
bune. Rugbiștii romîni s-au im
pus de departe ca cei mai buni, 
dovedind un joc excelent, aplau-

dat de spectatori și de specialiș
tii prezenfi aici. Toți jucătorii se 
află In formă bună.

— Se poate spune, așadar, cS 
tinerii noștri rugbiști care au evo
luat în această întrecere au dat 
satisfacție.

— Fără 
cu succes 
nu numai 
cunoștinfe 
bună orientare tactică. Chiar 
acest meci echipa noastră a rea
lizat cel mai mare scor (34—0) 
deși, așa cum vă spuneam ante
rior, echipa R. D. Germane a ju
cat destul de bine. In această di
recție merită a fi evidenfiafi Mir
cea Iliescu, student la Institutul 
Politehnic din București, inginerul 
Drobotă de la C.S.M.S. lași și Cor- 
doș, student la Cluj.

— Dintre „veterani" cine s-a 
impus ?

— Deși uneori prea individua
list, Penciu a fost totuși cel mai 
bun om al echipei, muncind foar
te mult. Apoi Sava, Mircea Rusu, 
Moraru și Teofilovici.

M. TOADER

îndoială. El au înlocuit 
pe titulari, manifestînd 
elan și ambiție, dar și 
tehnice, precum și o 

în

In campionatele republicane de haltere

Șase noi recorduri naționale

a 
,,c.upci rații a oferit în cele 
mai multe cazuri jocuri fru
moase, spectaculoase, echilibra
te adeseori, desfășurate la un ni
vel superior edițiilor precedente. 
Este elocvent aci echilibrul exis
tent între celelalte trei partici
pante ta turneu, țapi Mustrat șl

• Șase noi recor
duri republicane au 
stabilit halterofilii 
noștri care s-au 
trecut sîmbătă 
duminică la 
pentru cucerirea
lor 9 titluri puse în 
joc. Autorii noilor 
recorduri sînt: I. 
Panait (cocoș) (îm- 
pîns a 100 kg j B.

in
și 

Cluj 
ce-

Fiți (pană) triatlon 
325 kg, aruncat -
132.5 kg ; T. Roman
(mijlocie) triatlon 405 
kg, împins 132,5 și 
aruncat 157,5 kg. la
tă rezultatele înre
gistrate la cele 9 
categorii : I. Horto- 
pan (C.C.A.) 292,5
kg; I. Panait (C.C.A.)
292.5 kg 1 B. Fiți

kg;(C.S.M. Cluj) 325 
N. Amzuică (Victo
ria) 330 kg; G. Mol- 
doveanu (Dinamo O- 
bor) 325 kg ; T. Ro
man (C.S.M. Cluj) 
405 kg ; L. Baroga 
(C.C.A.) 422 kg " 
Vasarhely 
350 kg t 
(C.C.A.) 425 kg.

(Agerpres)

A.
(C.C.A.) 

S. Gazan

IN LINIȘTEA SERII: Sala 
Palatului R.P.R. (19,30). SE
TEA (cinemascop): Elena Pa
vel (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21,15). CERUL BALTI
CII: Patria (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). STRADA
PRERIILOR : Republica (9,30; 
11,45; 14; 17; 19; 21). Bucu
rești (10; 12,15; 14,30; 16,45;
19; 21,15) înfrățirea între po
poare (11,45; 15; 17; 19; 21). 
Libertății (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30, grădină — 20).
CIELITO LINDO : Magheru 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45 ;
21,15), Miorița (10; 12,15;
14,30; 16,30; 19; 21,15), 1 Mai 
(9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15; 22). DRAGOSTEA TE 
AȘTEAPTĂ : V. Alecsandri 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), V. 
Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
G. Coșbuc (15,30; 18; 20,30). 
E LUNG DRUMUL PÎNĂ A- 
CASĂ: I. C. Frimu (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). 8 Mar
tie (15; 17; 19; grădină —
20,30), 23 August (11; 15; 17; 
19; 21; grădină—-20,30). UNDE 
NU AJUNGE DIAVOLUL: 
Lumina (9,30—15 în continua
re: 16,45; 19; 21). RĂZBOIUL 
VESEL : Central (10 ; 12,15 ; 
15,15, 17,15; 19,15; 21,15). PĂ
LĂRIA LUI ANATOL: Vic
toria (10; 12; 15; 17 ; 19 ; 21). 
STRADA SEILER Nr. 8: Ma
xim Gorki (10,15; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Arta (16; 18,15 ; 
20,30), Donca Simo (14,15: 
16,30; 18,45; 21). LAN LAN ȘI 
TUN TUN — O POVESTE 
DINTR-O NOAPTE CU LU
NĂ — MICUȚA ANA : Tim
puri Noi (10—21 în continua
re). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septem
brie (10—14 în continuare). 
TOATĂ LUMEA RÎDE, CÎN- 
TĂ ȘI DANSEAZĂ: 13 Sep
tembrie (15; 17; 19; 21). M. 
Eminescu (15,30 ; 18 ; 20,30). 
DARCLfiE: Tineretului (16; 
18,15; 20,30) CENUȘĂREASA: 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Flacăra (15; 17; 19; 21). 
Volga (15,30; 18; 20,30). TA
TA, MAMA, NEVASTĂ ȘI 
EU: Al. Popov (10,10—14,30 
în continuare; 16,40; 18,50;
21). TRAPEZ s Grivița (15 5

17 ; 19; 21). INSULA FĂRĂ 
NUME : Cultural (15; 17; 19; 
21). O ZI DE ODIHNĂ : C-tin 
David (15,30; 18; 20,30). DOUĂ 
ETAJE DE FERICIRE : Uni
rea (15 ; 17 ; 19 ; 21). KER 
OGLÎ (cinemascop): Al Sa- 
hia (9,45; 12; 14,15' 16,30 18,45; 
21 ; grădină — 20). ENRICO 
CARUSO : T. Vladimirescu 
(15; 17; 19 ; 21), CÎNTĂRE- 
ȚUL MEXICAN : T. Vladimi
rescu (grădină — 20). ȘEFUL 
DE GARĂ : Munca (16; 18,15; 
20,30). TELEGRAME : Moși
lor (16; 18,15; 20,30). FANTE
ZIE DE IARNĂ (cinemascop): 
Popular (16; 18,15 ; 20,30).
NORMANDIE NIEMEN : 
Popular (10,30). COCOȘATUL 
(cinemascop): 16 Februarie
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15). MÎNDRIE: Ilie Pinti- 
lie (15; 17; 19; 21). EROII VII: 
8 Mai (15; 17; 19; 21), Drumul 
Serii (16; 18; 20).

Tîncrul frezor losif Torok este 
fruntaș în producție la Uzinele 

„Gheorghi Dimitrov“-Arad,
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Viitori agronomi și zootehniști au plecat 
in gospodăriile agricole colective

Anii de studenție au tre
cut unul după altul. Zi
lele acesteia la Institu

tul agronomic din Timișoara 
ca și la celelalte institute si
milare din țară, cei 103 stu- 
denți din anul V (61 de agro
nomi și 42 de zootehniști) au 
fost repartizați în stagiul de 
practică în producție la gos
podăriile agricole colective 
din regiunile Banat, Crișana, 
Maramureș și Oltenia.

Toți tinerii absolvenți vor 
merge în gospodăriile agri
cole colective unde, prin mun
ca și priceperea lor vor con
tribui la întărirea economico- 
organizatorică a gospodării
lor agricole colective.

în. regiunea Banat, de pil
dă, au fost repartizați 26 de 
agronomi și 18 zootehnist! în 
gospodăriile agricole colecti
ve din raioanele Bozovici, O- 
ravița, Moldova Nouă, Lugoj, 
Lipova, Făget și Timișoara. 
Majoritatea absolvenților sînt 
fii de țărani colectiviști din 
regiune care și-au exprimat 
dorința de a lucra în aceste 
gospodării. Astfel agronomul 
Vișescu Petru a plecat să 
muncească în G.AC. Bozo
vici, iar colegii lui zootehniș- 
tii Munteanu Ștefan și Weisz 
Ovidiu la G.A.C. Dolboșeț și 
Gîrbovăț din raionul Bozovici.

VALERTU BlTA 
inginer.

Importante economii
prin aplicarea inovațiilor

A te1 '

Încă de la în
ceputul anu
lui mișcarea 

de inovații din ca
drul Combinatului 
Siderurgic Hune
doara a luat o mare 
amploare. Zilele 
acestea s-a înregis
trat la cabinetul 
tehnic cea de-a 
218-a inovație pe 
anul 1961. Dintre a- 
cestea au fost apli
cate 155 de inova
ții,

La numărul im
portant de inovații 
un aport însemnat 
l-a adus și tinere
tul. Pentru a-i an
trena pe tineri să 
participe cât mai

activ la mișcarea 
de inovații, comite, 
tul U.TJVL» sub în
drumarea comite
tului de partid a 
organizat un con
curs de inovații în 
secțiile combinatu
lui. Astfel, pînă în 
prezent din rîndul 
tinerilor au fost 
prezentate 77 pro
puneri de inovații 
din care 53 au fost 
aplicate. Prin folo
sirea acestor inova
ții se realizează e- 
conomii antecalcu- 
late în valoare de 
4.789.500 lei.

Printre inovațiile 
mai importante re
alizate de tineri a-

mințim i ^Instala
ția de sortare a 
cocsului mărunt la 
furnalul 6" propu
să de tânărul Bar- 
dar Gheorghe de 
la furnalul 5—6, 
„Mărirea cuplului 
de frânare la arbo
rele motor în sco
pul unei frînări co
recte" — propusă de 
tânărul Mociofan 
Ștefan de la lami
norul Bluming — 
inovații care apli
cate zau adus eco
nomii însemnate.

ANGHEL 
RĂDULESCU 

secretar 
al comitetului 

orășenesc U.T.M.

Fier vechi oteldriilor patriei

rlnerH de la Întreprinderea 
Carotaj și Perforare din 
Ploiești mobilizați de co

mitetul U.T.M. au strins anul a- 
cesia peste 58.000 kg. tier vechi. 
In acest fel, el au colectat peste 
angajamentul luat de la începu
tul anului pînă acum o cantitate 
de 38.000 kg. Un rol important 
tn acțiunea de colectare a fieru
lui vechi l-a avut Întrecerea ce 
s-a desfășurat Intre cele 3 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
pentru colectarea de cit mai 
mult tier vechi.

In această acțiune l-au eviden
țiat în mod deosebit tinerii die

brigada utemistă de munci patrio
tici, condusă de 
dan Gheorghe și
Gheorghe, Ursu 
tache Nicolse și 
rina. Pentru a valorises 
bucățică de metal, biroul organi
zației de bază U.TM. din cadrul 
lecției perforare a antrenat tine
rii să siringă fierul vechi existent 
In toate ungherele din curtea în
treprinderii. In urma muncii de
pute numai intr-o singură oră 
S-a adunat 1 800 kg. fier vechi.

ccmunijtuî Do- 
t'merii Botofanu 
G-eorghe, Fo- 
Bă.’ăreîw Ecate- 

fiecare

C. DRĂGUUN 
corespondent roiur.tw

Membri ai colectivului 
Teatrului 

„V. Maiakovski** 
s-au întîlnit cu oameni 
de teatru din Capitală

Membri ai colectivului Tea
trului S,V. Maiakovski" din 
Moscova s-au întîlnit luni la 
amiază cu oameni de teatru 
din Capitală.

Artistul emerit Niki Atana- 
siu, prim-secretar al Asocia
ției oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, 
a salutat pe oaspeți mulțu- 
mindu-le pentru momentele 
de mare emoție artistică pe 
care le-au prilejuit spectaco
lele prezentate în țara noas
tră.

Regizorul Teatrului „V. Ma
iakovski", V. F. Dudin, artist 
al poporului al R.S.F.S. Ruse, 
a împărtășit unele impresii 
despre întîlnirile cu oamenii 
de artă și cu publicul romî- 
nesc.

în continuare regizorul 
principal al Teatrului „V. Ma
iakovski", N. P. Ohlopkov, 
artist al poporului al U.R.S.S., 
a răspuns întrebărilor puse de 
oamenii de teatru în legătu
ră cu munca teatrului, cu au
torii și munca regizorului cu 
actorii.

De Jc colegele din brigadă 
poți totdeauna Învăța i»n 
lucru nou. De aceea tinere
le din brigada condusă de 
tînăra Ioana Stoica, de la 

roșu* 
cu 
de

Fabrico „Partizanii 
din Brașov organizează 
regularitate schimburi 

experiență.

A vorbi răspicat despre 
teatrul și spectacolele 
lui Ohlopkov înseamnă 

de fapt a vorbi despre mă
sura fui Ohlopkov. Iar mă
sura vine de la omul căruia 
îi e închinat teatrul : 
kovski. „Teatrul nu 
oglindă care reflectă, 
lentilă care mărește" 
Ste cuvinte ale marelui poet 
al Revoluției sînt înscrise pe 
frontispiciul scenei mosco
vite și în conștiința colecti
vului ei artistic. Ohlopkov 
face teatru așa sau aproape 
așa cum l-ar fi făcut astăzi 
Maiakovski; aici stă, cred, 
cheia stilului, profilului ar
tei lui Ohlopkov. Un teatru 
măreț pentru o epocă mă
reață. Și în același timp, un 
.teatru de poezie pentru o 
epocă plină de poezia vieții.

Ohlopkov obține o aseme
nea capacitate de înrîurlre 
prin toate elementele artei 
teatrale: cadru plastic, mu
zică, lumini, coregrafie, efec
te pirotehnice dar în primul 
rînd prin actori. Și, tot în 
primul rînd, prin public. 
,,Cantitatea spectatorilor Ț 
spune Ohlopkov — poate fi 
transformată în calitate a 
spectatorilor". Dar cantitatea 
nu trebuie 
ca număr, 
participare 
lui. Pentru 
participare,

Maia- 
este o 
ci o 

- ace-

înțeleasă numai 
ci mai ales ca 
activă a publicu- 
a înlesni această 
pentru a stabili 

un contact viu, aproape intim 
cu ființa actorului, adică a 
personajului, Ohlopkov face 
gestul cel mai direct: îl a- 
propie material pe actor de 
public, îl face să joace în 
mijlocul lui. Prin podiumuri, 
practicabile, paserele („cărări 
de flori"), locul acțiunii sce
nice se mută înspre inima 
sălii. Sub bolta amplă a tea

Înapoierea in Capitală 
a delegației grupului 

parlamentar romîn 
care a vizitat Franța
Luni dimineață a-au reîn

tors în Capitală deputății 
acad. Gheorghe Călinescu, 
prof. univ. Traian Ionașcu, 
Barbu Solomon, Radu Be- 
ligan, membri ai delegației 
grupului parlamentar romîn 
pentru relații de prietenie 
Romînia—Franța din Marea 
Adunare Națională, care a 
făcut o vizită de prietenie în 
Franța la invitația grupului 
parlamentar pentru relații 
de prietenie Franța—Romînia 
din senatul francez.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost în
tâmpinați de un grup de depu- 
tați în Marea Adunare Națio
nală, precum și de tonepanari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost prezenți membri ai 
Legației Franței ia București.

Conducătorul delegației, 
acad. Ștefan S. Nicolau a ră
mas în continuare pentru une
le studii științifice la Paris. 
Acad. Horia Hulube:, membru 
al delegației, a plecat de ia 
Raris la 
științific.

Moscova, în interes 
(Agerpres)
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Tovarășul Gheorghe 6heorghiu*0ej 
a primit pe trimisul extraordinar 

și ministru plenipotențiar al Suediei

a fost inso»

în R. P.

R. Sohlman, 
șl ministru 

Suediei in

Romînă

de către ministrul Islandei
Pomină

Cu prilejul

Zilei presei

în R. P.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit luni la 
amiază, fa Palatul R.P. Romî
ne, pe d-l Rolf 
trimis extraordinar 
plenipotențiar ol 
R.P. Romînă.

Ministrul Suediei

Fote : GR. PREPîUȚA

EROII VII
Schița 

ră întotdeauna (de altfel 
și modelul ei literar) 
lități practic nelimitate de a- 
dîndre a caracterelor, de pă
trundere în laboratorul sufle
tesc al eroilor. Cele patru 
schițe cinematografice reunite 
în filmul .Eroii Vii", cu ca
re tineri cineaști ai Republicii 
Sovietice Socialiste Lituaniene 
au obținut unul din marile 
premii ale Festivalului Inter
național de la Karlovy-Vcry 
in 1960. constituie ni numai o 
reușită demonstrație a acestui 
adevăr, ci și o remarcabilă 
realizare cinematografică.

Intr-o suită ce expune cro
nologic aspecte aparent izola
te și mărunte, filmul aproape 
că are valoarea unui letopiseț 
riu al ultimelor decenii de is
torie a Lituaniei. Simțim nu 
numai o istorie zbuciumată 
dar și năzuințele spre mai bi
ne ale omului, viața sa sim
plă care adeseori devine ero
ică, poezia aspră și uneori tris
tă a luptei pentru înlăturarea 
urmărilor războiului, dar și 
bucuria biruinței socialiste. 
Meritul realizatorilor este cu 
atît mai mare cu cit au obți
nut realizarea unei substanțe 
de idei atît de solide in patru 
episoade diferite și în care 
apar copii sau aproape numai 
copii in rntimplări aproape co
tidiene. Aici intervine meritul 
realizatorilor care au știut să 
aleagă momente firești de con
densată individualizare artis
tică pentru fiecare din epocile 
pe care și-au propus s-o des
crie. antrenînd totodată afec
tivitatea spectatorului în su
fletul căruia se creează emoția 
profundă pe care numai par
ticiparea activă o poate pro
duce.

cinematografică ofe-
ca 

posibî-

De la povestea amară a co
pilului plecat argat, simplă, 
profundă și adevărată ca o 
schiță cehoviană, trecem la e- 
roismul de substanță populară 
al unui alt copil care ni-1 a- 
mintește pe Ivan Susanin, a- 
jungem la gingășia de floare 
de nufăr a fetiței ce se stinge 
sub glontele ucigaș al unui 
fugar fascist, pentru a ne opri, 
printr-o ingenioasă trecere, la 
prezentul socialist în care fe
ricirea, împlinirea dorințelor 
celor mai îndrăznețe, tot ee-l

CRONICA
FILMULUI

înfrumusețează și-l înalță pe 
om, au devenit posibile.

Filmul te solicită în perma
nență. Deși drama copilului 
plecat argat se consumă între 
un pămînt acoperit cu noroi și 
un cer de cenușă și deși apa
ratul de filmat reduce spațiul 
la atît, știm mult mai mult 
despre eroi, despre tot ce-i în
conjoară. Și știm pentru că a- 
paratul de filmat s-a oprit cu 
bună știință la aceste dimen
siuni tocmai pentru a ne des
crie ticăloșia vieții burgheze 
perfect caracterizată de mo
cirlă și cer plumburiu.

De asemenea, cea din urmă 
împușcătură ucigașă a unui 
fugar fascist, gest absurd și 
criminal, le prilejuiește reali
zatorilor crearea unui adevă
rat poem de cel mai autentic 
lirism cinematografic. E atîta 
forță, viață și viitor în făptu
ra plăpîndă a fetiței bălaie,

incit absurditatea ivipotririrti 
neputincioase a fugarului care 
nu știe altceva decît să ucidă 
capătă dimensiuni infinite. In 
fetița de pe insula de plaur 
se pare că natura a răsfrint 
tot ce avea mei luminos și 
frumos. A ucide fzința ginga
șă este de aceea tot ctît de 
monstruos și absurd ca și cum 
ai încerca să ucizi însăși na
tura. ca și cum ai vrea să o- 
prești tn loc însăși istoria.

Iată de ce filmul acesta, ca
re este bine să fie văzut de un 
număr cit mai mare de tineri 
și copii, constituie nu numai o 
realizare de preț a cinemato
grafiei sovietice, ci și o con
tribuție importantă la lărgirea 
modalităților de expresie ci
nematografică, premiul obți
nut în valoroasa confruntare 
Internațională de la Karlovg- 
Vary consfințind o certă reu
șită artistică.

și cult uni bulgare

»

Luni seara la locuința am
basadorului R. P Bulgana la 
București a avut loc o intil- 
nire tovărășească cu prilejul 
Zile: prese: și culmrti bulgare.

Au partitipat reprezentanți 
ai presei centrale, ai Agenției 
Romine de Presă. Radtotele- 
▼iziunii, corespondent ai pre
sei străine, precum și tm grup 
de ziariști bulgari care ne vi
zitează țara la invitația Uniu
nii Ziariștilor din RJk.

Ambasadorul R. P- Bulgaria, 
Ivan Kinov, a vorbit ziariș
tilor despre dezvoltarea cultu
rii și presei in B. P. Bulga
ria.

A fort prezentat apoi filmul 
Jja capătul drumului*, o pro
ducție a studiourilor bulgare.

ATANASEE TOMA (Agerpres)

țft de d-l Oloi Landenlus» 
prlm-secretar al Legației.

Au fost de față Cornelia 
Mănescu, «ministrul Afacerilor 
Externe, șl Gogu Radulescu, mi
nistrul Comerțului.

Convorbirea a decurs într-0 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor de acreditare

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit luni 
la amiază pe dr. Kristinn 
Gudmundsson, care și-a pre
zentat scrisorile de acre
ditare în calitate de trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Republicii Is
landa în Republica Populară 
Romînă.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, care 
a avut Ioc Ia 
Romine, 
Ccmeliu

Palatul R.P. 
au luat parte 
Mănescu, minis- 

trul Afacerilor Externe, și 
Anton Breitenhcfer, membru 
al Consiliului de Stat al R.P. 
Romine.

Ministrul Islandei. dr. Kris- 
tinn Gudmundsscn, a arătat 
că intre Republica Islanda și 

există relații 
diplomatice din 1956, că în
tre cele două țări s-au dez
voltat relații comerciale care 
pot fi lărgite, și că au fort 
întreținute relații culturale 
spre satisfacția ambelor părți. 
Exprimând dorința sa sinceră 
de a întări și dezvolta rela
țiile prietenești și buna înțe
legere între popoarele islan
dez și 
landei 
ocazie 
lui de 
personal, guvernului Republi
cii Populare Romîne și po
porului romîn cele mai bunt

R_P. Rcrr

romîn, ministrul Is- 
a transmis cu această 
președintelui Consiliu- 
Stat al R.P. Romine,

’urări din partea președintelui 
Republicii Islanda, guvernu
lui islandez și poporului is- 
landez, precum și din partea 
sa personal.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, mul
țumind pentru bunele urări 
adresate a rugat pe ministrul 
Islandei să transmită pre
ședintelui Republicii Islanda, 
împreună cu mulțumirile 
sale, bunele urări ale Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne pentru 
prosperitatea Republicii Is
landa și fericirea poporului 
său. Arătînd că împărtășește 
întrutotul aprecierea referi
toare la posibilitățile de dez
voltare și întărire a relații
lor dintre cele două țări, 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne l-a asi
gurat pe ministrul Islandei 
că în activitatea sa desfășu
rată în acest scop se va bu
cura de sprijinul deplin al 
Consiliului de Stat și al gu
vernului Republicii Populare 
Romîne.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P, Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, s-a întreținut 
apoi cordial cu ministrul Is
landa. dr. Kristinn Gud. 
mundsson. Au asistat Corne
lia Mănascu și Anton Breiten- 
hofer.

(Agerpres)

INFORMAȚII

Foto i A. FOCȘA

Academia R. P. Romîne a 
sărbătorit in ședința ținută 
luni după-amiază pe acade
micianul Erasmus Nyărady, 
membru în Prezidiul Acade
miei, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 80 de ani.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei, 
care a felicitat pe sărbătorit 
in numele Prezidiului, al 
membrilor și cercetătorilor A- 
cademiei, subliniind valoarea 
operei sale științifice.

Acad. Gh. Ionescu.Sisesti, 
vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romine a adus sărbăto
ritului un omagiu din partea 
secției de biologie și științe 
agricole. în continuare, acad. 
Emil Pop, proi. C. C. Geor
gescu, membru corespondent 
și prof. Al. Buia au prezentat 
comunicări despre activitatea 
științifică a acad. E. Nyărady.

Mulțumind pentru sărbăto
rire, acad. E. Nyărady a re
levat condițiile deosebit de 
prielnice dezvoltării cercetării 
științifice pe care le asigură 
regimul democrat-popular în 
țara noastră.

★

Luni a sosit în Capitală, la 
invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor, Jusfo Pastor 
Zerquera, secretar general al 
Federației naționale a munci
torilor din asigurări, credite 
și anexe din Cuba,

★

Duminică în sala Teatrului

C.CS. din Capitală a 
loc un spectacol festiv 
de formațiile artistice frun
tașe din regiunea București. 
Și-au dat concursul aproape 
2.000 de artiști amatori care 
au participat la faza regio
nală a celui de-al VI-lea con
curs al formațiilor artistice 
de amatori. Corurile, dan
surile, cîntecele și scenetele 
prezentate au fost aplaudate 
cu căldură de cei prezenți.

*
La invitația Comitetului 

Central al U.T.M., a sosit în 
Capitală o delegație de tineri 
petroliști din R.P. Ungară, 
condusă de Gazso Păi, mem
bru al Biroului Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist. Delegația va 
face o vizită de 10 zile în țara 
noastră, pentru a studia acti
vitatea organizațiilor U.T.M. 
în domeniul industriei petro
liere.

avut 
dat

★
Luni a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre Moscova, o 
delegație formată din membrii 
unei brigăzi de producție a 
tineretului de la Combinatul 
metalurgic Reșița. Delegația 
va face un schimb de expe
riență și va studia activitatea 
brigăzilor de muncă comu
nistă ale 
U.R.S.S.

ne vizitează țara la invitația 
O.S.T.A., au fost timp de 4 
zile oaspeții oamenilor mun
cii din regiunea Galați. Tur
neul întreprins în regiune s-a 
încheiat cu recitalul extraor
dinar de canto și balet pre
zentat duminică se 
scena Filarmonicii 
„Unirea" din Focșani.

Spectacolele prezentate de 
artiștii kirghizi în orașele 
Brăila, Galați și Focșani s-au 
bucurat de mult succes.

★
BRAȘOV. — în amfiteatrul 

Institutului politehnic Hin 
Brașov a avut loc o consfă
tuire cu brigăzile științifice 
din localitate. Au fosi prezen
tate expuneri privind activi
tatea celor 50 de brigăzi știin
țifice care de Ia începutul a- 
nului s-au deplasat în peste 
100 de sate și comune. Mem
brii brigăzilor au discutat cu 
oamenii muncii din aceste 
comune diverse probleme de 
actualitate și au răspuns la 
numeroasele întrebări ale a- 
cestora cu privire la situația 
internațională.

CETI rtîQ:, Dvs.
a sfafiunile

PREDEAL. 
f’IRIUL RECbilMIȘ

(Agerpres)

oferă în tot cursul anului 
condiții plăcute de odihnă, 
cazare și masă substanția
lă Ia vilele din Predeal, 
Pîrîul Rece și Timiș,

De asemenea cabanele 
„Dîmbul Morii", „Cioplea", 
Pîrîul Rece", „Trei Brazi" 
șj altele, care oferă con 
di ții de confort și o bună 
deservire prin bufete.

Primirea în stațiune șe 
tace prin Agențiile O.N.T. 
„Carpațî" din localitatea 
dv.

tineretului din

W
GALAȚI. — Grupul de ar

tiști din R.S.S. Kirghiză, car*

CANAPWLF r,CARFAȚ!
PRODUSE DE IPROF/Ș^STEAUAROȘIE' ODORHET

Măreția și poezia! teatrului
trului vocile dobândesc o re
zonanță sporită, iar siluetele 
decupate în cîmpul vizual a- 
propiat al spectatorului devin 
staturi cu adevărat eroice. 
Firește, nu orice piesă 
tinde sau se potrivește 
asemenea viziuni. x„ 
de primăvară de Al. 
care e o farsă lirică, 
zoarea Elena Zotova nu re
curge decît parțial la acest 
procedeu - printr-o „cărare 
de flori" străbate doar un 
mic colț al sălii. în schimb, 
comuniunea cu sala se rea
lizează 
proape 
tatorii, 
cauză 
în Hotel Astoria de Al. Stein 
și mai 
Irkutsk 
lopkov 
eroi 
lui 
După 
marele 
„cel de 
scenei, 
trul antic grec. Tot din acest 
teatru, Ohlopkov își trage 
predilecția pentru caracterele 
și conflictele esențiale ca și 
simțul pentru tragedie. ~ 
cheia cu care Ohlopkov 
chide pastelurile artei 
matice e contemporană, 
vremii noastre.
și poezia esențială a specta
colelor lui sînt ale timpului 
în care se construiește comu
nismul.

Teatrul practicat de Ohlop
kov e complex în sensul că 
angajează toate resursele,

printr-un 
permanent 
chemați 

de către

în 
Și

pre- 
îște unei 
în Viori 

Stein 
regi-

dialog a- 
cu spec- 
mereu în 
personaje.

ales în Popește din 
de A. Arbuzov, Oh- 
aduce frecvent pe 

i mijlocul publicu- 
cu efecte bune, 

propria mărturisire, 
regizor a eliminat 

al patrulea perete" al 
inspirîndu-se din tea-

Dar 
des- 
dra- 
e a 

Grandoarea

toate mijloacele. Caracteristic 
e însă faptul că și în utiliza
rea factorilor ajutători, Oh
lopkov e pentru măsura 
grandioasă. Muzica de scenă 
e a lui Beethoven, Scriabin 
Debussy, iar orchestra care o 
execută e amplă, simfonică. 
Dacă nu e orchestră în com
pletul ei, (ca și Hotel Astoria) 
sînt în schimb patru piane, 
orga (în poveste din Irkutsk), 
cu un volum sonor bogat. 
Chiar și pentru vodevil, pen
tru ușoara comedie muzicală 
(Viori de primăvară), se a-

ve sau de descriere a unei si
tuații. în schimb, accentele a- 
par cu atît mai puternice în 
scenele-cheie, acolo unde re
gia socotește că sînt de exca
vat esențe umane. Același lu
cru l-am observat și în tra
tarea regizorală a rolurilor, 
în Poveste din Irkutsk, Valia 
nu mai are rolul principal, nu 
interesează atît de mult soar
ta ei, transformarea ei — deși 
și aceasta e just subliniată. 
Valia pare — față de cei doi 
pretendenți la mina ei — o 
persoană comună, aproape ba-

Turneul Teatrului
„Maîakovski" din Moscova

pelează la un maestru auto
rizat al genului, Soloviov- 
Sedoi, Același lucru e vala
bil și pentru scenografie. 
Niciodată naturalist, totdea
una expresiv, cadrul plastic 
e mai mult sugerat, fundalul 
fiind folosit tot timpul ca 
element de joc, dinamic.

Toate elementele de care 
am vorbit converg spre actor, 
spre punerea în valoare a tră
irii lui scenice. Ele formează 
cu adevărat o „țară de ar- 
gint“ (de care vorbea Brecht) 
cu jalonul jocului actoricesc. 
Ohlopkov nu acordă aceeași 
atenție tuturor pasajelor și 
momentelor din text. E vorba 
în speță de părțile expoziti-

nală. Dominante devin pasiu
nile mistuitoare ale lui Ser- 
ghei și Viktor, splendid dife
rențiate și comparate scenic. 
Desigur, la impresia aceasta 
contribuie și capacitatea dife
rită a actorilor. Dar nu la ea 
ne referim. Importantă aici e 
viziunea regizorului, mesajul 
pe care a ținut să-l transmită. 
Ohlopkov a văzut și a simțit 
cit se poate de clar că Valia 
are, ca personaj, mai mult o 
factură narativă, epică, ade
văratele caractere dramatice 
fiind Viktor și Serghei. Linia 
de foc a piesei trece în pri
mul rînd prin personalitatea 
lor. Diferențele temperamen
tale ale celor doi eroi» con-

flictul dintre ei, clasica alter
nativă a prieteniei și dragos
tei, freamătul dramatic, pre
zența corului, cu un cuvînt e- 
lementele principale ale tex
tului lui Arbuzov, l-au deter
minat pe Ohlopkov să mon
teze Poveste din Irkutsk cu 
fața spre tragedie. Consider 
ca pe tina din cele mai mari 
izbinzi ale regizorului sovie
tic și ale teatrului universal 
contemporan reînvierea în 
toată grandoarea și forța ei 
a poeziei tragice, pe linia ma
joră a clasicității.

Scena scrisorilor de la Va
lia, cu tăcerile de la început 
ale lui Serghei, cu jocul sufle
tesc oscilant al lui Viktor, cu 
frământarea a însăși femini
tății Valiei, apoi mărturisirea 
lui Serghei, jignirea Valiei de 
către Viktor și plecarea a- 
cestuia ; dansul plin de o pa
timă reținută al lui Viktor — 
arc gata să se rupă de atîta 
încordare — șj dramatismul 
mimicei și al gesturilor ; sce
na anunțării morții lui Ser
ghei. — toate acestea ri
dică dialogul pe 
de expresie sublimă. 
Ohlopkov a fost un 
vărat Jupiter al scenei,
un Jupiter care participă cu 
căldură și cu emoție la ma
rile dureri și bucurii ale oa
menilor. Căci sînt și bucurii 
în Poveste din Irkutsk: bucu
ria calmă, lăuntrică, aproa.
pe 
când 
till

culmi
Aici 
ade- 
dar

calmă,
tăinuită a lui Serghei, 

dansează 
bucuria

valsul nun- 
explozlvă la

nașterea celor doi gemeni t 
bucuria generoasă și înțeleap
tă a Valiei, în final când 
strînge în pumn primul sala
riu cîștigat de ea după moar
tea lui Serghei. Vibrează în 
aceste momente poezia cu rit
muri ample a gesturilor sim
ple ale vieții.

în deplină concordanță cu 
Ohlopkov, Eduard Marțevici a 
fost un Serghei liric, de o li
niște și bunătate interioară 
copleșitoare, jucîndu-și eroul, 
așa cum cred că-I joacă pe 
Hamlet; cu o nespusă no
blețe spirituală. A. S. Lazarev 
s-a comportat magistral creînd 
un Viktor de neuitat. Rar am 
întâlnit atîta intensitate dra
matică, mereu prezentă, la 
un actor tânăr, care și-a com
pletat farmecul zâmbetului cu 
forța unui temperament vul
canic.

Am vorbit cu precădere de 
Poveste din Irkutsk fiindcă în 
acest spectacol îșî dau întâlni
re cele mai caracteristice vir
tuți ale concepției regizorale 
ohlopkoviene. Ceea ce nu în
seamnă că n-am notat pre
zența plină de talent a unor 
actori ca A. A. Hanov (în toa
te trei spectacolele), Tatiana 
Karpova (în Viori de primă
vară și Hotel Astoria), Maksim 
Straub, Lev Sverdlin, Svetla
na Nemolaieva și mai ales 
Vera Oslova ( în Viori de pri
măvară), B. N. Tolmazov, E. 
N. Kozireva și B. L. Levinson 
(in Hotel Astoria).

Cineva- se bucura că într-o 
poezie a „văzut idei“. La spec
tacolele lui Ohlopkov m-am 
bucurat că am văzut teatrul, 
grandoarea și poezia lui ne
pieritoare.

FLORIAN POTRA

dau a Hota elegcwdii tocumtei

Sin! durabile și 
practice fiind 
produse din 
materiale de 
bună calitate.



IN DRUM SPRE VIENA *>.<?>:«• iW:'

N. S. Hrușciov 
s-a oprit la Kiev

?■

TJ

’•S' •V4

KIEV 28 (Agerpres). — 
TASS transmite.: în drum 
spre Viena, Nikita Hrușciov 
a sosit la Kiev în dimineața 
zilei de duminică.

La coborârea din vagonul 
trenului special, N. S. 
Hrușciov a fost întâmpinat de 
conducători ai R.S.S. Ucraine
ne. în timp ce străbatea orașul, 
N. S, Hrușciov a fost salutat 
de mii de locuitori ai capita
lei Ucrainei.

KIEV 28 (Agerpres). —• 
TASS transmite: NrS. Hruș
ciov, care a sosit în diminea
ța de 28 mai la Kiev, a depus 
o coroană de flori la mormîn- 
tul marelui poet ucrainean 
Taras Șevcehko, de la a cărui 
moarte se împlinesc anul aces
ta 100 de ani. Conform hotă- 
rîrii Consiliului Mondial al 
Păcii, această dată va fi co
memorată în întreaga lume. 
‘Mormîntul genialului fiu al 
poporului ucrainean se află p*

dealul Cemeceia, în apropiere 
de orașul Kanev (lingă Kiev).

La solemnitatea depunerii 
coroanei de flori au asistat 
conducători ai Ucrainei, pre
cum și numeroși locuitori din 
regiunea Cerk'assî și din re
giunile învecinate. N.S. Hruș
ciov a vizitat apoi muzeul 
„Ș'evcenko".

Șeful guvernului sovietic ș-a 
opri: la Kiev în drum spre 
Viena, unde se va întîlni cu 
președintele S.U.A., John Ke
nnedy.

Lucrările primului congres
al sindicatelor din întreaga Africă

O DATĂ GLORIOASĂ
ÎN ISTORIA POPORULUI GREC

In preajma
ATENA 28 (Agerpres). — In 

legătură cu apropiata întilrtire 
dintre N.S. Hrușciov și J. Ke
nnedy, președintele fracțiunii 
parlamentare a E.D.A., I. Iliu, 
a declarat următoarele unui 
corespondent dl agenției 
A.D.N.: Sper că consecințele 
acestei întrevederi vor avea 
o influență pozitiva asupra si
tuației din Balcani și vor con- 
tribui la transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, 
prieteniei și colaborării între 
popoarele cu sisteme economi
ce diferite-

Este ih interesul popoarelor 
balcanice, a spus Iliu, de a 
restabili încrederea reciprocă 
și a lichida cheltuielile mili
tare. Este în interesul acestor 
popoare de a stabili o colabo
rare economică și politică rod
nică în spiritul păcii și al asi
gurării independenței și inte
grității tuturor țărilor.

întîlnirii Hrușciov-Kennedy
tinue în direcția destinderii 
încordării internaționale".

Luînd cuvîntul la 27 mai la 
postul de radio Viena, dr. 
Gorbach, cancelarul Austriei, 
a declarat : „Dacă voi spune 
că în aceste zile întreaga lume 
își îndreaptă privirile spre 
Austria, nu voi exagera : sîn- 
tem bucuroși de faptul că cei 
doi oameni de stat au ales ca
pitala Austriei ca loc de în
tâlnire".

29 (Agerpres). — în 
întrevederii Hrușciov— 
unele ziare franceze fac

PARIS
preajma 
Kennedy, 
un bilanf al politicii externe ame
ricane sofînd în evidență ultimele 
eșecuri ale politicii ,,de pe po
ziții de forță".

„In ajunul conferinței, scrie săp
tămânalul „L'Express" 
asupra hărții lumii descoperă 
panoramă

în Iran,

mini, ales de americani, încearcă 
cu disperare să frîneze haosul 
politic și economic. Reformele in
tervin însă prea tîrziu. Mulțimile 
îl aclamă pe Mossadîk. Revolu
ția poate izbucni în Iran oricînd.

In Coreea de sud, Statele Unite 
crize 

de 
stă- 
ar- 

do- 
mai 

țării. Și 
s-ar pu-

VIEfțTA 28 (Agerpres). — 
Cu prilejul unei festivități 
care a avut loc la Viena la 
27 mai, Adolf Schărf, preșe
dintele federal al Austriei, re- 
ferindu-se la apropiata între
vedere dintre N. S. Hrușciov 
și J. Kennedy, a declarat ur
mătoarele: „Șperăm că întâl
nirea de la Viena între pre
ședintele Kennedy și premie
rul Hrușciov va marca o 
schimbare spre bine în situa
ția internațională*1. „Locui
torii Austriei și ai Vienei, a 
spus în continuare Schărf, vor 
face totul pentru ca discuțiile 
dintre cei doi oameni de stat 
să se desfășoare în cele mai 
bune condiții".

VIENA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Opinia pu
blică din Austria aprobă din 
toată inima și așteaptă cu ne
răbdare întâlnirea de la Vie- 
na a conducătorilor de stat ai 
Uniunii ‘Sovietice și S.U.A. 
„Salutăm convorbirile care 
vor avea loc la Viena la 3 și 
4 iunie între N. S. Hrușciov 
si J. Kennedy, se spune în 
declarația Biroului Politic al 
P.C. din Austria. Popoarele 
iubitoare de pace așteaptă ca 
această întâlnire să însemne 
începutul unor acțiuni con-

o privire
o 

sumbră pentru S.U.A. : 
noul prim-ministru A-

trebuie să facă față unei 
economice grave. Un pumn 
militari inconștienți au pus 
pinire pe putere cu ajutorul 
melor americane, în condițiile 
rinței populare din ce în ce 
puternice de unificare a 
aici, un satelit american 
tea prăbuși brusc.

Tn Vietnamul de sud
Ngo Dinh Diem își vede autori
tatea scăzind treptat. Americanii 
înțeleg că el este corupt și 
ineficace dar nu au altul pe care 
să-l pună în loc. In cursul vizi
tei sale la Saigon vicepreședin
tele Johnson n-a găsit nimic mai

a

CASABLANCA 29 (Ager
pres). — Reprezentantul Re
publicii Guineea, Diallo Seidu, 
a prezentat la primul congres 
pe întreaga Africă al sindica
telor, raportul: „Programul 
general de acțiuni unice ale 
sindicatelor pe plan național 
și pan-african față de proble
me ca războiul din Algeria, 
colonialismul și neocblonialis- 
mul, discriminarea rasială, 
experiențele atomice în Sa
hara".

Raportorul a declarat 
„unitatea de 
avea nici un 
lurile care trebuie atinse nu 
vor fi stabilite precis".

Faptul că nu există o orga
nizație sindicală pe întreaga 
Africă cu o structură precisă 
face să scadă potențialul de 
luptă al mișcării sindicale pe 
acest continent. Este necesar, 

subliniat raportorul, ca ma-

că
acțiune nu ar 

succes dacă țe-

guvernul

bun de propus decît o sporire 
ajutorului militar american.

„La Tribune des Nations11 despre regimul 
din Vietnamul de sud

PARIS 29 (Agerpres). — 
Săptămînalul francez „La Tri
bune des Nations" scrie că 
aproximativ cu două luni în 
urmă, Ngo Dinh Diem a fost 
„reinstalat în fotoliul prezi
dențial ; dar situația regimu
lui lui nu este mai puțin 
zdruncinată".

Revista citează ca exemplu 
al situației din Vietnamul de 
sud, cele ce se petrec în pro
vincia Bon Tro. „Aci, scrie 
revista, dintr-un total de 100 
de sate, 90 nu mai au orga
ne locale fidele autorităților 
lui Ngo Dinh Diem. în cursul 
ultimelor șase luni ale anului 
trecut, peste 40 de posturi mi
litare răspîndite în această 
provincie au fost nevoite să 
se retragă sub presiunea 
populară". „La Tribune des 
Nations" subliniază că „nici în 
Saigon, capitala autorităților 
lui Ngo Diem, soldații și a- 
genții de poliție nu îndrăz
nesc să se aventureze dincolo

de o rază de 200 de metri de 
oraș**.

în ultimul timp „rîndurile 
administrației și ale armatei 
diemiste se descompun . în
tr-un mod rapid".

Se remarcă, de asemenea, 
faptul că în ultimul timp s-au 
intensificat numărul și am
ploarea ciocnirilor dintre for
țele autorităților de la Sai
gon și combatanții „Frontului 
național de Eliberare". în 
cursul primelor luni ale aces
tui an au avut loc lupte se
rioase în regiunea Caolanh, 
situată la o sută de kilometri 
de Saigon și la Benieat, la 40 
kilometri de capitală. în 
cursul acestor lupte, trupele 
diemiste au suferit importan
te pierderi.

Clica lui Diem „este cuprin
să de panică în fața presti
giului crescînd al „Frontului 
Național de Eliberare" în rîn
durile maselor atât de la ora
șe cit și de la sate".

In S.U.A. continuă persecutarea luptătorilor
împotriva segregației rasiale

a

Tratativele
EVIAN 29 (Agerpres). — La 

29 mai, la Evian a avut loc 
cea de-a cincea ședință a de
legațiilor care participă la tra
tativele franco-algeriene. 
avut loc tratative atît dimi
neața cit și după-amiaza. Po
trivit înțelegerii stabilite, nu 
s^a făcut cunoscut cele discu
tate.

Viitoarea ședință va avea 
loc miercuri 31 mai.

Au

29 (Agerpres). — 
anunță ziarul 

comandamen-

PARIS
După cum 
„L’Humanită", 
tul din regiunea a patra din
Algeria a Armatei de eliberare

||

sele de oameni ai muncii să 
fie mobilizate în jurul unor 
lozinci precise și clare.

Diallo Seidu a spus că a- 
ceste lozinci politice trebuie 
să fie lupta împotriva colo
nialismului și a imperialismu
lui, lupta pentru independența 
tuturor țărilor africane, pen
tru consolidarea independen
ței în țările aflate pe calea 
dezvoltării progresiste, lupta 
împotriva instaurării neocolo- 
nialismului în Africa, lupta 
pentru apărarea libertăților 
democratice și sindicale, lupta 
dîrză împotriva includerii sta
telor africane în organizații 
neafricane care urmăresc am
plasarea de baze militare în 
Africa.

După discuții, raportul lui 
Diallo Seidu a fost aprobat în 
unanimitate de participanții 
la Congres.

la ian
națională a dat publicității un 
comunicat in care subliniază 
că, în pofida dispoziției gu
vernului francez cu privire la 
încetarea „operațiunilor ofen
sive", trupele franceze conti
nuă operațiunile militare pre
textând „dreptul la apărarea 
legitimă**. în comunicat se a- 
rată că Ia 21 mai in regiunea 
Blîda trupele franceze au dus 
lupte ofensive împotriva sub
unităților Armatei de elibera
re națională a Algeriei. Ac
țiuni similare au fost între
prinse de trupele franceze in 
aceeași regiune la 23 și 24 
mai.
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ATENA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

în aceste zile opinia publi
că din Grecia se pregătește 
să sărbătorească o dată glo
rioasă din istoria luptei po
porului grec pentru 
mocrație, libertate 
pendența patriei.

Acum 20 de ani, 
întunecatei ocupații 
în noaptea de 30 spre 31 mai, 
riscîndu-și viața, eroul națio
nal Manolis Glezos împreună 
cu un alt tînăr grec, A. San
tos, a smuls de pe Acropole 
drapelul cu zvastica hitle- 
ristă.

într-un apel adresat po
porului grec, 15 mari scriitori 
din Grecia, printre care K. 
Varnalis, laureat al Premiu
lui Internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între po
poare", T. Kornaras, N. Vret- 
takos și M. Avgheris, declară 
că fapta de eroism a lui Gle
zos constituie una din cele 
mai luminoase și glorioase pa
gini din istoria Greciei. Auto
rii apelului, publicat de zia
rul „Avghi", cheamă pe toți 
oamenii de artă și scriitorii

tărie
eli-

și a

delegații de locuitori din. 
verse regiuni ale tării fac 
zițe primarului Atenei și 
menilor politici cerîndu-le ca
Glezos și ceilalți democrați să 
fie eliberați imediat.

Cererea 
nolis 
recea 
bună 
lume,

di- 
vi- 
oa-

pace, de
și inde-

în zilele 
hitleriste,

din Grecia să ceară cu 
ca Manolis Glezos să fie 
berat imediat.

Pe adresa guvernului
regelui Greciei sosesc zilnic 
scrisori în care reprezentanți 
ai opiniei publice grecești și 
mondiale cer eliberarea lui 
Glezos, care a cucerit dragos
tea și admirația a sute de 
milioane de oameni din în
treaga lume. Tot mai multe

„Libertate lui Ma- 
Glezos '.*' a devenit ce- 
tuturor oamenilor de 
credință din întreaga 

scrie ziarul „Avghi".

Mesajul adresat de Manolis 6lezos 
popoarelor sovietice, popoarelor 
lunii și opiniei publice grecești

ATENA 28 (Agerpres). ■ — 
TASS transmite : Din închi
soarea de pe insula Egina, 
unde este deținut, 
Glezos, erou național al Gre
ciei, a adresat un mesaj po
poarelor sovietice, popoarelor 
lumii și opiniei publice gre
cești. . r

La 31 mai, se spune în me
saj, se împlinesc 20 de ani de

Poporul angolez continuă cu succes 
lupta anticolonialistă

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Insurgenții angolezi continuă 
să desfășoare cu succes ope
rațiuni militare împotriva u- 
nităților de elită ale armatei 
colonialiste portugheze în nor
dul Angolei. Patrioții 
prind atacuri împotriva 
posturilor portugheze.

După cum transmite 
pondentul din Luanda

OFF

între- 
avan-

cores-
al a-

WALL St. Wants țUBÂ
I

1
....

1 A
4

genției France Presse, la 28 
mai importante forțe ale in
surgenților înarmați, au ata
cat orașul Sanza Pombo din 
nord-estul Angolei.

Ciocniri între insurgenți și 
trupele portugheze s-au pro
dus, de asemenea, în regiuni
le localităților Quimbele Ma- 
cocola și Santa Cruz.

într-un raport dat publici
tății de autoritățile portughe
ze la Lisabona și citat de co
respondentul ziarului „Daily 
Telegraph" se arată că situa
ția din Angola „înregistrează 
o înrăutățire continuă".

Raportul recunoaște că ar
mata portugheză nu este în 
stare să înăbușe lupta cres
cîndă a poporului angolez îm
potriva ; 
portughez, 
portugheze 
subliniază 
tează doar 
însemnate 
curățire".

jugului colonialist 
Unitățile militare 
din Angola, se 

în raport, „repur- 
succese foarte ne- 
în operațiunile de

cînd’ svastica hitleristă a fost 
smulsă de pe Acropole. A- 
ceastă faptă pe care o cins- 

Mano-lis . țese luptătorii, din -mișcarea 
de rezistență nu a fost pur și 
simplu acțiunea a doi tineri 
(împreună cu Glezos a fost un 
alt tânăr grec — n.r.). Mîinile 
poporului nostru, scrie Glezos, 
au rupt în bucăți simbolul o- 
dios al fascișmului și războiu
lui, iar de pe vechea Acropole 
a răsunat glasul triumfului 
democrației.

Multe fapte eroice, ca și nu
mele celor care le-au săvîrșit, 
ale celor care cu sîngele și 
sacrificiile lor au croit ome
nirii drumul spre viitor, . ău 
rămas necunoscute. Manolis 
Glezos cinstește pe acești eroi 
anonimi, acești . antifasciști 
din întreaga lume. Nazismul a 
fost învins pe cîmpurile de 
bătălie, iar crimele și bar
baria lui au fost condamnate. 
Dar forțele care au dat naș
tere fascismului, scrie Glezos, 
urzesc din nou planuri împo
triva păcii și democrației. 
Pentru a se cinsti cu adevărat 
cauza rezistenței, este necesai' 
să se întărească prietenia diil- 
tre popoare, să se lupte îm
potriva războiului, pentru co
existență, așa cum o fac atât 
de stăruitor poporul sovietic 
și conducătorii luv

Din închisoarea de pe in
sula Egina, își încheie mesa
jul eroul național grec, trans
mit cel mai călduros salut, 
dragostea și admirația mea 
marelui popor sovietic și pa
triei lui Gagarin.

In Coreea de sud

Teroarea fascistă ia amploare

NEW YORK 29 (Agerpres). 
= La Jackson, statul Missis
sippi continuă arestarea 
lătorilor libertății". La 
mai au fost arestați : 
studenți — șapte negri și 
albi — „vinovați" de a fi 
truns împreună în sala 
așteptare a autogării 
Jackson, rezervată numai 
bilor. Numărul „călătorilor 
libertății" arestați pîiiă în 
prezent în statul Mississippi se 
ridică la 31. întrucît celor 
arestați nu li se poate aduce 
învinuirea de a fi încălcat 
legea, (autoritățile rasiste 
sînt acelea care încalcă legile 
federale prevăzînd interdicția 
discriminării rasiale în trans
porturile publice) „călătorii 
libertății" sînt acuzați de 
.,provocare de dezordini". La 
Montgomery, capitala statu
lui Alabama, a avut loc un 
miting de protest al 
lației de culoare împotriva 
represiunilor la care 
supuși iA ---- —- —

Agenția Associated 
anunță 
actorul 
Heston, 
festație 
orașului în semn de protest 
împotriva segregației rasiale 
în restaurantele și bufetele

„că-
28 

nouă 
doi 
pă- 
de 

din 
al-

popu-

___  sînt 
,călătorii libertății".

Press 
că la Oklahoma City* 

de cinema Charlton 
a condus o mani- 
pașnică pe străzile

publice. La demonstrație au 
luat parte albi și negri.

Ziarul „Washington Post" 
relatează că potrivit unui ra
port oficial s-a stabilit că în 
statul Alabama există legă
turi strînse între poliția lo
cală și membrii organizației 
teroriste Ku Klux Klan.

PARIS 29 (Agerpres). — 
Săptămînalul francez ,,L’Ex- 
pres" a publicat noi amănun
te în legătură cu incidentele 
sîngeroase provocate de ra
siști în statul Alabama la 14 
mai .

în timp ce ,,călătorii libertă- 
ții“, arată ziarul, care au ple
cat din Washington, se în
dreptau spre New Orleans 
bandele de rasiști le-au pre
gătit o ambuscadă la Annis
ton (Alabama). „Autobuzul 
lor, arată „L’Expres", a fost 
atacat, i s-au spart cauciucuri
le și în cele din urmă a fost 
incendiat. Pasagerii au fost 
bătuți cu pumnii, cu bastoa
ne de cauciuc și cu țevi de 
plumb. Ei au trebuit să fie 
internați în spital. Cîteva zile 
mai tîrziu aceeași scenă s-a 
repetat la Birmingham. Po
liția era absentă. Ea nu și-a 
făcut apariția nici în timpul 
incidentelor sîngeroase din

Montgomery. Aci o mulțime 
de rasiști, scoțînd urlete i-a 
atacat pe călători rănind vreo 
20. Un negru a fost stropit 
cu benzină de rasiști și trans
format într-o torță vie. Un 
alb, James Zwerg, a fost des
figurat și grav rănit. în ace
lași timp, șeful poliției locale 
a anunțat că „toate ambulan
țele din oraș erau în pană". 
Iar spitalul i-a primit pe ră
niți abia după mult timp.
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Demonstrație o tineretului din Chicago oare condamnă acțiunile agresiv» ale S.U.A. (împo
triva Cubei. Pe pancartă se poate citi: „Jas mîlnile de pe Cuba

SEUL 29 (Agerpres). — Ști
rile transmise de agențiile de 
presă occidentale din Seul con
firmă amplificarea terorii fas
ciste în Coreea de sud. Majo
ritatea acestora anunță un 
val de arestări și sentințe de 
condamnare la moarte pronun
țate împotriva participanților 
la mișcarea de eliberare na
țională.

Agenția United Press Inter
national anunță de asemenea 
noi măsuri îndreptate împotri
va presei pentru a împiedica 
oglindirea stării reale de lu
cruri din Coreea de sud. Ast
fel, după cum transmite U.P.I., 
a avut loc ,,o drastică reduce
re a numărului publicațiilor 
autorizate să apară în Coreea 

Agenția France

Sesiunea Comitetului
Executiv al U.I.S.

upă cum s-a anunțat, la 
26 ma| a avut l°c 'a ha
vana prima ședință ple- 

a sesiunii Comitetului Exe- 
a.1 Uniunii Internaționale

WHiPr rcurHuwA
MOSCOVA. La 27 mai Ni

kolai Patolicev, ministrul Co
merțului Exterior al U.R.S.S., 
a avut o întrevedere cu Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romine, Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării și V. Ste- 
riopol, adjunct al ministrului 
Comerțului. Cu acest prilej a 
avut Ioo o convorbire privind 
problemele comerțului dintTe 
U.R.S.S. și R.P. Romînă.

Alexei Kosighin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

SOFIA. Cyrus Eaton, cu
noscut reprezentant al vieții 
publice americane, a părăsit 
Sofia duminică, plecînd la 
Paris.

VARȘOVIA. La 29 mai la 
Varșovia s-a deschis o Ple
nară lărgită a Comitetului pe 
Întreaga Polonie al Frontului 
unității poporului. Ljț deschi
derea plenarei au participat 
W. Gomulka, A. Zawadzki și 
.1. Cyrankiewicz.

CAIRO. Postul de radio 
Cairo a anunțat că Mamduh 
Gebba, ambasadorul R.A.U. in 
Congo, a remis la Stanleyville 
scrisorile de acreditare lui 
Antoine Gizenga, șeful gu
vernului legal al Congoului.

nară 
cutiv 
a Studenților (U.I.S.).

Participanții la sesiune au as
cultat raportul „Solidaritatea 
Fnternaționa lă a studenților cu 
America Latină <n lupta împo
triva imperialismului, pentru e- 
liberare națională și reforma 
învățămintului", prezentat de 
Pedro Alvarez (Venezuela), 
vicepreședinte al U.I.S.

Raportorul a relevat acțiunile 
largi ale studenților latino-ame- 
riconi care participă împreună 
cu popoarele lor la lupta pen
tru libertate, împotriva mizeriei 
și analfabetismului. însuși fap
tul că sesiunea Comitetului Exe
cutiv al U.I.S. se ține în capi
tala Cubei eroice, a spus Alva- 

■rez, prezintă o însemnătate ex
cepțională și ne umple inimile 
cu bucurie și mindrie.

Analizînd actuala situație din 
America Latină, vorbitorul a a- 
rătat că dominația imperialis
mului american in țările Anîeri- 
cii Latine 
continuă a 
popoarelor 
evenimente 
a spus ei,

niie împotriva Guqtemcțlel 
Cubei. Raportorul a 
însă schimbarea raportului de 
forțe pe plan mondial, ceea 
ce face ca uneltirile imperia
liste să sufere repetate înfrân
geri.

Caractecizînd mișcarea stu
dențească latin o-americană, ra
portorul a arătat Că principala 
ei trăsătură o constituie identi
tatea deplină a intereselor stu- 
dențimii și popoarelor, strinsa 
legătură a studențimii cu alte 
pături ale societății, în special 
cu organizațiile muncitorești și 
țărănești. Studenții iatino-ame- 
ricani pun problmeie democra
tizării învățămintului în legătu
ră Indisolubilă cu lupta împo
triva Imperialismului și a colo
nialismului.

Manifestindu-șl solidaritate»

subliniat

cu studențimea latino-america- 
nă, a subliniat Alvarez, U.I.S. 
ti acordă nu numai sprijin mo
ral, c| și cel mai larg sprijin 
material. Măsuri concrete refe
ritoare la acest sprijin au fost 
adoptate la cel de-al Vl-lea 
Congres al U.I.S., care a avut 
loc anul trecut la Bagdad. La 
acest Congres s-a hotărit ca 
ziua de 26 iulie să fie procla
mată Ziua internațională de so
lidaritate cu studenții Americii 
Latine. Alvarez a propus să se 
constituie un comitet internațio
nal de solidaritate cu Cuba.

La dezbateri au luat cuvin- 
tul pină în prezent delegații 
din Sudan, Cehoslovacia, Irak, 
Africa occidentală, Ecuador, 
Republica Populară Romînă, 
Franța, Porto Rico, Cuba, Peru. 
Ei și-au exprimat solidaritatea 
frățească cu studenții cubani și 
cu întregul popor al Cubei e- 
roice.

Sesiunea Comitetului Execu-
obiv al Uniunii Internaționa'e 

Studenților continuă.

Viața grea a studenților africani 
care învață în colegiile americane

MOISCOVA. Răspunzînd in
vitației Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea șl a Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Ia 29 
mai a plecat la Phenian o de
legație sovietică condusă de

WASHINGTON. La 28 mai 
Casa Albă a anunțat că la 
cererea președintelui Kenne
dy, reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., Adlai 
Stevenson, va pleca luna vii
toare într-o călătorie de trei 
săptămâni în America de Sud. 
Stevenson va vizita capitalele 
a zece țări sud-americane. 
Scopul vizitei este de a căuta 
împreună cu conducătorii a- 
cestor țări „noi căi de cola
borare interamericană".

duce ia scăderea 
nivelului de trâ; al 

acestora. Recentele 
din America Latină, 
arată că imperialis

mul nu se limitează la încercări 
de a supune popoarele acestui 
continent numai cu ajutorul 
așa-numitelor „mijloace pașni
ce", adică mijloace cu caracter 
economic, politic, social și cul
tural. Monopolurile recurg din 
nou la intervenția militară fă
țișă în treburile țărilor latino-a- 
mericane. Acest fapt este dove
dit printre altele de opresiu-

S. tudenții afri
cani care în
vață în cole

gii americane se a- 
flă astăzi într-o si
tuație cu adevărat 
dezastruoasă. Cei 
mai mulți dintre ei 
sînt nevoiți să plă
tească taxe de în
vățămînt ridicate și 
după cum relatea
ză agenția UPI, „u- 
nii se află în pra
gul mizeriei, far 
alții se consideră 
fericiți dacă reu-

șese să ia măcar o 
masă pe zi".

Pentru a o scoa
te la capăt într-un 
fel oarecare, stu
denții africani ac
ceptă orice muncă 
oricît de prost este 
ea plătită. Dai- as
tăzi este aproape 
cu neputință să se 
găsească de lucru 
în S^IU.A., unde 
armata șomerilor 
numără aproxima
tiv 5 milioane de 
oameni.

în afara nevoilor 
materiale acute, ti-

sîntnerii africani 
mereu persecutați 
de către rasiști.

Totodată majori
tatea studenților a- 
fricani nimeresc în 
colegii care nu le 
dau cunoștințele de 
care au nevoie pen
tru a munci după 
înapoierea în pa
trie. De aceea pre
sa americană este 
nevoită să recu
noască că africanii 
se înapoiază din 
Statele Unite „com
plet dezamăgiți".

Presse anunță că, cu acest 
prilej au fost arestați 170 de 
ziariști.

Potrivit altor știri, regimul 
militar reacționar instalat la 
Seul caută să creeze o bază 
„juridică" pentru existența sa. 
In cursul unei conferințe dc 
presă care a avut loc luni di
mineață. Tian Do En, căpete
nia noului „guvern" a anunțai 
că va aduce modificări consti
tuției pentru „încredințare^ 
puterii unui guvern civil" dai 
a precizat că „este greu să s« 
fixeze o dată pentru asemenes 
modificări". In schimb el a a- 
rătat că consideră necesar ,,ss 
se adopte măsuri provizorii 
pentru a asigura funcționare^ 
legală a guvernului militar".

Interzise pe baza legii din... 1881!
/nfîmplarea de față are la 

prima vedere un aspect 
curios, poate chiar hazliu. 

Interzicerea unor publicații ac
tuale pe baza unei legi din... 
1881 I Este la fel ca și cum ci
neva ar contesta activitatea cută- 
rui sau cutărui parlament, făcînd 
apel la o lege dată de Nabuco- 
donosor. Și totuși chiar anul a- 
cesta am fost martorii unei ase
menea absurdități. lată 
ce-i vorba :

Autoritățile franceze și 
niene au interzis cu cîtva 
urmă intrarea în țările respective 
a unor publicafii editate de Uniu
nea Internațională a Studenților. 
Sacii confinînd aceste publicații 
au fost rambursați expeditorului. 
Din Franța au sosit retur la se
diul U.I.S. atît publicațiile desti
nate pentru această tară cîf și a- 
celea care erau doar în tranzit că
tre abonați și către organizațiile 
de tineret din Bolivia, Chile, 
Peru, Venezuela, Nicaragua, Sal
vador, Costa Rica, Porto Rico, 
Guadelupa, Guiana Franceză, 
Reunion, Togo, Senegal, Came
run, Madagascar, Portugalia, Spa
nia, Belgia etc. Pe toate etiche
tele era imprimată inscripția : 
..interzis. Legea din 29 iulie 1881“. 
Aceasta este singura explicație.

Conțineau oare aceste publica- 
ții lucruri care să submineze rîn- 
duielile țărilor respective î Nici 
vorbă I lată, de altfel care sînt 
acele publicații : „Pacea — o 
problemă studențească", broșură 
confinînd rezumatul cuvîntărilor 
rostite la Conferința internaționa
lă a studenților pentru pace, care 
a avut loc în 1959 ; „Al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților" o dare de seamă a- 
supra evenimentului cofinînd amă
nunte cu privire la programul stu
dențesc din timpul acestui Festi
val, „Șaisprezece întrebări și răs
punsuri cu privire la U.I.S.1*, o 
mică broșură cuprinzînd informa
ții asupra activității, istoriei, tra-

sfu-
con-

despre

argenti- 
timp în

difiilor și principiilor U.I.S., orga
nizație internațională ce grupează 
în rîndurile ei milioane de 
denți de cele mai diferite 
vingeri politice.

Aceste sînt publicațiile pe care 
autoritățile franceze și argenti- 
niene le-au interzis. De ce a fost 
împiedicat accesul lor în Franța! 
Legea din iulie 
1881, a fost scoasă 
de 
tru 
din 
pe 
U.I.S., 
către 
bază largă a tuturor 
studenților lumii în 
lupta pentru pace. 
Cînd o publicație
proclamă că „pacea 
este o problemă
studenfească", a in
terzice o asemenea 
publicație înseamnă 
a comite un act 
profund revelator.

Dacă la prima
vedere se părea
în toate acestea 
sau hazliu, la o examinare măi 
atentă se constată că lucru-

rile stau invers. Nu curiozitate, nu 
zîmbete provoacă reactivarea a- 
cesfei piese de muzeu, ci indigna
re. Studenții iubitori de pace pro
testează împotriva acestei violări a 
drepturilor democratice și cer ca 
autorifă)ile care au interzis publi
cațiile studențești să renunțe la 
asemenea metode care dovc

la naftalină pen
ce unor cercuri 
Franța nu le sini 

plac acțiunile 
îndreptate 

unirea pe o

teamă fată de forța crescînda. a 
celor ce apără pacea.

Fotografia infățișează o parte a publicațiilor
U.I.S. interzise în Franța pe baza legii din 1881. 

că există
ceva curios

ION D. GOIA

Greva studenților și profesorilor 
din universitățile austriece

In toate instituțiile de în
vățămînt superior din 
Austria a început la 29 

mai greva de opt zile a stu
denților și profesorilor în 
semn de protest împotriva ho
tărârii guvernului austriac de 
a reduce cu 100 milioane 
șilingi bugetul pentru nevoile 
culturale și învățămînt. Stu
denții protestează în același 
timp împotriva lipsei localu
rilor de studii, a laboratoare
lor, a atelierelor, împotriva

numărului redus de burse ș. 
împotriva taxelor ridicate de 
învățămînt.

Recent a avut loc o confe
rință a rectorilor universită
ților din Austria. La confe
rință a fost adoptată o rezo
luție în care se arată că re
ducerea bugetului pentru ne
voile culturale și învățămînt 
constituie o lovitură grea 
pentru interesele vitale ale 
poporului austriac și. în pri
mul rînd ale tineretului.
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