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Proletari din toate țările, uniți-vă!

TELEGRAMĂ

i

cu pes- 
față de

.ARTURO FROM DI ZI 
Președintele Argentinei

a ela-

Excelentei Sale

Produse peste plan

Saccese 
aie oțelarilor
Siderurgiștii din oțelăriile 

Martin și electrice au realizat 
în primeie 5 luni din acest an, 
o producție mai mare 
te 13.000 tone de oțel 
prevederile planului.

întreeîndu-se pentru
bora oțel numai de bună cali
tate, topitorii noii oțelării de 
Ia Hunedoara dezvoltă cu suc
ces experiența dobindită. Prin 
curățirea vetrei cuptorului cu 
ajutorul aerului comprimat, 
scurtarea duratei reparațiilor 
preventive și curente, precum 
și prin aplicarea altor măsuri, 
oțelării hunedoreni au elabo
rat în cursul acestui an peste 
500 șarje rapide. Totodată in
dicele de utilizare a cuptoare
lor a crescut cu 10 la sută față 
de rezultatele medii ale anu
lui trecut, iar rebuturile au 
scăzut în medie cu 1 la sută 
sub procentul admis.

Succese însemnate au înre
gistrat și oțelării reșițeni. Re- 
ducînd timpul de încărcare a 
cuptoarelor și de elaborare a 
șarjelor, ei au sporit indicii 
de utilizare a agregatelor, in 
luna mai, cu peste 5 la sută 
față de realizările din luna 
aprilie.

(Agerpres)
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Postul uten'St de cootro! aln sector-' ~ecc-<c ol Uzine or -depe--dența“ d<n 
pentru oct vtctec sa fructuoasă a deverrit fruntaș pe uzină

Sibiu.

Pentru oțelăriile patriei!
Tineri în acțiunea de colectare a metalelor vechi

Prietena
noastră

cartea
(Viafa culturală 

a tineretului)

Președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romîne
GHEORGHE 

GHEORGHIV-DEJ
București

în numele poporului și 
vernului argentmean și in 
mele meu personal vă mu 
mese pentru amabilele felici
tări și urări pe care mi le-ați 
transmis cu ocazia sărbătorii 
naționale a țării mele.

Pe șantierul noii 
uzine de anvelope

"e tnc'c candidată oe perie Cocud Aurica, lem Ir. oroare la 
■ xst-'c G~—‘ocv c - Brașov. o bucură nespus de mult fiecare 
succes decsebd obt -ut m-rcă. Sl intr-adevăr, are de ce.

c- ea deocsesta nor na cu 38 la sută in medie și dă pro- 
ouse de bună co’Vate 
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Lună de lună, colectivul 
Uzinei chimice „Petru Poni“ 
— Valea Călugărească a obți
nut succese de seamă în în
trecerea socialistă. Planul de 
producție pe cele 5 luni ale 
anului a fost realizat în ziua 
de 29 mai. In această perioa
dă muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici au trimis a- 
griculturii, peste plan, 1.000 
tone superfosfați și au produs, 
în plus, 700 tone de 
furie.

Economii de

acid sul-

metal
cu grijiPrin gospodărirea < _ „ "

a materialului, oțelării de la 
uzinele constructoare de ma
șini din regiunea Brașov au 
economisit, de la începutul a- 
nului și pînă acum, peste 120 
tone oțel lichid. Fruntași în a- 
ceastă acțiune sînt oțelării de 
la Uzinele de tractoare „Ernst 
Thălmann", care au economi
sit o cantitate de oțel din 
care se pot turna piese pentru 

de tractoare.
—

EA COBAD1N

Cinematograf 
de vară

o Hunedoara și la Reșrțc, in mante centre siderurgice ale 
țării, se duce bătălia pentru oțel mai mult și de editate 
superioară. Mii de tone de oțel iau drumul fabricilor și 

uzinelor patriei, pentru a fj transformate in mașini și agregate 
necesare economiei noastre. în acest oțel se află acumulată nu 
numai munca minerilor și a oțelarilor, dar și a multo? tineri dsn 
brigăzile utemiste de muncă patriotică care au adunat fierul 
vechi și l-au trimis spre a fi topit în cuptoarele Martin.

în primele 5 luni ale anului tinerii din orașul București - de 
pildă - au trimis spre oțelării peste 26.000 de tone metale vechi, 
iar in ultimele 2 luni, tinerii din regiunea Banat au colectat și 
predat la I.C.M. aproape 1400 de tone fier vechi. Și exemple se 
mei pot da.

io obținerea acestor rezultate o contribuție însemnată și-au 
adus-o organizațiile U.T.M., care au mobilizat pe tinerii briga
dieri in acțiunea patriotică de colectare a Fierului vechi Mai sint 
insă unele organizații U.T.M. care nu-și respectă angajamentele 
privind colectarea și predarea metalelor vechi.

Pentru a vedea citeva din condițiile care asigură succesul 
brigăzilor utemiste de muncă patriotică în colectarea fierului 
vechi, precum și cauzele care duc uneorj la neindeplinirea anga
jamentelor luate, am întreprins un raid-anchetă.

vechi în orice loc 
rea oricărei bucăți 
iie ea ci; de mică. Subliniind 

tinerilor importanța 
i a acestei acțiuni, 

recomandat tineri-

in fața 
economică 
el însuși a

și colecta- 
de metal,

gă-lor unele locuri unde se 
sesc metale vechi. La îndem
nul lui, tinerii au colectat și 
predat la I.C.M. piesele unei

(Continuare în pag. a 3-a)

Cînd sobapreciezi propriile posibilități
t a Comitetul raional UTM
/ j „1 Mai“ am stat de vor

bă cu primul secretar, 
tovarășul Ionică Mitică.

— Pe graficul îndeplinirii 
angajamentelor observăm, că 
■nu prea repurtați succese în 
colectarea metalelor vechi...

-Capi așa este...
— Și cum explicați 

situație ?
- Păi da... e drept... 

cînd comitetul raional
cupat mai concret de mobili
zarea organizațiilor U.T.M., 
au fost și succese, cînd nu...

- Nu !
Culmea este că angajamen

tul (care nu se îndeplinește la

(Continuare în pag. a 3-a)

Pe șantierul noii uzine 
anvelope de Ia Popești 
den: se desfășoară din 
montajul agregatelor șî 
jelor. Au fost montate 
acum 50 la sută din numărul 
preselor din secția de vulca
nizare și al utilajelor instala
ției de depozitare și transport 
a diferitelor tipuri de negru 
de fum. De curînd a început 
montajul șj în secțiile de con
fecționare a anvelopelor și in 
cea de amestec. Sâptămina a- 
ceasta a început instalarea 
mașinilor de la stația de în
cercat anvelopele.

Constructorii intensifică rit
mul lucrărilor pentru turna
rea fundațiilor utilajelor, pen
tru finisajul halei principale 
de fabricație și continuă ridi
carea centralei electrice de 
termoficare care va asigura 
aburul și energia electrică ne
cesare uzinei. ,

(Agerpres)

(Agerpres)

de Marcel Breslașusă stăm 
de vozbâ

0 experiență bună

de 
Leor- 

plin 
utila- 
pînă

aideți, dragi to
varăși, 
puțin 
despre literatură. 
Firește, subiectul 
n-ar putea fi e- 

puizat in multe pagini întregi 
aie „Scinteii tineretului", dar 
nici nu-mi propun să-l epui
zez ; ma voi margini la intii- 
nirea noastră de astăzi să iac 
numai citeva remarci la pro
blema centrală: cum ajută 
cartea beletristică la forma
rea unui tinăr. încă de la în
ceput vreau să spun că nu 
intimplător am tăcut preciza
rea — cartea beletristică, 
pentru că de indată o voi 
pune în paralel cu cartea teh
nică, cu cartea de preocupări 
profesionale. In raport cu a- 
cestea din urmă, a căror lec
tură duce la sporirea cunoș
tințelor în domeniul îndeletni
cirii alese, literatura contri
buie Ia calificarea noastră în 
dificila și nobila profesiune 
de om, în cariera pe care nu 
ne-o alegem, ci ne este dată 
tuturor, dar in care, ca și in

comuna Cobadin din ra
ionul Negru Vodă a fost dat 
în folosință un cinematograf 
în aer liber cu 400 de locuri. 
Prin munca patriotică a ce
tățenilor folosind materiale 
de construcție din resurs- lo
cale la amenajarea lui. s-au 
realizat economii în valoare 
de 10.000 lei.

A devenit cunoscut faptul 
că lună de lună tinerii din 
raionul ,„23 August" din Ca
pitală repurtează succese în 
activitatea patriotică de co
lectare a metalelor vechi.

Problema colectării meta
lelor vechi constituie pentru 
membrii comitetului raional 
U.T.M. una dintre preocupă
rile de seamă. Interesant de 
remarcat este faptul că, săp- 
tămînal, comitetul j-aional 
U.T.M. „23 August" analizea
ză situația îndeplinirii anga
jamentelor.

— Fiecare instructor al co
mitetului raional U.T.M., ne 
spunea tovarășul prim secre
tar Ion Cornel, ajută un nu-

măr de organizații U.T.M. să 
depisteze sursele de metale 
vechi și să organizeze activi
tatea de colectare în așa fel 
îneît această acțiune să se 
desfășoare în permanență în 
mod ritmic.
- Cum decurge în mod 

practic această îndrumare ?
— Să luăm un exemplu. Or

ganizațiile U.T.M. de care 
răspunde tovarășul Gh. Pascu, 
se angajaseră să predea în 
ultima săptămînă 10 tone me
tale vechi. Ele au predat 16 
tone. Cum a fost posibil ? In
structorul comitetului raional 
a sfătuit birourile organizații
lor de bază U.T.M. să cheme 
tinerii la găsirea metalelor

Pe scurt
din raionul• Tinerii

„Grivița Roșie” din Capita
lă au colectat de la înce
putul anului aproape 400 
tone metale vechi depășin- 
du-și astfel angajamentele.

• -Angajamentul tinerilor 
din regiunea Iași a fost să 
colecteze lunar 500 tone 
metale vechi. în ultimele 
luni ei n-au colectat 
decît cite... 90 tone, 
diferența ?

însorite
Foto i AL. I. VLADIMIR

• Mal sînt unele condu
ceri de întreprinderi care 
amină predarea unor can
tități de metale vechi pe 
care le posedă. Printre a- 
cestea sînt uzinele „1 Mai“
— Ploiești, „Independența”
— Sibiu, „Gh. Dimitrov"
— Arad, Șantierul Naval 
Galați.

A

Atunci 
s-a o-

această

Elevi aj Centrului școlar agricol nr. 1 din Turda - în practică la Stațiunea experimen
tală pentru cultura porumbului din Simnic, regiunea Oltenia — în drum spre cîmp

Foto : AGERPRES

ÎNTREAGA BRIGADĂ ÎNVAȚĂ
ra tn anul 1960 
într-o zi de iulie. 
Atunci i-am cu
noscut pe membrii 
brigăzii zooteh
nice de tineret de

la gospodăria agricolă colec
tivă „Ilie Pintilie” din comu
na Ghimbav, regiunea Brașov. 
Am avut prilejul să asist la 
un moment emoționant din 
viața brigăzii; „mezinul" ei, 
utemistul Gheorghe Păzito
ru, un flăcăiandru de 18 ani, 
era sărbătorit de 
lui acolo, la tabăra de 
De la acest eveniment 
lipsit nici președintele 
podăriei, nici secretarul 
ganizației U.T.M. din 
podărie. Pentru ce era 
bătorit Păzitoru ? Pentru fap
tul că împlinea un an 
cînd organizația U.T.M. îl 
comandase consiliului 
conducere ca să lucreze

arul zootehnic șî pentru 
n luna aceea iți depășise 

de 
La 
în- 
cu

sector numai 
înaintea lui

de atunci a- 
Recent am 

la vechii noș- 
Laolaltă cu 

al brigăzii

re
in-

tovarășii 
vară, 
n-au 
gos- 
or- 

gospo- 
săr-

de 
re
de 
în

secti 
că i 
planul de lapte la lotul 
vaci de care îngrijea, 
bucuria lui a fost părtaș 
tregul colectiv, dar mai 
seamă utemiștii Gheorghe 
Imbrea, Nicolae Irimie și 
Gheorghe Guguian care ve-

niseră in acest 
cu citeva luni 
Păzitoru.

...A trecut 
proape un an. 
fost din nou pe 
tri cunoscuți.
întregul colectiv 
conduse de comunistul Dumi
tru Poienaru l-am găsit la 
lucru și pe Gheorghe Păzi
toru, maturizat, îngrijitor 
fruntaș. Acum brigada are în 
primire o avere mai mare 
decît anul trecut: 180 de
vaci cu lapte, față de 140-dte 
avea pe atunci. Sarcinile de 
plan sînt și ele sporite. Față 
de 2.800 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată cit a realizat 
în 1960 (planul a fost de 2.500 
litri) brigada are planificat 
pentru acest an 3.000 de li
tri. Va reuși brigada să în
deplinească acest plan și să-l 
depășească cu încă 100 de li
tri pe cap de vacă furajată, 
așa cum s-a angajat ? Sub în
drumarea organizației de 
partid, organizația U.T.M. spri
jină brigada pentru ca acest 
angajament să devină faptă.

La citeva luni după ce 
Gheorghe Păzitoru, Nicolae 
Irimie, Gheorghe Guguian t*

alți cinci tineri fuseseră 
comandați să lucreze ca 
grijitori de vaci, abia deșlu- 
șeau cite ceva din alfabetul 
acestei frumoase meserii. Dar 
îngrijitorii mai vechi, cu mai 
multă experiență, ca Dumitru 
Poienaru și Ion Guguian, i-au 
învățat cu răbdare cum se 
face mulsul, țesălatul, adăpa
tul. Și i-au mai îndrumat să 
citească broșurile de specia
litate.' 
jurul 
ru și 
citea 
le de 
ori cereau 
ce anume 
Dar era 
Gheorghe 
leagă, de 
produce reflexul condiționat 
la vaci și ce legătură există 
între acesta și mulsul și fu
rajarea la ore fixe, 
afle această „taină" 
zootehnic din iarnă, 
organizația de bază 
i-a mobilizat pe toți tinerii 
îngrijitori de animale și de la 
care n-a lipsit nimeni nici 
măcar o oră. Solicitat de or
ganizația U.T.M., medicul ve
terinar al gospodăriei a cău-

Uneori se adunau în 
comunistului Poiena- 

ascultau ceea ce le 
acesta din broșuri- 

specialitate; alte- 
sfatul inginerului 

să mai citească, 
departe pentru 

Păzitoru să înțe- 
exemplu, cum se

Avea să 
la cursul 
la care 

U.T.M.

tat să explice acest fenomen 
și multe altele cit mai pe 
înțelesul cursanților. Tine
rii au respectat cu strictețe in
dicațiile. Și astfel, la un mo
ment dat și Gheorghe Păzi
toru și ceilalți tovarăși 
lui de brigadă au observat 
se petrece ceva deosebit 
vacile pe care le îngrijeau, 
timpul mulsului, acestea 
mai erau agitate, își aștep
tau rindul. 7 
sânt la vremea 
ei, în bidoane 
fiecare zi lapte 
Cu un sfert de 
un litru, cu ~
Atunci au înțeles că respecta
rea furajării, mulsului și adă
pării la ore fixe, după pro
gram strict sînt condiții esen
țiale pentru obținerea unor 
producții sporite de lapte.

Recomandînd tineri care să 
lucreze în sectorul zootehnic, 
organizația de bază U.T.M. a 
considerat îndrumarea și aju
torarea de zi cu zi a aces
tora ca o sarcină permanentă 
a sa. De aceea, organizarea în

ai 
că 
cu 
In 

■nu

Și, lucru intere- 
aceea pentru 
se aduna în 
tot mai mult, 
litru, apoi cu 

doi, cu patru.

NICOLAE BARBU

(Continuare tn pag. < 3-o)

aceea de specialitate, ne pu
tem realiza mai bine ori mai 
puțin bine, mai curînd ori mai 
anevoie.

Este de Ia sine ințeles că 
vorbind despre „profesiunea 
de cm" ne gîndim Ia tinerii 
noștri care tind să devină oa
meni cu o înaltă conștiință 
socialistă, oameni ai unei 
inalte culturi, ai unei culturi 
multilaterale, armonioase, efi
ciente.

Franțuzul are o vorbă: „Că
lătoriile formează tineretul". 
Lărgind, în timp, accepțiunea 
noțiunii spațiale de „călăto
rie" putem spune că fiecare 
carte pe care o luăm în 
miinî este o îmbiere la dru
meție, că ea ne face să par
curgem priveliști și peisagii 
noi, ne prilejuiește întâlniri cu 
oameni înaintați, care ne pot 
deveni prieteni, modele vii 
de urmat Ca ori și ce profe
siune, pentru a relua para
lela de mai adineauri, și lec
tura trebuie să treacă pzin- 
tr-o ucenicie pentru a ajunge 
la cunoașterea și stăpînirea 
uneltelor, pentru a le mînui 
in așa chip incit materialele 
cărților să creeze, să influen
țeze asupra conștiinței în for
mație a tânărului cititor.

Există șl trebuie să existe o 
continuă, o indisolubilă legă
tură intre cunoașterea vieții 
ș! descifrarea reflexului a- 
cesteia in opere literare. Cu 
cit vei cunoaște mai îndea
proape, mal in adincime, mal 
in deplina ei complexitate

realitatea, viața, 
tre oameni, cu 
cuprinse într-o operă literară 
vor fi pentru tine mai grăi
toare, implicațiile mai vaste, 
mesajul scriitorului mai a- 
propiat. Dar este la fel de a- 
devărat că fiecare carte care 
cuprinde mesajul autentic al 
unui scriitor, dacă pot spune 
așa, meșter întru ale vieții, 
întru cunoașterea în plenitu
dinea ei a realității înfățișate, 

dobîndești pen
ta viață noi ele- 
o judeca cu pri- 
discernămînt șl 
la urma urmelor

relațiile din- 
atît ecourile

te ajută să 
tru propria 
mente de a 
cepere, cu 
competență, 
cu înțelepciune.

Cartea este unealtă de 
muncă și armă de luptă. U- 
nealtă de muncă în procesul 
de autocunoaștere și de cu
noaștere a lumii înconjură
toare și a legilor ei, de fău
rire a conștiinței tale socia
liste, armă de lupîâ împotri
va a tot ceea ce-ți este duș
man ție șl orînduirii socia
liste, căreia îî aparții fără 
rezervă, de luptâ chiar îm
potriva a ceea ce în tine în
suți este încă zăbovitoare 
rămășiță a trecutului.

Dar, în primul rînd, armă 
de luptă pentru propria for
mare și desăvîrșire : pentru 
autodepășire și împotriva 
stagnării, pentru pasiune șl 
abnegație în ceea ce ești 
chemat sâ îndeplinești șl îm
potriva comodității, a prea 
lesnicioasei mulțumiri de 
sine.

Cărțile sint fel șl fel. A ști 
sâ alegi cartea cea mai bună, 
cea mai folositoare înseamnă

(Continuare în pag. a 2-a)

Vizita președintelui
Sukarno

Președintele Indoneziei, dr. 
Sukarno și tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, împreună cu persoa
nele oficiale indoneziene 
romîne care îi însoțesc, : 
înapoiat vineri la 
Capitală venind 
ral.

în gara Eforie, împodobită 
sărbătorește, oaspeții au fost 
conduși la plecare de Vasile 
Vîlcu, membru al Consiliului 
de Stat, de reprezentanți ai 
organelor locale ale puterii 
de stat, de numeroși oameni 
ai muncii.

La sosire în București, oas
peții au fost întâmpinați la 
gara Băneasa de tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne și 
Gheorghe Apostol, prim-vice-

Și 
s-au 

amiază în 
de pe lito-

președinte al Consiliului de 
Miniștri, precum și de alte 
persoane oficiale.

★

Vineri după-amiază, tovară
șul Ștefan Voitec, președinte-* 
le Marii Adunări Naționale a 
primit pe colonelul Wilujo 
Puspojudo, 
Consiliului Popular Provizo
riu al Indoneziei și pe lt. col, 
Mursalin Daeng Mamangung, 
vicepreședinte al Parlamentu
lui indonezian, care însoțesc 
pe dr. Sukarno în vizita sa în 
R. P. Romînă.

La întrevedere a asistat 
deputatul prof. univ. Stanciu 
Stoian, secretar al grupului 
național romîn al Uniunii in
terparlamentare.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

vicepreședinte al

(Agerpres).

Construcții noi Io
în ultimii ani orașul 

Pașcani și-a schimbat 
mult înfățișarea. S-au 
înălțat blocuri de lo
cuințe care totalizea
ză 240 de apartamen
te. Alte blocuri sini 
in curs de construcție. 
Orașul s-a îmbogățit 
cu noi construcții so- 
cial-culturale: s-a clă
dit un internat pentru

elevii
Casa raională de cul
tură, cu o sală de 
spectacole cu 600 de 
locuri și încăperi des
tinate diferitelor acti
vități 
ve, o grădină de ci
nematograf cu 700 de 
locuri. La parterul noi
lor blocuri s-au ame-

școlii medii,

culfural-sporfi-

Pașcani

muncitoresc 
pe o su- 

20.000 me- 
De aseme-

nsjaf magazine mo
derna

Parcul 
s-a extins 
prafață de 
tri patrafi.
nea s-au amenajat noi 
spații verzi. Rețeaua 
de apă și canalizare 
a orașului s-a extins 
pe mai mult de 8 km.

(Agerpres)

excursie
Numeroși oameni 

ai muncii din re
giunea Ploiești iau 
parte la excursiile 
organizate de filia
lele O.N.T.-Carpați 
din Ploiești, Tîrgo- 
viște, CSmpina, 
naia și Buzău, 
fost organizate

Si-
Au
ex-

cursii la București, 
Cheile Bicazului, 
Cluj, Hunedoara, 
Timișoara. Lacul 
Roșu, Constanța etc. 
La asemenea ex
cursii peste 10.000 
de turiști din a- 
ceastă regiune au 
luat parte anul a- 
cesta. Aproape 300

de petroliști, meta- 
lurgiști și colecti
viști au luat parte 
la excursiile orga
nizate în Uniunea 
Sovietică, R.P. Bul
garia, R.P. Ungară, 
R. D. Germană și in 
alte țări prietene.

(Agerpres)



PRIETENA NOASTRĂ—CARTEA
Fatd-n fata

de Nina Cassian
ată-mă față-n față cu 
cîțiva prieteni ai căr
ții d© la Fabrica de 
confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. Zia
rist ocazional, nu-mi

pot uita calitatea de scriitor, 
și, ca întotdeauna, mă încear
că emoția confruntării cu cei
despre care și pentru 
scriem. Doi cititori pot 
despre aceeași lucrare ,
reiri diametral opuse. Intr-un 
girup de cincizeci de cititori, 
echilibrul se rupe și una din 
opinii va cîștiga o majoritate. 
Și așa mai departe pînă la 
marele public a cărui jude
cată decide valoarea operei in 
cauză.

lată-mă, așa da r, față-n față 
cu cîțiva cititori, membri ai 
largului juriu, cel ce dă verdic
tul corect asupra creației, pre- 
cizindu-i importanța și durata.

Stînd de vorbă cu cei cîțiva 
prieteni ai cărții, mi-am dat 
seama că aș dori să fie prietenii

cei 
care 
avea

Po

rilor in ale scrisului fac poezii 
nu înseamnă că avem 1 
face cu o muncă ușoară ; 
își dovedește profunzimea, 
ficultatea și noblețea mai 
ziu.

Mi-am adus aminte, 
timpul discuției, de o recentă 
mtîlnire a mea cu copiii din
tr-un cerc de „basm și poezie" 
care s-a încheiat cu scandarea 
lozincii : „nici o săptămînă 
fă ră poezie !“.

Scandarea ei interioară 
către tineri și matur; — bine
înțeles, cu aplicarea ei — ar 
trebui să devină o obligație a 
fiecărui om care crede în va
loarea educativă a artei, 
puterea ei de 
ce este demn, 
tat în oameni.

Dealtm interi,

a stimula 
creator și

influențe

local" al 
profesiona le

mei ; conversația noastră pe
teme literare s-a dovedit a
avea substanță, ascuțime, far-
mec.

Nu m-am putut feri de un
anumit „patriotism 
disciplinei mele 
și, insistind asupra problemelor 
de poezie, am constatat — cum 
am mai constatat și în alte în
treprinderi 
ța ră - că 
mai puțin 
varășii de 
fecții „Gh. 
ajuns la concluzia 
reciprocă (mă 
contemporani).

Dan Cerna, 
Ioana Boanță, 
teresul pentru 
ță avînd în centrul lor procesul 
de transformare, evoluția gîndi- 
rii eroilor, interesul pen
tru problemele etice, semnalau 
cu același prilej că poezia con
temporană nu le oferă destul 
de des astfel de satisfacții. 
Atit în proză cit și, mai ales, 
în poezie, ei se pronunță îm
potriva anecdoticului sec, a de- 
olarativismului, și solicită pre- 
tutidenj prezența vieții sufle
tești, a sensului și interpretării 
faptelor de viață.

„Sînt în viață situații o că
ror rezolvare cere o analiză 
exactă și nuanțată. Nu există 
probleme-șoblon și soluții-șa- 
blon. Așteptăm, în astfel de 
împrejurări, ca scriitorii să o 
ia înainte, să indice oamenilor 
diversele căi posibile de a ieși 
din impas".

Unde greșește Dan Cerna, 
ajustor mecanic, în vîrstă de 25 
de ani (neîmpliniți) 
tunci and plasează 
parea pentru poezie 
in zona adolescenței, 
îi sint recunoscătoare 
instructoare de pionieri 
într-o tabără, la mare, i-a ci
tit atit de frumos versuri Geor- 
getel Vișan, de Ia sectorul 5 
croitorie, astăzi în vîrstă de 
20 de ani, făcînd-o să iubească 
poezia - și mă voi strădui să-i 
întrețin ei și altora această 
dragoste, pe parcursul vieții 
întregi. Astfel, chiar dacă Ale
xandru Crăciun, electrician, nu 
gustă la 26 de ani, (poate nu 
gustă „încă") versurile de dra
goste (poate pe cele dulcege), 
el știe foarte bine că literatura 

deci și poezia — este nece
sară dezvoltării omului 
plet, armonios, omului 
ni st. Soția lui, Magda Crăciun, 
înțelege, de asemenea, foarte 
bine că sînt anumite idei, 
timente, stări, evocări, 
„cer veșmîntul poeziei", și 
faptul că majoritatea incepăto-

din București și din 
poezia se citește 
decit proza. Cu to
la Fabrica de con- 
Gheorghîu-Dej“ am 

că vina e 
refer la poeții

Magda Crăciun, 
arătindu-și in
to blouri de via-

este a- 
preocu- 
exclusiv 

Personal, 
acelei 
care,

pe 
dare cartea bună o are pentru 
viața noastră cea de toate d- 
lele a reieșit din spusele 
ror prietenilor cărții cu 
am vorbit. Maria Manea, 
sectorul 3 croitorie, de 21 
ani, adine impresionată 
eroismul lui Korceaghin, 
pune problema de a fi eroică, 
în condițiile construcției pașni
ce. Toți cer rezolvarea in spirit 
comunist a conflictelor exte
rioare sau sufletești, fără con
venționalism, fără concesii, 
pentru a le ajuta în pătrunde
rea proceselor afective ome
nești, pentru a cunoaște și a 
se cunoaște mai bine, pentru 
a putea transforma pe ceilalți 
și a se putea transforma 
ei înșiși.

In convorbirea noastră 
fost citate numele unor iluștri 
clasici (Tolstoi, Balzac, Dosto
ievsky Ca rag ia le, Sadoveanu 
etc.), numele unor scriitori con
temporani (Galan, Titus Po- 
povici, Șolohov, Maria Banuș 
etc.), numele unor scriitori 
foarte tineri, ca, de pildă, Ni- 
colae Velea. S-au emis păreri 
categorice („sint împotriva fo
tografierii realității ; mă intere
sează poziția autorului"), 
dintre cititoare, Magda
cîun, urmărește cărțile
și în două versiuni, pentru a 
afla evoluția punctului de ve
dere al autorului, progresul 
Iul ideologic

Toate acestea 
goste și interes 
tură, inteligență 
titudinî sensibile, care îi 
gă pe scriitor; la maximă 
exigență.

Numărul prietenilor 
este tot mai mare și de 
mai înaltă calitate — și o feli
cit pe Ioana Boanță, tricoteză 
in vîrstă de 22 ani, care, după 
o discuție substanțială șl sub
tilă, mi-a declarat au modes
tie : „Mă aflu aici oarecum 
intimplător. In sectorul meu se 
află cel puțin douăzeci de oa
meni care au citit 
decît

Vă u rez o 
și meritată 
stră umană, 

prietenii mei .1

mine".

Pe chipurile tinerilor 
Râdăciuni (Bacău) citești ori 
de oițe ori intri în biblioteca 
comunală o mare 
Și aceasta pentru 
găsesc întotdeauna 

dorită
Foto : AGERPRES

A

NEACȘU BREZEANU

in 
ceea 
avîn-

Secretarul organizației
U.T.M. din G.A.C. Jijila, 

raionul Măcin, 
regiunea Dobrogea

RĂSPUND

Cum vă ocupați
de popularizarea cărții ?

LA ANCHETA NOASTRĂ s

tutu-

Una 
Cră- 

chia-r

dovedesc dra- 
pentru litera- 

critică și ap- 
obli- 

auto-

căiții 
o tot

maj mult

fericire conștientă 
In realizarea voa- 
prieteni ai cărții

Lectură tn timpul pauzei de prinz
(Petre Stroe, responsabilul unei brigăzi de betoniști de pe șantierul Magistralei nord-sud) 

Foto : VASILE VICTOR

(Urmare din pag. l-a)

a-ți face din ea prietenul de 
nădejde. Cîți dintre noi se pot 
măguli c-au avut in întreaga 
lor viață mai mult decit cîțiva 
prieteni ? Dar cărțile pe care 
le-ai îndrăgit, a căror sub
stanță s-a contopit 
viața ta sînt și pot 
multe. Ele rămin la 
gata oricind să-și 
păteze chemările pilduitoare 
șl păstrează prospețimea lor 
dinții ori de cîfe ori la ceas 
de bucurie sau la ceas de 
cumpănă te întorci la ele ca 
la statornici prieteni.

De aceea tînărul cititor tre
buie să știe bine să-și alea
gă prietena Cartea, de aceea 
el trebuie ajutat în alegerea

CU ÎESăș! 
fi tot mai 
indeuună, 
reimpro»-

și dă mai departe!"
ei cu discernămint, ajutat in 
înțelegerea sensului și bogă
ției de idei cuprinse în ea. 
Concursul „Iubiți cartea" este 
meritoriu în acest sens.

Fiecare dintre noi este, la 
urma urmelor, într-o mare 
măsură o operă a tuturor o- 
perelor care i-au trecut prin 
mină, cu condiția, firește, ca 
acestea să aibă in miezul lor 
simburelo Incandescent al 
vieții.

Era o lozincă ta ilegalitate 
privind publicațiile comuniste 

— „Citește 
Ferici- 

care ai 
mărețe.

difuzate clandestin : 
și dă mai departe", 
citule tînăr de astăzi, 
cartea plină de idei 
înaintate, comuniste la Inde- 
mînă, pe care o poți citi pe 
îndelete și la lumina zilei, fo-

importante, chiar și cărți din 
listele obligatorii ale con
cursului „Iubiți cartea".

Pentru a trezi interesul tî- 
nărului pentru carte trebuie 
mai întîi să facem o largă 
popularizare în jurul ei. 
pe această linie socotim 
mai avem încă multe de 
cut.

Noi, tinerii colectiviști,

Or, 
că 

fă-

VAS LE BEJU
responsabilul stației de 

' radioamplificare a Uzine- 
‘ lor mecanice — Ploiești

esfășurînd o largă mun- 
e a 
emi- 
nou- 

radio- 
con-

Desfașunnd o largi 
că de popular';' 
cărții, organizind 

siuni speciale locale cu 
tați literare, stația de 
amplificare a reușit să 
tribuie la creșterea număru
lui de cititori. De pildă, din 
cei peste 700 de 
bibliotecii numai 
cesta, peste 300 
muncitori.
același timp și numărul tine, 
rilor înscriși la concursul 
„Iubiți cartea". Față de anul 
trecut, cînd numai 36 de ti
neri au fost înscriși la con
curs și au cucerit insigna de 
„Prieten al cărții", anul a- 
cesta, în numai 4 luni 18 ti
neri din 27 au reușit să cu
cerească insigna de „Prieten 
al cărții''.

Dintre formele folosite de 
stația de radioamplificare in 
sprijinului concursului „Iu
biți cartea", putem, evidenția 
pe cea a popularizării celor 
mai buni tineri cititori nou 
înscriși la concurs. Tot la 
stația de radioamplificare noi 
am relatat despre cele mai 
bune metode folosite de ti
nerii responsabili ai bibliote
cilor volante din secții în 
munca cu cartea. In ultimele 
emisiuni am vorbit de pildă 
despre munca dusă de ute
miștii Aurel Șeicăreanu, Con
stantin Voinea și alții în a- 
tragerea de noi cititori. Ade
sea ne deplasăm cu magne
tofonul prin secții și impri
măm pe bandă părerile tine
rilor despre anumite cărți, ce 
le-au plăcut mai mult din 
ce-au citit, de ce au îndrăgit 
un erou sau altul, 
pornit la alcătuirea bibliote
cilor lor personale, 
mult am transmis de pildă 
părerile tinerilor Ion Olteanu, 
Ana Nilă, Mihai Călin, Ma
ria Ion și alții. Inginerul Ale
xandru Stamatoiu, responsa
bil al colectivului de redac
ție, împreună 
Ilieș, crainicul 
realizat multe
care tinerii au 
felul in care a 

țile citite, șj cum i-a spriji
nit in anumite momente din 
viață și muncă literatura. 
De asemenea in diferite sec
ții cu prilejul organizării la 
„Joile tineretului" a serilor 
literare, a ghicitorilor și con
cursurilor pe teme literare, 
facem înregistrări pe care le 
retransmitem apoi pentru ti
nerii din întreaga uzină.

Popularizînd prin stație 
cărțile din concurs, ultimele 
noutăți literare, prezentînd 
fragmente din cărțile politice 
și beletristice, dînd posibili
tatea celor mai activi cititori 
să-și împărtășească părerile 
despre cărți, popularizîndu-i 
pe fruntașii în munca cu 
cartea — noi am reușit să al
cătuim la stația de 
plificare emisiuni 
de tineret, care le 
ză interesul pentru

Noi, tinerii colectiviști, fiii 
foștilor analfabeți, purtăm pe 
piept insigna de „prieten al 
cărții". Este o cinste dar și o 
datorie să citim contiuuu, în 
fiecare zi.

na din principalele sar
cini ale organizației 
noastre U.T.M. este și 

aceea de a dezvolta la tineri 
dragostea pentru lectură. 
Concursul permanent pentru 
citirea literaturii — „Iu
biți cartea” — ne este de 
un real folos în realizarea a- 
cestei sarcini. Pe de o parte 
pentru că bibliografia indica
tă dă posibilitatea fiecărui tî
năr să îndrăgească cartea, iar 
pe de altă parte, prin acțiuni 
interesante, organizate în ju
rul cărților din concurs, tine
rii pot să asimileze mai ușor 
conținutul cărților, să le înțe
leagă profund mesajul. Foarte 
obișnuite au devenit Ia noi, 
bucurindu-se de mult succes, 
serile literare. Am să dau un 
singur exemplu. Recent am 
organizat o seară literară cu 
tema „Oglindirea în literatu
ră a luptei partidului pentru 
făurirea vieții noastre 
înainte de 
căminului 
tat despre 
în opera 
despre eroii preferați, despre 
chipul țăranului luptător pen
tru o viață nouă etc. Aceste 
discuții i-au ajutat pe tineri 
ca Ia seara literară amintită 
să discute pe larg despre căr
țile citite, să vină cu exempli
ficări din poezia noastră, cu 
fragmente de proză.

De asemenea, in sprijinul 
concursului „Iubiți cartea" a 
fost orientată și activitatea 
celor 20 de cercuri de citit de 
pe lîngă bibliotecile de case. 
De fapt activitatea in cercul 
de citit este 
nărui ui spre 
ți înaripau 
aici comisia 
biți cartea" 
cipanți, de 
se ocupă apoi sistematic. Cînd 
ne sosesc cărți noi, obișnuim 
împreună cu biblioteca să or
ganizăm o expoziție. O ase
menea expoziție am organizat 
de curând Pe tema: „P.M.R. 
organizatorul și conducătorul 
tuturor victoriilor noastre"

Din păcate trebuie să spu
nem că din vina C.L.D.C.-ului 
cărți noi ne vin mai rar. Ne 
lipsesc în bibliotecă lucrări

OIGA lupașcu
bibliotecară in comuna 
Dornești, regiunea Suceava

A

cititori r' 
din anul a- 
sînt tineri 
crescut în

noi . 
aceasta, in cadrul 

cultural am discu- 
chipul omului nou 
scriitorilor noștri,

Încă de la începutul activi
tății de bibliotecară mi-am 
pus problema populari

zării cărfilor prin toate mijloacele 
ce ne stau la dispoziție.

Atenția noastră a fost îndrep
tată în primul rînd spre populari
zarea cărților prevăzute în bi
bliografia pentru concursul „Iu
biți cartea". Acum, la intrarea în 
căminul cultural, alături de alfe 
afișe se află o vitrină în care 
sînt expuse majoritatea cărților 
din concursul „Iubiți cartea". De 
asemenea, listele cu cărțile obli
gatorii și cele la alegere prevă- 

sînt afișate la 
locurile unde de 
oamenii din

zute în concurs 
bibliotecă și în 
obicei se adună 
mună.

La îndemnul 
partid, împreună 
miletului comunal U.T.M. noi 
organizat și alfe aefiuni. Bunăoară, 
folosim des metoda prezentării de 
cărți. Seara, cînd tinerii și vîrst- 
nicii se adună la căminul cultural, 
profesorul de limba romînă de la 
școala de 7 ani din comună și 
alți profesori sau învățători le 
vorbesc despre cărțile nou apă
rute, despre cele pe care tinerii 
încă nu le-au citit. Nu de mult, 
în bibliotecă ne-a sosit o carte 
foarte interesantă: " 
reșfi și tălmăcirea 
Prezentarea ei a I 
unui mare număr 
așa s-a procedat cu multe cărți, 
printre care se numără : „Bără
gan" de V. Em. Galan, „Moro- 
mejii" de M. Preda și altele.

Cu deosebi'e ne p'eocjpăm 
de organizarea unor acțiuni prin 
car» să-i ajutăm pe tineri să în
țeleagă mai bin» cărțile, să le 
cultivăm gustul de a citi conti
nuu, In special cărțile care 
vorbesc despre transformarea so
cialistă a satului.

Pot spun» că acum aproape nu 
există om în comuna noastră care 
să nu vină să ceară cărți despre 
car» a auzit la serile literare, la 
recenziile ținute sau care li s-au 
recomandat de către cititori mai 
vechi, purtători ai insignei „Prie
ten al cărții". Spre exemplu To- 
pală Constantin, Elisabeta Soca- 
liuc și alți tineri care de la ter
minarea școlii nu citiseră nici o 
carte, au fost dați în grija citito
rilor activi, printre care Vasile Mi- 
haliuc și Aurel Gheorghian. Acum 
cei doi, împreună cu mulți alți 
tineri, au devenit cititori fruntași 
și nu peste mult timp vor cuceri, 
desigur, insigna de „Prieten al 
cărții'

organizafiei 
cu membrii

co-

de 
co- 
am

cum au

Nu de

losește-o din plin, Îmbogățind 
nu numai omul care ești ci și 
pe cetățeanul constructor 
conștient al noii și minunatei 
noastre lumi.

Afcăiuiește-ți propria ta bi
bliotecă. Citește și recitește 
cărțile bune, folositoare pe 
care le-ai îndrăgit și _1» 
vei da mai departe”, trans
figurate, preschimbat» 1* vii- 
tațiil» car» mczcheae trăsă
turii» major» ai» urnă tiuăr 
d» azi (și ai» cele: rirstalci. 
Doară ccmuhhsmul este pri
măvara T- ) : entuziasmul, 
încrederea în viață. In forțele 
proprii șj in ale celorlalți, în
flăcărată dragoste de țară, 
certitudinea de neclintit a tri
umfului socialismului și co
munismului. Zicala din bălrini 
„ai carte—ai parte" își află 
de-abea in vremurile noastre 
Întreaga ei semnificație: căr
țile te ajută să ai partea ta, 
mereu mai însemnată, in gi
gantica operă pe care sub 
conducerea partidului am în
treprins-o și pe care, împre
ună, o vom duce la capăt 1

primul pas al ti- 
Iurnea frumoasă 
a literaturii. De 

atrage noi parti- 
pregătirea cărora

„Semne/e ce
lor adevărată", 
trezit interesul 
de cititori. Tot

cu Alexandru 
reporter, au 
emisiuni in 
vorbit despre

< ajuns să-și
j._

cam. 
comu-

Răsplata bunei pregătiri
■ț a școala noas- 
I j tră — Grupul 

școlar de con- 
Cluj — 

^Iubiți 
bucură
popu- 
rindul

bucurie, 
că aici 
certe:

m în față 600 
fișe de cititor, 
aparență niște car
toane simple, cu 
numele și pro
numele tînăru-

autorul și cartea, da
tând a înțprumutat-o 

și a restituit-o. în fa.pt 
cartonașul reprezintă însă 
mai mult. îmi vorbește despre 
drumul parcurs de fiecare în 
legarea marii prietenii cu car
tea.

Dacă aș fi pusă să răspund 
la întrebarea „Cum i-a ajutat 
cartea în creșterea lor pe cei 
aproape 600 de tineri cititori, 
ce transformări am observat 
în conduita lor, în felul lor 
de-a gîndi" — mărturisesc că 
aș fi pusă într-o mare încur
cătură. Vorbind despre unii, 
i-aș putea nedreptăți pe alții. 
Pentru că despre fiecare în 
parte ar fi multe de spus.

...Din numărul total al tine
rilor comunei, la începutul a- 
nului acesta doar 134 nu erau 
înscriși în concursul pentru 
citirea literaturii „Iubiți car
tea". Nouă ni s-a părut însă 
că numărul e impresionant de 
mare și am trecut la intensi
ficarea acțiunilor de popu
larizare a concursului. Așa de 
pildă, împreună cu comisia 
concursului „Iubiți cartea" din 
comună, am hotărît să înfiin
țăm cîteva biblioteci (așa, ca 
niște filiale ale bibliotecii co
munale), în satul Căprenii de 
Sus, la Brătești și încă una în 
cadrul gospodăriei agricole 
colective „8 Mai 1921" din 
comună. în felul acesta

strucțti 
concursul 
cartea" se 
de o mare 
laritate in 
elevilor ucenici.

Datorită 
verenței de 
dau dovadă 
în citirea literatu
rii, tot mai mulți 
obțin insigna de 
,,Prieten al cărții".

De curtnd în fața 
comisiei de exami
nare s-au prezentat 
25 de tineri. Ei s-au

perse- 
care 

elevii

pregătit temeinic, 
participind la toa
te acțiunile organi
zate pe marginea 
cărților indicate in 
bibliografia con
cursului. La discu
ția finală, ei au 
vorbit pe larg des
pre cărțile citite, au 
dovedit că au înțe
les conținutul 
rolul educativ 
literaturii. 1 
pregătire Ie-a 
răsplătită Ia 
dintre ei prin 
cordarea insignei de 
„Prieten al cărții*. 
Printre cei care

Vasile. 
elevi

radioam- 
îndrăgite 
stimulea- 

lectură.

lor, 
i al 
Buna 

fost
23 

i a-

poartă cu mîndrie 
insigna se numără 
și utemiștii Sfîrlea 
Gavril, Podan Cor
nel, Borz
Alți 50 de
sint înscriși acum 
la concurs, urmind 
să obțină și ei con
firmarea — prin 
insignă — că 
buni prieteni 
cărții.

A. MUNTEANU 
elev 

la Grupul școlar 
de construcții-Cluj

Cartea înnobilează
.curtam drumul fiecărui 
tînăr pînă la biblioteca de 
centru, adueîndu-i cartea 
în apropiere. Ideea s-a dove
dit a fi bună. Trebuia însă 
să-i și cunoaștem pe tineri, să le 
știm preocupările, preferințe
le pentru lectură. Unde-i pu
team cunoaște mai bine decît 
în activitatea de fiecare zi, în 
acțiunile la care-i antrena or
ganizația noastră U.T.M. ? Iată 
de ce am hotărît să folosesc 
faptul că-i întîlneam des la 
cercul agrozootehnic, la mun
ca patriotică, la reuniunile 
tovărășești, la horele tineretu
lui etc.

îmi îndreptasem atenția 
spre cîțiva tineri care nu citi
seră pînă atunci nici o carte. 
Așa a fost cu Maria Bărbu
lescu. Are 17 ani și lucrează 
în cadrul gospodăriei agricole 
colective. Ea participa cu tot 
sufletul la ce se întîmpla în 
jurul său, dar, după cum mi-a 
mărturisit, nu credea că ar 
putea să exprime ce simte, ce 
gîndește. O timiditate neîn
țeleasă o apăsa și aceasta 
i se întîmpla adesea, ori de 
cîte ori trebuia să-și spună 
părerea într-o problemă ivită 
la locul de muncă, acasă, în 
familie, sau între prieteni. La 
fel ca ea mai erau și Victoria 
Gorun, Nicolița Filipescu, E- 
mil Burnaz. Cunoscîndu-i,

mi-am dat seama că pentru 
ei trebuie să organizez ceva 
nou, deosebit. Cartea putea 
să-i ajute să-și înfrângă timi
ditatea. Prin influența directă 
a unor eroi înaintați, curajoși, 
dar și prin siguranța pe care 
ți-o dau cunoștințele generale 
care se transmit cititorului 
aproape pe nesimțite, de la 
pagină la pagină. Apropierea 
acestor tineri de carte mi-am 
dat seama că trebuie să o fac

mintea si
J

cu tot dinadinsul curiozitatea 
și interesul. Am reușit. Și fie
care dintre aceștia au plecat 
de la mine cu cîte o carte, 
două. Cînd au reușit să le ci
tească și mi le-au înapoiat, 
am organizat cu ei discuții, 
i-am ajutat să spună ce și de 
ce le-a plăcut ceea ce au ci
tit. Atunci mi-am dat seama 
că timiditatea, firească poate, 
a tinerei Maria Bărbulescu, 
își avea izvorul într-un bagaj

însemnări
pe marginea unor fișe de cititor

cu multă înțelegere și răbda
re, pornind de la lucruri sim
ple, accesibile.

Pe lîngă vitrina permanentă 
cu cărți din fața bibliotecii, 
am organizat expoziția despre 
modul cum poate ajuta cartea 
în formarea tinerilor. Cu aju
torul organizației U.T.M., i-am 
invitat pe toți tinerii să vizi
teze expoziția. Au venit. 
M-am ocupat însă în mod 
deosebit de tinerii care știam 
că citesc extrem de puțin. Am 
căutat să le vorbesc cald, din 
toată inima, despre cărțile ex
puse în vitrină, să le stârnesc

de cunoștințe foarte redus. Ea 
îmi punea întrebări întrucîtva 
naive. N-am zîmbit de naivi
tatea întrebărilor ei, ci am 
căutat s-o ajut, să-i explic pe 
îndelete. Apropiindu-mă de 
inima sa, am cîștigat-o printre 
cititori, printre participanții 
la concursul „Iubiți cartea". 
Azi, Maria Bărbulescu nu mai 
este deloc timidă. Iar aceasta 
numai la aproape cinci luni 
de zile de cînd și-a găsit în 
carte un prieten de nădejde. 
Acum o poți auzi că „cei ce 
lipsesc de la lucrările cimpu-

inima
lui în gospodăria agricolă co
lectivă, să ia aminte cum tră
iau altădată eroii pozitivi din 
„Setea" și să se rușineze 
atitudinea lor de nepăsare 
lene".

...Trebuie să recunosc că 
munca mea încerc mereu noi 
bucurii. Mai zilele trecute Ni- 
colae Bărbulescu, un vechi și 
pasionat cititor, a cărui fișă 
numără peste 300 de volume 
împrumutate, m-a întrebat:

— Știi algebră ? Poți să mă 
ajuți și pe mine ?

— Ce faci cu algebra ? l-am 
întrebat mirată.

— Vezi, mi-a răspuns Nico- 
lae. îmi dau tot mai bine sea
ma că omul nu e deajuns să 
se mulțumească cu ceea ce 
știe. La noi în gospodăria co
lectivă, se pune acum accen
tul pe întărirea și dezvolta
rea sectorului zootehnic. Eu 
m-am hotărât să devin îngri
jitor de animale. Intr-una din 
cărțile citite de la bibliotecă 
am aflat că în Uniunea Sovie
tică numeroși îngrijitori de 
animale sînt oameni culți, cu 
o bună pregătire profesională, 
căpătată prin studiu. Și le 
prinde bine. Atunci, spune, 
eu care-mi doresc asemenea

de 
?»
în

profesie, nu trebuie să învăț 1 
Să fiu cit mai de folos colec
tivei ? De aceea, te-aș ruga 
să m-ajuți.

Exemple aș mai putea da 
multe... Fiecare fișă reprezintă 
drumul tinărului spre carte. 
Uneori mi se pare că fișele 
cele vechi se întrunesc la o 
masă rotundă cu fișele noi. 
Parcă le aud și glasul. Două
zeci și cinci dintre ele se lau
dă că de curând posesorii lor 
au primit insigna „Prieten al 
cărții". Altele 15 îmi spun că 
au terminat „candidatura" și 

așteaptă in- 
sînt proăspe- 
Sînt timide, 

și privesc par-

posesarii lor 
signa. Unele 
te de tot. 
necunoscătoare 
că (ca și posesorii lor) cu res
pect fișele cititorilor mai 
vechi. Cu timpul însă și ele 
vor avea de spus multe lu
cruri. Căci „cartea — după 
cum spunea Maxim Gorki — 
înobilează mintea și inima cu 
sentimentul dragostei față de 
lume, față de om". Și cititorii 
bibliotecii noastre înțeleg a- 
cum acest lucru. Fiecare și-a 
organizat acasă cîte o biblio
tecă personală care îi va aju
ta să înțeleagă multe proble
me prețioase și multe lucruri 
să le rezolve, cu înțelegerea 
adîncă a omului cult, care 
construiește o societate nouă, 
socialistă.

FANICA sultan 
bibliotecară tn comuna 
Căpreni, raionul Gilort

In secția țesătorie a Fabricii „Partizanul roșu“-Brașov tinerii au 
posibilitatea să-și aleagă cartea pentru biblioteca personală 

chiar la locul de muncă
Foto : A. FOCȘA



Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Italiei

Vineri seara, ministrul Ita
liei la București, Alberto Pa- 
veri Fontana, a oferit o re
cepție în saloanele Legației 
cu ocazia zilei de 2 iunie, săr
bătoarea națională a Italiei 
— aniversarea Republicii.

Au participat Emil Bodnă- 
raș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, Mihail Florescu, mi
nistrul Industriei Petrolului 
și Chimiei, Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului, Con
stantin Tuzu, ministrul Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, membri ai conducerii 
unor ministere, conducători 
ai unor instituții centrale, oa
meni de știință, artă și cultu
ră, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)
-----•-----

Informații
Vineri la amiază, Gogu 

Rădulescu, ministrul Comer
țului, a primit pe lordul 
Boyd Orr, președintele Con
siliului britanic pentru pro
movarea comerțului interna
țional și pe d-1 Roland Ber
ger, director general în același 
Consiliu.

Seara lordul Boyd Orr a 
fost primit de Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învățământu
lui și Culturii.

★
Vineri a sosit în Capitală, 

venind din Franța, delega
ția Consiliului Central al 
Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă condusă de 
tov. Ion Cotoț, secretar al 
Consiliului Central al Sindi
catelor, care a participat la 
lucrările celui de-al III-lea 
Congres Mondial pentru pre
venirea riscurilor profesio
nale.

(Agerpres) 
---- •----SPECTACOLE
Teatre

Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romine: Falstaff (o- 
rele 19,30) ; Teatrul Național 
„I. L. Caraglale“ — Sala Co
media : Anna Karenina (orele
14.30) , Cînd scapătă luna (ore
le 19,30) ; Sala Studio : Sici
liana (orele 15,30) ; Parada zo
rele 19,30) ; Teatrul Constantin 
Nottara — Sala Magheru: 
Fîntîna Blanduzte; 'orele
19.30) ; Teatrul Municipal - 
Sala Matei Miilo : Mamouret 
(orele 19.30) ; Sala Filimon 
Sîrbu : Take, Ianke și Cadir 
(orele 19,30) ; Teatrul de Co
medie : Prietena mea Pix și 
Jurnal teatral nr. 1 (orele 
16,00) ; Teatrul pentru tineret 
și copii — Sala C. Miile : Nila 
(orele 19,30) ; Sala Libertatea: 
Nota zero la purtare (orele 
19,30 ; Teatrul Constantin Tă- 
nase — Sala Savoy : Revista 
62 (orele 20) ; Sala Victoria : 
Concert expres (orele 20).

Cinematogiaie
Setea (cinemascop): Elena 

Pavel ; Cerul Balticii : Patria; 
Strada Preriilor : Republica, 
București, înfrățirea intre po
poare, Libertății, Grădina Ciu
lești ; Cielito Lindo : Maghe- 
ru, Miorița, 1 Mai, Grădina 
Dinamo ; Dragostea te așteap
tă : V. Boaită, G. Coșbuc; In 
liniștea serii: V. Alecsandri, 
Grivîța ; E lung drumul pînă 
acasă : I. C. Frimu, 8 Martie, 
23 August ; Piticul vrăjitor : 
Lumina ; Războiul vesel: Cen
tral ; Pălăria lui Anatol: Vic
toria ; Strada Seiler nr. 8: 
Maxim Gorki, Arta, Donca 
Simo, Olga Bancic ; Lan Lan 
și Tun Tun — O poveste din- 
tr-o noapte cu lună — Micu
ța Ana : Timpuri Noi; Pro
gram special pentru copii ; 
Toată lumea rîde, cîntă și 
dansează : 13 Septembrie, M. 
Eminescu ; Darclee : Tineretu
lui, Grădina Progresul; Ce
nușăreasa : Gh. Doja, Flacăra, 
Volga; Principiul suprem: 
Al, Popov ; Insula fără nume: 
Cultural; Dama de pică: 
C-tin. David ; Două etaje de 
fericire : Unirea ; Ker Oglî : 
Al. Sahia ; Enrico Caru
so : T. Vladimirescu; Șe
ful de gară : Munca ;
Să prețuim iubirea: Mo
șilor ; Fantezie de iarnă : 
Popular ; Viraj în noapte : 16 
Februarie ; Mîndrie : Ilie Pin- 
tilîe ; Culisele varieteului : 8
Mai ; Cio Cio San : Floreasca ; 
Mexicul cîntă : N. Bălcescu ; 
Articolul 420 : G. Baeovia ; 
în pragul furtunii : 30 Decem
brie ; Aida ; Aurel Vlaicu ; 
Intrigă și iubire (cinemascop): 
B. Delavrancea ; Drumul spre 
înalta societate: Drumul Se
rii.

Aceste metale vechi (circa 30 de tone I) se află in curtea 
întreprinderii de prefabricate Floreasca. Conducerea susnumitei 
întreprinderi și fostul beneficiar, întreprinderea 6 Construcții — 
Montaj se ceartă de 7 luni, fiecare pretinzând ca cealaltă să pre

dea metalul vechi la l.C.M.

Întreaga brigadă
învață

Vasiloaie Mircea — Iași.

Absolvenții institutelor 
de învățămînt superior, 
care beneficiază de bursă 
în timpul studiilor conti
nuă să primească bursă și 
pe durata vacanței de vară 
pînă la încadrarea lor în 
muncă.

Cătălin Ghilea, V. Bă- 
descu, T. Marinescu — Su
ceava.

Intr-adevăr, trei muzico
logi din Tbilisi (R.S.S. 
Gruzină) au inventat o in
teresantă mașină de scris 
note muzicale. Noua mași
nă este proiectată pe baza 
sistemului mașinii obișnu
ite de scris care avînd 
deasupra o instalație spe
cială poate să linieze hir- 
tia. să scrie notele muzi
cale ți textul in același 
timp.

Construcția noii mașini 
este atit de simplă incit 
orice cunoscător al notelor 
muzicale poate lucra cu 
ea.

Vasile Ceste» — Hir-
șova.

în „Ec-tura tehrucă” a 
apărut broșura .Electrici
tatea ta gospodăriile «4- 
teșt.* de ingtoer L N.țescc. 
Luv. area are ca scop popu
lari i-a.’— unor noțtuni de 
electricitate precum și apli
cațiile practice ale electri
cității in gospodăriile să
tești. In lucrare se arată 
din ce sint alcătuite insta
lațiile electrice, materiale
le folosite pentru construc
ția kr, sfaturi cu privire 
la folosirea. întreținerea și 
repararea instalațiilor etc. 
Broșura o puteți găs: la 
biblioteca căminului cultu
ral.

Ion Marin, T. FecheSe — 
Timișoara, Iolanda Vasilia 
— Videle, Miron Ieeesca — 
Tg. Jiu.

Inginerul Angbel Saiig- 
HjT a inceiDist proiectarea 
podului de la Cernavoda in 
innusrfc 1888 și 3 tti 
t-o un an mai tîrziu. după 
ce calculele au fost verifi
cate de 7 ori. Lucrările au 
început în anul 1890 și au 
durat 5 ani- înainte de a fi 
dat în exploatare, podul a

O experiența buna
(Urmare din pag. l-a)

veehi mașini descoperită la 
marginea orașului. Ca el pro
cedează instructorul Ion Grea- 
vu și alții.

Valoroasă este și inițiativa 
Comitetului raional U.T.M. 
„23 August* care in acțiunea 
de colectare a metalelor 
vechi s-a orientat nu numai 
spre mobilizarea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
din marile unități industriale, 
ci și spre brigăzile din micile 
întreprinderi (de instalații, de 
montaj etc.), care - prin spe
cificul activității lor, reușesc 
să cunoască mai bine teri to-

Cînd subapreciezi 
propriile posibilități

(Urmare din pag. l-a)

timp) este mai mic cu cîteva 
sute de tone decît cel de a- 
nul trecutI In legătură cu a- 
ceasta tovarășul Ionică Mitici 
ne-a dat și o... explicație.

- Rezervele... au scăzut re
zervele...

La această remarcă ne-am 
amintit faptul că — in aceeași 
perioadă - față de anul tre
cut, tinerii din raionul „23 
August- și-au sporit angaja
mentul cu încă vreo cîteva 
sute de tone '....

— Poate că și problema re
zervelor este una dintre cau
zele pentru care nici angaja
mentul pe lunile aprilie - mai 
n-a fost îndeplinit ?

Să fie oare așa ?
Priviți fotografiile alăturate 

care au fost făcute in raionul 
„1 Mai“ și care vorbesc toc
mai despre... rezerve! 

fost încercat cu un tren 
format din 15 vagoane din 
cele mai grele care au tre
cut cu o viteză de 80 de 
kilometri pe oră.

Pentru trecerea ambelor 
brațe ale fluviului s-au 
construit 4.088 metri de 
pod.

Pentru a fi ferite de să
păturile curentului mare 
al apelor, picioarele podu
lui au fost construite la o 
adîncime de peste 16 metri 
sub apă. La construirea 
fundațiilor s-au executat 
43.000 de metri cubi săpă
turi în chesoane, iar la con
struirea picioarelor s-au 
folosit peste 37.000 de me
tri cubi zidărie de piatră. 
Podul de peste Dunărea 
propriu-zisă are 4 deschi
deri de cite 140 metri și 
una de 190 metri- Podul de 
la Cernavodă a fost consi
derat la construcția lui cel 
mai mare pod din Europa.

Ian Mihu — Aruga, Irina 
Căldâraru — Simeria.

în școlile profesionale 
de ucenici, școlile agricole 
ți țcolilele de meserii se 
primesc absolvenți ai șco
lilor de șapte ani. in vârstă 
de 14—16 ani La unele 
meserii limitele de vârstă 
sint mai mari. Astfel, pen
tru meseriile din agricul
tură și din sectorul de 
construcții, limita superioa
ră de virstă ajunge la 17 
ani.

Claodia Vilcu — Caran
sebeș, Suciu Ion — Brăila.

Pentru absolvenții foste
lor școli de grad mediu 
care nu și-au susținut exa
menul de diplomă (școala 
medie tehnică, liceul in
dustrial, liceul comercial 
etc.) se organizează o se
siune de examen intre 1 și 
15 septembrie 1961.

Cei interesați se pot a- 
dresa Direcțiilor personal 
ți invățâmint din ministe
rele. instituțiile centrale ți 
organizațiile cooperatiste 
de care au aparținut școli
le respective. Acestea le 
vor comunica programul e- 
xamenelor. Candidați! vor 
trimite o cerere de înscrie
re însoțită de certificatul 
de absolvire sau copie de 
pe foaia matricolă.

riul raionului. în acest sens 
putem da ca exemplu pe ti
nerii din organizația U.T.M. 
de la întreprinderea de mon
taj nr. 2 care au reușit să a- 
dune de prin locurile unde au 
executat lucrări o cantitate 
de 14 tope fier vechi, sau ti
nerii din organizația U.T.M. a 
întreprinderii ..Drum Nou” 
care pînă acum și-au depășit 
cu 100 la sută angajamentul 
anual de predare a metalelor 
vechi.

Ca rezultat al preocupărilor 
fiecărui tînăr pentru colecta
rea metalelor vechi, în întreg 
raionul „23 August* brigăzile 
de muncă patriotică au colec
tat și trimis spre oțelării în 
primele 5 luni ale anului 800 
tone metale vechi, depășin- 
du-și cu mult angajamentele.

După c-- se vede, oici tabla este amestecată cu fierul.
— V-aș da tabla, dar ce facem că fierul ?... V-dș da' fierul 

dar cum romi ne cu tabla ?...
Aceasto ..ce'ebră" discuție se poartă d© mai bine de 2 ani 

Int-e Intrear nderea 2 Construcții — Montaj di.ri Șoseaua Ștefan 
cel Mare și l.C.M. - Obor. Cauza ? N-are cine sorta cele 7006 
kg. metale vechi... Și doar în raionul „1 Mai11 — sînt fiu mai 
puțin de 9.000 de tineri.

DISCUȚIE DESPRE mm PROFESIUNE
5. înt toți colegi : Adriana 

Țolea, Cornelia Neguț, 
Aristotel Rădoi, Lumi

nița Mignea, Lidia Chiriac și 
Sanda Dogaru - elevi în cla
sa a Xl-a A a Școlii medii nr. 
2 „A. Toma“ din Ploiești. 
Timp de patru ani au avut a- 
celeași preocupări, aceleași 
aspirații.

Și astăzi, preocupările lor 
sînt aceleași — învățătura, 
pregătirea temeinică a exa
menului de maturitate. Visu
rile lor, în esență asemănă
toare, sint însă diferite ca do
meniu de realizare. Viitorul 
luminos, cu multiplele sale 
posibilități de afirmare îi îm
bie.

- Care sint planurile noas
tre de viitor? — spune Adriana 
Țolea. Dar viitorul acesta este 
foarte aproape. Noi ne-am 
gîndit de mult la el. Am stat, 
am judecat și am hotărît. îmi 
place electronica și cred că 
am aplicații pentru ea. Elec
tronica s-a dezvoltat foarte 
mult și în fața ei stau astăzi 
sarcini deosebit de importan
te trasate de cel de al 111-lea 
Congres al partidului. Aș vrea 
din tot sufletul să particip și

Noi blocuri de locu.nțe io Buzău Foto : AGERPRES

Campionatele mondiale 
de lupte

în sala de sport a Univer
sității dip Yokohama s-au des
chis vineri la ora 14 (ora Ja
poniei) campionatele mondiale 
de lupte libere și clasice la 
care participă aproximativ 200 
de luptători din 21 de țări 
ale lumii. Sportivii partici
pant au fost salutați de pre
ședintele Federației Interna
ționale de Lupte, Roger Cou- 
lon (Franța), și de prințul 
Mikasa. președintele comite
tului de organizare. în nume
le sportivilor a răspuns Ta- 
kasi Kaneko, căpitanul echi
pei Japoniei.

Campionatele au început cu 
întrecerile la lupte libere care 
vor dura pînă la 5 Iunie. în 
primul meci, la categoria 
muscă, reprezentantul U.R.S.S. 
Aii Aliev l-a învins la puncte 
pe K. Cim (Coreea de Sud). 
Japonezul Matzubara a câști
gat prin tuș meciul cu Ladis

Programul campionatelor 
europene de box

în sala Expoziției din Bel
grad vor începe astăzi cam
pionatele europene de box la 
care participă 150 de pugiliști 
reprezentând 23 de țări. Echi
pa R. P. Romine a sosit în 
cursul zilei de joi la Belgrad 
fiind întîmpinată la gară de 
reprezentanți ai comitetului 
de organizare și federației iu
goslave de specialitate. în cen
trul atenției ziariștilor și re
porterilor foto s-au situat în 
special M. Dobrescu, I. Miha- 
lik și Gh. Negrea care se nu
mără printre favoriții cam
pionatelor. Joi seara în sala 
-Partizan" boxerii romîni au 
făcut un ușor antrenament 
tub îndrumarea lui Ion Chi
riac.

Astăzi la ora 19 după festi
vitatea de deschidere se va
-------e . ------  

eu, după ce voi deveni spe
cialist CU o înaltă calificare, 
Id procesul de automatizare 
a industriei noastre. Automa
tizarea este un domeniu mi
nunat de muncă.

- Am fost de multe ori la 
Uzinele „1 Mai" — intervine 
Lidia Chiriac. Cunosc viața 
de aici, îi cunosc pe munci
tori, îmi place să muncesc 
într-o uzină. Dacă ați ști cu 
cită emoție citesc în ziare 
despre succesele industriei 
petrolifere, despre renumele 
de care se bucură produsele 
romînești și tehnicienii noștri 
vînă în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii! Eu vreau 
să lucrez in industria petro
lului, cea mai importantă ra
mură a economiei regiunii 
noastre.

Rădoi Aristotel vrea să de
vină chimist.

- De ce ? Am fost totdeau
na atras de munca frumoasă 
și entuziastă a muncitorilor 
de la fabrica de îngrășăminte 
Chimice din Valea Călugăreas
că pe care o cunosc îndea
proape. Am văzut aici cum 
se prepară îngrășăminte pen

lav (R. P. Polonă), la fel ca și 
indianul Malva în fața ame
ricanului Willson. La catego
ria cocoș singurul reprezen
tant al R. P. Romine în com
petiția de lupte libere, Marin 
Cristea, a pierdut primul meci 
la puncte în fața polonezului 
Trojanowski. Campionul turc 
Ylmaz a dispus prin tuș de 
Hansen (Noua Zeelandă). 
Alte rezultate înregistrate: 
cocoș : Kazama (Japonia) în
vinge prin tuș pe Moore (Noua 
Zeelandă) ; Akbas (Turcia) în
trece prin tuș pe Gelendon 
(Filipine) ; pană : Zurawski 
(R. P. Polonă) învinge prin 
tuș pe FusseU (Noua Zeelan
dă) ;■ ușoară: Siniavski
(U.R.S.S.) dispune prin tuș de 
Beaudonnat (Franța).

întrecerile de lupte clasice 
la care R. P. Romînă partici
pă cu 6 concurenți vor începe 
la 6 iunie.

desfășura prima reuniune. 
Campionatele continuă în zi
lele de 4, 5, 6 și 7 iunie cînd 
se vor desfășura două reu
niuni zilnice. La 8 iunie este 
zi de odihnă. Semifinalele se 
vor desfășura la 9 iunie iar 
finalele în seara zilei de 10 
iunie.

★
Comisia tehnică a campionate

lor europene de box a stabilit 
prin tragere la sorți programul 
primei 'euniuni care va avea loc 
astă-seară în sala Expoziției din 
Belgrad, la cat. muscă. Mircea 
Dobrescu va primi replica cam
pionului maghiar Foro. C. Gheor
ghiu, campionul țării la cat. pană 
va evolua în compania francezu
lui R. Houdeau. In rest programul 
cuprinde următoarele întîlniri mai 
importante : muscă : Vacca (Ita
lia)—Frederiks (R. F. Germană) ; 
Babiasch (R. D. Germană)—Por- 
cel (Franja); Sfolnikov (U.R.S.S.)— 
Rudkin (Anglia) și Mc. Flyn (Irlan
da)—Saccipovici (Iugoslavia^,

Volei
In Capitală și in alte trei 

orașe din țară au loc ultime
le meciuri din cadrul campio
natului republican masculin 
de volei. Astăzi, sala Floreas
ca găzduiește, începînd de la 
ora 17, două importante întîl- 
niri: C.C.A.—Victoria și Pro
gresul—Rapid. Mîine va putea 
fi urmărit meciul Dinamo— 
Știința Timișoara pe terenul 
din parcul Dinamo, cu înce
pere de la ora 9,30.

In țară se desfășoară urmă
toarele meciuri: Cluj : Știin
ța—Tractorul Brașov ; Con
stanța : Farul—Petrolul Plo
iești ; Craiova: Jiul Petro
șani—Știință Galați, 

tru agricultura noastră socia
listă.

Pe timpul Ploieștiului dis
trus de război, al vechiului o- 
raș cu dărimături, case pono
site și cocioabe, Luminița 
Mignea și Cornelia Neguț erau 
mici, aveau cîțiva ani. De a- 
tunci, noul Ploiești a crescut, 
este astăzi un oraș minunat 
cu blocuri frumoase. Și el va 
crește și mai înainte, mai mi
nunat.

— Să fie orașul nostru mai 
frumos, să aibă locuitorii lui 
locuințe confortabile și ele
gante, iată de ce vreau să mă 
fac arhitect - ne spune Lu
minița.

— Să fie trainic și la timp 
construite, iată de ce vreau să 
devin constructor - i se ală
tură Cornelia. Anul acesta in 
Ploiești se vor ridica 1500 de 
apartamente și, desigur, an de 
an numărul lor va crește din 
ce în ce. Aici este nevoie de 
noi, de munca noastră.

...Spre șantiere, spre uzine, 
spre munca productivă, iată 
încotro își îndreaptă gîndu- 
rile, ce visează astăzi elevii 
aflați in pragul maturității, 
în momentul în care ei tre

Fotbal
Turneul internațional de 

fotbal a continuat cu două în
tâlniri. Echipa scoțiană Kil
marnock a întrerupt șirul vic
toriilor echipei New York A- 
mericans de care a dispus cu 
categoricul scor de 4—0 (1—0). 
Aceasta a fost prima victorie 
realizată de echipa scoțiană 
care anul trecut s-a clasat pe 
locul doi la acest turneu. în 
celălalt meci echipa canadia
nă Concordia Montreal a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—0) 
cu formația Besiktas (Is
tanbul).

♦
Peste 25.000 de spectatori 

au urmărit pe un timp ploios 
tntîlmrea internațională de 
fotbal dintre echipele selec
ționate ale Norvegiei și 
Turciei conțină pentru preli
minariile campionatului mon
dial Fotbaliștii turci au re
purtat victoria cu scorul de 
1—0 (1—0) prin punctul mar
cat de centrul atacant Metin, 
în minutul 15. In meciul ur
mător echipa Turciei va in- 
tilni echipa U.R.S.S.

Haltere
Duminică cu începere de la 

ora 10, va avea loc în sala 
Ciulești un interesant concurs 
de haltere dotat cu „Cupa 
juniorilor". La acest concurs 
vor participa tineri haltero
fili de la C.C.A.. Dinamo O- 
bor, Victoria, Electra, Rapid 
și Sirena.

Ciclism
Pe velodromul din parcul 

sportiv Dinamo are loc astăzi, 
de la ora 16.30, un concurs de 
ciclism la startul căruia vor 
fi prezenți unii dintre cei 
mai valoroși pistarzi din țară. 
Se vor desfășura probe de 
viteză, urmărire și semifond.

★
Turul ciclist al Italiei a con

tinuat cu desfășurarea celei 
de-a 12-a etape : Gaeta-Roma 
(149 km.) câștigată de italia
nul Renato Giusti cu timpul 
de 3 h 56’31” (medie orară 
37,798 km.). în clasamentul 
general individual continuă să 
conducă Jacques Anquetil care 
are un avans de 56” asupra 
lui Suarez.

Canotaj
„Cupa Dinamo" la canotaj 

academic și caiac-canoe se va 
desfășura duminică diminea
ța, de la ora 9, pe lacul Sna- 
gov. Concursul continuă du- 
pă-amiază, de la ora ÎS. La 
această competiție vor lua 
parte cele mai bune echipaje 
ale cluburilor și asociațiilor 
sportive din Capitală.

Sah
ln turneul internațional de 

șah de la Zurich după 5 tun
de în fruntea clasamentului 
se află marele maestru inter
național Paul Keres (U.R.S.S.) 
cu 4 puncte. în rundă 5-a Ke
res l-a învins în 27 de mu
tări pe L. Schmidt (R.F.G.).

buie să-și aleagă drumul în 
viață. Ei merg acolo unde este 
nevoie de brațul și mintea lor 
tînără, acolo unde pot fi mai 
folositori patriei, l-a învățat 
așa școala și organizația, le-a 
călăuzit pașii părintele iubit : 
partidul. Ei îndrăgesc fabrica 
și șantierul pentru că au cu
noscut îndeaproape munca și 
pe muncitori. Ei își aleg pro
fesiunea care le este mai dra
gă, mai apropiată de aspira
țiile și visurile lor. Se văd de 
pe acum constructori, ingi
neri, cercetători, agronomi, 
arhitecți, profesori, medici 
pentru că știu bine că prin 
grija partidului toate aceste 
visuri vor deveni realitate. 
Astăzi există în țara noastră 
condiții minunate pentru îm
plinirea celor mai îndrăznețe 
visuri. Și mai știu că pentru a 
le înfăptui ei trebuie să învețe 
temeinic. Ca și în tot timpul 
anului școlar, ei se apleacă a- 
cum, în preajma examenului 
de maturitate, asupra studiu
lui. Apropiatul examen va 
verifica pregătirea lor pentru 
muncă, pentru viață.

AL. L VLADIMIR

(Urmare din pag. l-a) 

producție, ridicarea calificării 
lor, controlul periodic al în
deplinirii angajamentelor pe 
care și le-au luat au constituit 
ordinea de zi a multor adu
nări generale, ședințe de co
mitet și de birou ale organi
zației.

Munca politică desfășurată 
în rîndul acestora a avut ca 
scop educarea lor în spiritul 
răspunderii față de sarcina în
credințată, al dragostei față 
de meseria aleasă, al respec
tului față de disciplina socia
listă de producție. Și în acest 
scop organizația U.T.M. a fo
losit mai multe forme de aju
torare a tinerilor îngrijitori 
de animale : stimularea inte
resului față de studierea lite
raturii de specialitate, con
trolul respectării programului 
de muncă, antrenarea lor în 
întrecerea socialistă, schimburi 
de experiență, consfătuiri de 
producție etc. Despre unele 
din ele am amintit; să urmă
rim acum altele.

La recomandarea organiza
ției de bază U.T.M., în timpul 
iernii trecute tinerii îngriji
tori de animale au fost tri
miși de conducerea gospodă
riei la calificare, pe timp de 
10 zile, la gospodăria de stat 
Hărman. Aici, învățînd și 
muncind alături de tinerii 
lor prieteni, ei au înțeles mai 
bine de ce este necesar ca 
furajarea fiecărei vaci să se 

I facă în funcție de producția 
, de lapte pe care o dă, au 
: aflat că H timpul verii se 

poate face o pășunare bună, 
I rațională, cu ajutorul păsto

rului electric etc. Dar gospo
dăria colectivi mai are des
tui vecini eu experiență bo
gată tn creșterea și îngri
jirea animalelor. Pentru ca 
tinerii îngrijitori-mulgători 
din Ghimbav să învețe din 
această experiență bună, or- 

I ganizația de bază U.T.M. cu 
sprijinul organizației de 
partid, a organizat mai mul
te vizite la colectiviștii din 
Hărman, Hălchiu, Codlea — 
la fermele de animale ale a

începînd de azi la cinematograful 

BUCUREȘTI 
noul film sovieticADIO COPILĂRIE

cu
LIOSA LOKTEV, SVETLANA SAVELOVA, VALENTINA 

TELEGHINA, S. PLOTNIKOV
Scenariul și regia: IAKOV S EGHEL 
Imaginea : I. ILIENKO 
Muzica : M. FRADKIN

In atenția școlilor 
și a comitetelor de părinți! 
Procuraji-vă CĂRȚILE NECESARE PRE
MIILOR ȘCOLARE de la librăriile și ma* 
gazinele cooperației de consum sau co» 
mandîndu-le librăriei „Cartea prin poștă* 

din București str. Biserica Enei nr. 16. 
Plata se face și prin virament.

cestora. Tinerii au văzut a* 
colo lucruri interesante pe 
care, la întoarcere, le-au pus 
în practică. Astfel, în came
rele de la grajduri ale îngri
jitorilor s-au amenajat biblio
teci dotate cu cărți și broșuri 
de specialitate, s-a stabilit or
ganizarea periodică a „zilei 
îngrijitorulaii de animale". In 
această zi cel care a obținut 
producția cea mai mare de 
lapte în et\apa respectivă îm
părtășește și celorlalți din 
experiența sa, este felicitat 
de întregul colectiv al bri
găzii, iar fotografia lui este 
pusă la panoul de onoare. In 
ultima vreme asemenea clipe 
emoționante au trăit și Nico
la Ilie și Ion Cojenelu și 
Gheorghe Bălan. Firește, 
printre fruntași se află și 
Gheorghe Păzitoru. Pe pri
mele două decade ale tunii 
mai el a obținut de la vacile 
pe care le are în primire o 
producție de lapte cu 500 de 
litri mai mare decît cea pla
nificată. Și întreaga brigadă 
de tineri îngrijitori de ani
male a obținut rezultate 
bune ; pînă spre sfîrșitul lu
nii trecute realizase aproape 
1.300 litri de lapte pe cap de 
vacă furajată. Și producția 
va crește, pentru că zilele a- 
cestea vacile vor fi scoase in 
tabăra de vară, la iarbd 
verde.

ÎNTREPRINDEREA 
DE CONSTRUCȚII 

SIDERURGICE- 
HUNEDOARA

ANGAJEAZĂ
Șoferi, zidari, sudori au- 

togeni, sudori electrici, dul
gheri, fierari beton și 
strungari.

Se asigură condiții bune 
de salarizare și cazare.

Ofertele se vor adresa 
direct întreprinderii de 
Construcții Siderurgice-Hu- 
nedoara, serviciul Cadre și 
învățămînt.



Astăzi începe la Viena întrevederea dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy

N. S. Hrușciov
a sosit la Viena

VIENA 2. — Timișii speciali 
Agerpres HORIA LIMAN și 
ION GĂLAȚEANU transmit:

Sîmbătă dimineața începe 
la Viena întrevederea dintre 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și J. Kennedy, pre
ședintele Statelor Unite. A- 
cest eveniment deosebit de 
important a făcut ca aten
ția opiniei publice mondiale 
să se îndrepte în aceste zile 
spre capitala Austriei.

La 2 iunie a sosit aici șeful 
guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov.

Mii de cetățeni ai capitalei 
austriece s-au strîns cu a- 
proape două ore înainte de 
sosirea trenului în fața gării 
de sud-est a Vienei. Pe pero
nul gării pavoazat cu drapele 
de stat ale U.R.S.S. și Austriei 
au venit în întâmpinarea înal
tului oaspete Adolf Schărf, 
președintele Republicii Au
stria, Alfons Gorbach, cance
lar federal, Bruno Pitterman, 
vicecancelar, membri ai gu
vernului federal, corpul di
plomatic, colaboratori ai Am
basadei sovietice, reprezen
tanți ai opiniei publice aus
triece. Erau prezenți, de ase
menea, sute de reprezentanți 
ai presei, radioului, televi
ziunii, fotoreporteri austrieci 
și străini. Întrucît numai o 
mică parte dintre ziariști au 
putut intra pe peronul gării, 
ceilalți au urmărit solemni
tatea de pe tribuna instalată 
în fața gării.

Acele ceasornicului se a- 
propie de ora 17 (ora locală). 
Trenul special sosește în 
gară. In aplauzele celor pre
zenți, din tren coboară N. S.

Hrușciov, Nina Hrușciova, 
soția sa, A. A. Gromiko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe 
șeful guvernului sovietic.

Înaltele personalități aus
triece îl salută pe N. S. 
Hrușciov, îi urează un căl
duros bun sosit și îi prezintă 
apoi pe membrii guvernului 
austriac și ai corpului diplo
matic.

Președintele Austriei, A. 
Schărf a adresat o cuvântare 
de salut președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

El a spus că este foarte 
bucuros să-l salute la Viena 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Dumneavoastră, domnule 
prim-ministru, a spus A. 
Schărf, ați mai fost o dată oas
petele Austriei. De data a- 
ceasta ați sosit aici pentru a 
vă intilni cu președintele 
S.U.A., Kennedy, și a face un 
schimb de păreri cu el. Astăzi, 
în ziua sosirii dumneavoastră, 
deasupra Vienei strălucește 
puternic soarele. Poate că este 
de bun augur pentru întîlni- 
rile și schimburile de vederi 
pe care le veți avea. îngădui
ți-mi să vă urez succes deplin.

Răspunzând. șeful guver
nului sovietic a spus prin
tre altele; Acum un an, 
părăsind țara dv. am spus 
pe aeroport „la revedere". 
Și iată că mă aflu din nou 
în minunata dv. capitală și 
sînt bucuros să mă întilnesc cu 
oamenii de 
cu locuitorii 
care

stat din Austria, 
minunatei 

m-au primit cu 
căldură anul trecut.

Viene, 
atîta

N. S. Hrușciov a mulțumit 
președintelui federal pentru 
primirea caldă care i s-a fă
cut. pentru cuvintele frumoa
se la adresa Uniunii Sovietice, 
a poporului sovietic. El a 
transmis guvernului și între
gului popor al Austriei un cald 
salut și cele mai bune urări 
din partea guvernului Uniunii 
Sovietice și a poporului sovie
tic.

Am sosit la Viena, a conti
nuat N. S. Hrușciov, pentru a 
ne intilni cu președintele Sta
telor Unite ale Americii, dl. 
Kennedy, spre a stabili un 
contact personal cu el și spre 
a face un schimb de păreri in 
problemele principale care 
privesc relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii. Firește că noi, 
oamenii sovietici, am vrea ca 
toate problemele nerezolvate 
să fie reglementate cit mai 
grabnic. Știm însă, că nu se 
poate face totul deodată. Dacă 
va exista însă bunăvoință se 
vor putea realiza multe și in
tr-un timp scurt. Acest lucru 
este dorit de popoarele care 
cer insistent destinderea încor
dării internaționale și întări
rea păcii în întreaga lume. In 
ceea ce o privește, Uniunea 
Sovietică a fost întotdeauna și 
este pentru pace, pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre 
state, pentru ca relațiile din
tre U.R.S.S. și S.U.A. să se în
temeieze pe bazele trainice ale 
păcii și colaborării eficiente.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat speranța că atmosfera 
bună existentă în Austria neu
tră și iubitoare de pace va a- 
vea o influență favorabilă 
asupra rezultatelor apropiatei 
întâlniri cu președintele Sta
telor Unite ale Americii.

I

Declarația Secretariatului per
manent al Consiliului de so
lidaritate a popoarelor Asiei 
și Africii cu privire la situația 

din Angola.

U.R.S.S. acordă 
sprijin tehnic

HAVANA 2 (Agerpres). 
TASS transmite : Ca urmare 
a tratativelor sovieto-cubane 
desfășurate la Havana într-o 
atmosferă de prietenie cordia
lă și deplină înțelegere reci
procă, la 1 iunie a fost sem
nat un acord în conformitate 
cu care guvernul Uniunii So
vietice, mergînd în întâmpi
narea dorințelor guvernului 
cuban, a acceptat să acorde 
Republicii Cuba sprijin tehnic 
pentru dezvoltarea întreprin
derilor industriei nichelului.

Să înceteze 
fărădelegile 

colonialiștilor 
în Angola

Tragedia școlii 
din V ruguay

Viena salută pe N. S.
o primi-Viena a făcut

re deosebit de caldă 
lui Nikita Sergheevici 

Hrușciov, o primire în care am 
descifrat limpede simpatia 
vienezilor față de conducăto
rul guvernului sovietic, deo
sebita popularitate de care 
se bucură în Austria. încă cu 
aproape două ore înaintea 
sosirii trenului special, încă- 
pătoarea hală a gării sud- 
estice a Vienei era arhipli

nă de lume. Mii și mii de oa
meni simpli, muncitori, func
ționari, intelectuali, gospodi
ne veniseră să-l salute pe 
cel căruia îi spun ații de fa
miliar: Nikita. In împrejurimi
le clădirii gării s-au adunat, 
de asemenea, mulțimi de vie
nezi. Oamenii aceștia știau 
că poate nu vor putea vedea 
nimic sau aproape nimic din 
desfășurarea festivității, dar 
au venit pentru ca prin pre
zența lor, prin uralele și acla
mațiile lor să-și exprime bu
curia în legătură cu sosirea 
la Viena a lui N. S. Hrușciov 
și să-și manifeste speranțele 
că importantele convorbiri 
găzduite de capitala Austriei 
vor duce la micșorarea 
încordării internaționale, că 
vor avea o influență pozitivă 
asupra întregii 
ționale.

Exact Ia ora 
care a călătorit 
a intrat în 
Peronul gării era împodobit 
cu drapelele de stat ale Aus
triei și Uniunii Sovietice. Co
pii cu brațele încărcate de 
flori au alergat spre vagonul 
din care a coborît N. S. 
Hrușciov. Președintele federal 
al Austriei, A. Schărf, i-a strîns 
mina cu cordialitate, iar apoi 
după ce au rostit scurte cu- 
vîntări de salut cei doi oa
meni de stat s-au îndreptat 
spre marele hol al gării.

Puternice aclamații au iz
bucnit din miile de piepturi 
ale celor prezenți, atunci cînd 
înaltul oaspete sovietic și-a 
făcut apariția. în momentul 
în care N. S. Hrușciov cobora 
marea scară către holul prin
cipal, întreaga clădire se cu
tremura de entuziastele ova
ții Oamenii strigau neobosiți: 
„Nikital, NikitaCu multă 
căldură a fost salutata, de 
asemenea, Nina Hrușciova pe 
care vienezii au îndrăgit-o 
încă din timpul vizitei făcute 
anul trecut în Capitala noas
tră.

Trecînd prin culoarul viu 
al mulțimii, N. S. Hrușciov a

vieți interna-

17, trenul cu 
N. S. Hrușciov 
gara Viena.

Vizita lui Kennedy 
în Franța 

a luat sfîrșit

PARIS 2 (Agerpres). Vineri 
a luat sfârșit vizita oficială a 
președintelui S.U.A., Kennedy, 
in Franța. Ultimele 24 de ore 
au înregistrat două declarații 
publice făcute de președintele 
Statelor Unite. Cu prilejul vi
zitării cartierului general al 
N.A.T.O. de la Paris, el a ex
primat intenția Statelor Unite 
de a întări acest bloc agresiv 
și de a extinde activitatea sa.

din clădirea gării, 
gării s-a aliniat un

In 
ba-

ieșit 
fața 
talion de gardă, pe care N. S. 
Hrușciov și președintele fede
ral, Schărf, l-au trecut în re
vistă.

N. S. Hrușciov și A. Schărf 
iau loc în mașina președinte
lui Austriei. Cortegiul de ma
șini însoțit de o escortă de 
onoare de motocicliști se în-

Corespondență 
specială pentru 

„Scînteia tineretului"

pre
ia 
cu 

viu

dreaptă spre reședința 
ședintelui Austriei de 
Ballhausplatz, înaintînd 
greu printr-un coridor 
format de locuitorii Vienei.
Din balcoane, de la ferestrele 
blocurilor din fața gării, de-a 
lungul străzii Prințul Eugen, în 
piața Schwarzenberg, de-a 
lungul Ringului, zeci de mii 
de oameni au întîmpinat cor
tegiul de mașini cu urale 
nesfârșite. Mulți vienezi flutu
ră steaguri sovietice și au
striece. Mulți și-au confecțio
nat pancarde pe care scrie 
în limbile rusă și germană : 
„Trăiască N. S. Hrușciov 1“, 
„Trăiască pacea și priete
nia 1“ „Hrușciov Zdravstvuil".

în fața palatului preziden
țial se găseau mii de oameni 
care l-au salutat cu entu
ziasm pe primul ministru so
vietic atunci cînd a apărut 
în balconul clădirii.

Apoi mașinile s-au 
tat spre cartierul 
dorf, acolo unde se
ședința ce i s-a rezervat, si
tuată în decorul superb al 
vestitei păduri vieneze. La 
Purkersdorf, Hrușciov a fost 
salutat în numele locuitorilor 
cartierului de o mică fetiță 
care i-a oferit flori.

Puțin timp înaintea sosirii 
trenului, am avut prilejul să 
stau de vorbă cu Impiegatul 
de serviciu. Ferdinand Beran,

indrep- 
Purkers- 
afla re

care răspundea pentru intra
rea în gară la timp și în 
bune condițiuni a trenului 
special. L-am întrebat :

— Ce speranțe legați de a- 
propiata întîlnire Hrușciov— 
Kennedy ?

Ferdinand mi-a răspuns :
— Fiind de profesiune im

piegat, eu încerc să fiu un 
om precaut. în orice caz, pen
tru mine este clar 
căile ferate, cît și în politică 
problemele nu pot fi rezolva
te prin forță. Sper că cei doi 
oameni de stat vor pune aici, 
la Viena, o piatră la funda
mentul destinderii internațio
nale, vor face pași către re
zolvarea problemelor liti
gioase.

Un polițist, care făcea par
te din coloana de motociclete 
ce escortează automobilul lui 
N. S. Hrușciov, mi-a spus :

— Datorită 
avem acum mai 
cru. Dar dacă 
vor fi fructuoase, 
lumii va avea de 
teneala noastră nu va fi za
darnică. Mai bine să curgă 
puțină sudoare, decît mult 
sînge...

Zecile de mii de vienezi, 
care l-au salutat pe N. S. 
Hrușciov la sosirea în gară și 
pe străzile Vienei, purtau în 
suflete speranța că întîlnirea 
de la Viena va deschide 
drum larg unor viitoare tra
tative menite să rezolve prin
cipalele probleme litigioase 
din viața internațională. Și 
știu că în ceea ce o privește 
Uniunea Sovietică a făcut și 
face totul pentru apărarea 
păcii, pentru destinderea în 
relațiile internaționale.

După zile de ploaie și ră
coare, soarele a apărut pe 
cerul Vienei. Parcă i 
venit să-l salute pe 
vernului sovietic.

Vremea se arată 
la Viena. Fie ca și 
trul internațional să 
timp frumos...

GEORG AUER
Viena, 2 iunie 1961 prin telefon

CAIRO 2 (Agerpres). — Se
cretariatul permanent al Con
siliului de solidaritate a po
poarelor Asiei și Africii a dat 
publicității o declarație cu pri
vire la situația din Angola, 
în care condamnă acțiunile 
represive ale autorităților co
loniale portugheze împotriva 
poporului angolez.

în declarație se spune prin
tre altele că în cursul ultime
lor două luni autoritățile co
lonialiste portugheze au exter
minat peste 30.000 de locui
tori angolezi și că au incen
diat cu napalm 60 de sate. 
Din pricina terorii dezlănțuite 
împotriva populației locale 
din Angola, mii de locuitori 
au fost nevoiți să se refugie
ze în provinciile sudice ale 
Congoului.

Popoarele din Asia și Afri
ca, se spune în declarația se
cretariatului permanent, care 
au luptat întotdeauna pentru 
independență și libertate, nu 
pot și nu trebuie să rămînă 
indiferente la genocidul comis 
de colonialiștii portughezi îm
potriva poporului angolez.

Secretariatul permanent re
comandă comitetelor națio
nale de solidaritate cu popoa
rele Asiei și Africii să orga
nizeze între 21 și 30 iunie a.c. 
o campanie de solidaritate cu 
poporul angolez și cu popoare
le altor colonii portugheze.

Secretariatul permanent în
deamnă toate țările afro-asia- 
tice — membre ale O.N.U. — 
să determine Portugalia să 
aducă la îndeplinire declarația 
Adunării Generale a ’ O.N.U. 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale, să boicoteze Portu
galia pe cale diplomatică și 
economică

delegație a studenților 
de la Universitatea Ox
ford a vizitat la 1 iunie 

Camera Comunelor pentru a 
exprima protestul lor împo
triva poziției guvernului en
glez față de politica Portu
galiei din Angola.

Printre altele. delegația 
critică declarația din Portu
galia a lordului Home, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Angliei, care, după cum rela
tează ziarele, a arătat 
purii e Portugaliei și 
în Africa sînt foarte 
nătoare.

Ei au protestat, de 
nea, împotriva recentei vizite 
a unei nave militare engleze 
în Angola unde autoritățile 
portugheze desfășoară o cam
panie cruntă de represiuni 
împotriva participanților la 
mișcarea pentru independență-

că sco- 
Angliei 
asemă-

aseme-

ca atit la

acestor vizite 
mult de lu- 
convorbirile 
dacă pacea 
cîștigat, os-

special a 
șeful gu-

frumoasâ 
barorne- 

indice

După asasinarea dictatorului 
Trujillo

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Corespondentul din New York al 
agenției France Presse anunță că 
la 1 iunie în acest oraș a început 
o consfătuire a liderilor diferite
lor organizații ale exilaților domi
nicani in scopul unificării lor. Po
trivit agenției, surse ale exilaților 
au anunțat că in Republica Do
minicană au izbucnit răscoale îm
potriva guvernului dictatorial care 
au cuprins provinciile la Vega și 
Moca din nordul insulei.

Intre timp, după cum transmite 
agenția Associated Press, guver
nul dominican, condus în prezent 
de președintele Joaquin Balaguer, 
a numit pe Rafael Trujillo junior 
fiul fostului dictator, în postul de 
comandant suprem al forțelor ar
mate dominicane „în scopul men
ținerii dinastiei Trujillo la putere".

Potrivit agenției, Trujillo junior, 
care este în vîrstă de 32 de ani, 
a fost „avansat" de tatăl lui încă 
de la 9 ani la gradul de general- 
locotenent. El a fost implicat în 
numeroase scandaluri ca urmare a 
comportării sale imorale in Sta
tele Unite unde a fost trimis să 
urmeze studii militare superioare.

Referinflu-se la felul în care s-a 
produs atentatul împotriva lui 
Trujillo, agențiile americane de 
presă, citind postul de radio do
minican, anunță că autorii atenta
tului au scăpat, dar se crede că 
unul dintre ei este grav rănit. 
După cum transmite agenția Asso
ciated Press, la 1 iunie poliția do
minicană a început razii in capi
tala țării, Ciudad Trujillo, pentru 
a-i căuta pe organizatorii atenta
tului. Peste 30 de persoane au 
fost arestate.

Cercurile politice americane își 
manifestă deschis îngrijorarea 
față de repercusiunile care le 
poate avea pentru politica S.U.A. 
in regiunea Mării Caraibilor dis
pariția dictatorului dominican. Po
trivit agenției France Presse, în 
cercurile delegației americane 
care-f însoțește pe președintele 
Kennedy la Paris, „se consideră 
posibilitatea unor reacții în lanț“ 
în urma asasinării lui Trujillo. Se
cretarul de Sfat, Dean Rusk, a de
clarat joi, în momentul plecării 
sale la Paris, că în Republica Do
minicană „domnește tensiunea"

Agenția U.P.I. a anunțat de a- 
semenea că la 1 iunie unități ale 
flotei americane staționate la 
baza de la Norfolk (Virginia) au 
ridicat ancora îndreptîndu-se spre 
regiunea Mării Caraibilor. Cercu
rile de la Washington pun în le
gătură aceste deplasări cu situa
ția din Republica Dominicană.

Tratativele 
de la Evian

EVIAN 2 (Agerpres). — La 
iunie s-a ținut la Evian cea

Pe șantierul de construcție a 
fabricii de ciment Sebriakov 
(U.R.S.S.) majoritatea mun
citorilor sînt comsomoliști. In 
fotografie un grup de tineri 

constructori fruntași

de cîtsva zile băn- 
aulei Universității 

naționale din Monte
video au fost ocupate, în lo
cul studenților, de sute de 
profesori și învățători, dele
gați la cea de a doua confe
rință extraordinară a lucrăto
rilor din învățămintul Urugua
yan. Convocată pentru dez
baterea situației extrem de 
grave a școlii în Uruguay 
conferința a scos la iveală 
lipsa de grijă a autorităților 
față de educația copiilor. Da
tele prezentate de diferiții 
vorbitori sînt elocvente în a- 
ceastă privință.

Din cei 475.000 de copii de 
vîrstă școlară din Uruguay, 
165.000, ceea ce reprezintă 
34,7 la sută, nu au posibili
tatea să se înscrie măcar în 
clasa întîia elementară. Cit 
despre ceilalți, după cum s-a 
arătat în cursul conferinței, 
„marea lor majoritate sint o- 
bligați să abandoneze școala 
înainte de a termina instruc
ția primară". în orașele uru- 
guayene procentul acestora 
este de 49 ia sută în timp ce 
la safe se ridică la 87 la 
sută 1 Desigur nu este greu 
de aflat unde se duc acesii 
copii. Ei trebuie să renunțe Ia 
învățătură pentru ca, în ciuda 
vîrsiei lor fragede, să mun
cească alături de părinții lor 
pentru o bucată de pline. A- 
ceasta este tragedia copiilor 
uruguayeni.

Deosebit de grea este situa
ția clădirilor de școală în 
Uruguay. Din nou vorbesc 
statisticile oficiale. Din cele 
1.880 de școli existente în 
țară — jumătate sînt închise. 
Celelalte sînt în majoritate 
construite din lut și paie. Nici 
nu se pune măcar problema 
încălzirii școlilor. Chiar și în 
capitala țării, Montevideo.

numai 13 la sută din școli sînt 
încălzite. In orașele din res
tul țării procentul acestora 
este de... 5 la sută.

In zilele conferinței, în fața 
clădirii Universității a fost pus 
un panou imens pe care era 
scris: „Tragedia școlii Ia 
sate se datorește existenței 
latifundiarilor și a proprietății 
particulare asupra pămîntu- 
Iui“. Problema școlii rurale a 
fost dezbătută pe larg în 
cursul conferinței. Delegații 
au arătat că, in goana lor 
după mina de lucru ieftină 
furnizată de copii, moșierii 
uruguayeni au adaptat me
toda cea mai sigura pentru a 
o avea ta dispoziție : nu per
mit deschiderea de școli în 
satele și pe pămînturile lor. 
Așa se face că în prezent, pe 
o suprafață de o cincime din 
întreg teritoriul țării, 
unde sînt concentrate 
proprietăți moșierești, 
în total... 50 de școli, 
înțeles guvernul nu se 
tecă, în numele „respectului" 
față de „inviolabilitatea pro
prietății particulare".

Iată tabloul sumbru a! școlii 
uruguayene, prezentat de cei 
care îi cunosc cel mai mult 
nevoile: profesorii și învăță
torii din această țară. Și mai 
trist este faptul că în timp ce 
sute de mii de copii urugua
yeni nu pot învăța, peste 3.000 
de profesori și învățători care 
ar putea să le dea afâtea cu
noștințe folositoare sînt șo
meri... împotriva acestei tra
gedii și-au ridicat glasul de 
protest delegații la conferința 
din Montevideo, Cît 
guvernul Uruguayan 
nu a găsit necesar să 
măcar un reprezentant 
crările conferinței.

acota 
marile 
există
Bine- 

ames-
- - ■’44

daspra 
acesta 
trimită 
la lu-

I. R.

Un aspect din timpul lucrărilor sesiunii Comitetului executiv al U.I.S. dare se desfășoară la 
Havana.

Clica rebelă este cea care 
încetarea focului în

nu respectă
Laos

Sediul ambasadei sovietice din Viena unde va avea loc cea de-a doua port» a întrevedem 
dintre N. S. Hrușciov șl J. Kennedy

2
de-a 7-a ședință a tratativelor 
dintre delegațiile franceză și 
algeriană.

După cum relatează agenția 
France Presse la conferința de 
presă care a avut loc după 
această ședință, purtătorul de 
cuvânt al delegației algeriene, 
Malek, a declarat că delegația 
franceză a încercat „ să de
monstreze" că Sahara n-ar 
aparține Algeriei.

„Poziția noastră, a spus în 
continuare Malek, este cunos
cută. Noi apărăm independen
ța și unitatea teritorială a ță
rii noastre. Suveranitatea 
poporului nostru trebuie să fie 
exercitată < 
teritoriu 
teritoriului național este 
principiu 
pot fi făcute 
concesii".

asupra întregului 
național. Unitatea 

un
nu 
de

asupra căruia 
nici un fel

I

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Ședința din 1 iunie a Confe
rinței internaționale de la 
Geneva pentru reglementarea 
problemei laoțiene a fost pre
zidată de G. M. Pușkin, re
prezentantul U.R.S.S.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul autorităților sud- 
vietnameze. După cum era și 
de așteptat, el n-a spus nimic 
nou.

Luînd apoi cuvîntul, minis
trul Afacerilor Externe al
R. P. Chineze, Cen I, a dat 
riposta cuvenită sabotorilor 
conferinței. Oricine știe că, de 
fapt, în Laos focul a încetat 
a amintit Cen I. Reprezentan
tul S.U.A. denaturează însă 
intenționat rapoartele Comi
siei internaționale și ridică cu 
încăpățânare la conferința 
noastră problema încetării fo
cului, punând bețe în roate 
conferinței. Se naște în mod 
firesc întrebarea ce urmăresc 
în fond aceste acțiuni ale
S. U.A. ? Ciocnirile din Laos, 
în jurul cărora se face zarvă, 
au fost provocate chiar de 
S.U.A. și de clica Eurni Nosa- 
van — Boun Oum, care a 
aruncat în spatele patrioților 
trupe aeropurtate, profitînd de 
faptul că trupele guvernului

regal și ale Partidului Neo

Lao Haksat au încetat opera
țiunile militare.

Pentru stabilizarea încetării 
focului în Laos și obținerea 
unei reglementări pașnice a 
problemei laoțiene este im
portantă încetarea interven
ției armate a S.U.A. împotri
va Laosului. Tocmai în a- 
ceasta și rezidă fondul proble
mei aflate în examinarea con
ferinței noastre.

Aș vrea să relev încă o dată— 
a spus în încheiere Cen I — 
că propunerile sovietice, care 
țin seama de interesele părți
lor interesate, trebuie să con
stituie o bază de discuții la 
conferință.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Canadei. El a în
ceput cunoscuta discuție des
pre ineficacitatea încetării fo
cului, despre pretinsa necesi
tate a „sporirii împuterniciri
lor comisiei".

Ultimul a luat cuvîntul Ung 
Van Khiem, ministrul Aface
rilor Externe al R. D. Viet
nam.

Demascînd sensul preten
țiilor insistente ale diploma- 
ților americani privind schim
barea caracterului și compo
nenței Comisiei internaționale 
de supraveghere și control în 
Laos, el a subliniat că în spa-

tele lor se ascunde cel mai pur 
neocolonialism de factură a- 
mericană. Politica Statelor 
Unite față de Laos rămîne 
practic aceeași.

Referindu-se din nou la 
proiectul sovietic de rezolva
re a problemei laoțiene, Ung 
Van Khiem a subliniat uriașa f 
importanță și caracterul rea
list al acestor documente, im
portanța principiului unanimi
tății în lucrările conferinței 
internaționale.

GENEVA 2 (Agerpres). — 
La 2 iunie nu a avut loc șe
dința programată a Conferin
ței internaționale pentru re
glementarea problemei laoție
ne. Următoarea ședință va 
avea loc la 5 iunie.

1l>-> xcurnuMidili
auspiciile Aso- 
pentru relațiile

ROMA. Sub 
ciației italiene 
culturale cu Roniîma, în zile
le de 29 și 30 mai în orașele 
Veneția, Padova și Napoli au 
avut loc noi manifestări cultu
rale cu prilejul prezenței în 
Italia a poeților Maria Banuș, 
Eugen Jebeleanu și Tiberiu 
Utan. La Napoli, Giuseppe 
Petronio și artista Marilu 
Cibo, la Veneția criticul Mario 
de Micheli și la Padova pro
fesorul Silvio Guarieri au ci
tit versuri din lirica romînă. 
Manifestările s-au bucurat de 
un deosebit succes.

președintele Republicii Volta 
Superioară, a făcut-o în Re
publica Mali a fost dat publi
cității la Bamako un comuni
cat comun semnat de preșe
dinții celor două țări în care 
se arată că vor continua lupta 
împotriva colonialismului și a 
iuturor formelor neocoloniaiîs- 
mului, pînă la eliberarea to
tală a continentului african.

soviete-somaliene cu privire 
la colaborarea economică și 
tehnică, Ia dezvoltarea comer
țului și colaborarea culturală.

BAMAKO. Cu prilejul vizi
tei pe care Maurice Yameogo,

Liberia a 
cu 

din 
apartheid

Verwoerd.

NEW YORK.
hotărît să rupă relațiile 
Uniunea Sud-Africană 
cauza politicii de 
duse de guvernul

MOSCOVA. La 2 
semnat la Kremlin

iunie s-au 
acordurile

MOSCOVA. — Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. 
fae cunoscut că la 2 iunie a 
încetat subit din viață Mihail 
Hrunicev, eminent om de stat, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru coordonarea lucrărilor 
de cercetări științifice, depu
tat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Erou al Muncii So
cialiste. I
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HANOI 2 (Agerpres). — Sa
vanna Fumma, primul minis
tru al Laosuluț și Sufanuvong, 
liderul Partidului Neo Lao 
Haksat, au anunțat Comisia 
internațională pentru Laos 
că, întrucît Consfătuirea tri
partită de la Na Mon nu a 
terminat discutarea problemei 
cu privire la regulile înce
tării focului, în prezent nu e- 
xistă condiții suficiente pen
tru ca această Comisie să sta
bilească imediat controlul a- 
supra unei serii de regiuni.

In această scrisoare, adre
sată Comisiei internaționale 
la 27 mai, se subliniază din 
nou hotărîrea guvernului le
gal al Laosului și partidului 
Neo Lao Haksat de a colabora 
cu Comisia internațională 
pentru îndeplinirea sarcini
lor ei.

In scrisoare se arată că tru
pele guvernului legal și for- 
ițele armate ale partidului 
Neo Lao Haksat au respectat 
cu strictețe ordinul privind 
încetarea focului din momen
tul publicării acestuia. In 
schimb clica Fumi Nosavan - 
Boun Oum a 
numărate ori 
trunzînd în 
giuni care se
Iul guvernului 
partidului Neo Lao Haksat,

încălcat de ne- 
acest ordin pă- 
numeroase re- 
află sub contro- 

legal și al


