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Laminate
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La aceste mașini de la Fabrica de confecții „Gh. Gheorghiiu- 
Dej“ din Capitală, se confecția nează tricotul pentru rochiile 
de damă, maiouri și alte sortimente de îmbrăcăminte fla- 

nelată.

cînteia
tineretului

Laminoriștii din marile uni
tăți siderurgice au prelucrat 
în primele 5 luni ale acestui 
an o cantitate sporită de oțel, 
dînd peste prevederile planu
lui peste 40.400 tone laminate 
finite pline și țevi din oțel 
fără sudură.

Concentrîndu-și eforturile 
pentru a mări productivitatea 
agregatelor și pentru a îmbu
nătăți calitatea produselor, 
laminoriștii reșițeni au găsit de oțel, 

utiliza- 
crescut 

față de

V

Sîntem o brigadă formată 
din șase turnători. Toți tineri, 
plini de pasiune și cu dragos
te pentru meseria aleasă. Cînd 
s-a constituit brigada, ne-am 
angajat să aducem o con
tribuție din ce în ce mai 
mare la îndeplinirea planu
lui de producție al secției. 
Primul criteriu după care se 
apreciază munca unei brigăzi, 
a fiecărui tînăr muncitor 
parte, este îndeplinirea 
lui de producție, 
lună n-am rămas 
ficitari la acest 
pitol, ci chiar 
depășit cu 1 
sută 
nului de 
prevăzute 
mul de 
brigăzii.

Pe lîngă îndeplinirea planu
lui, un obiectiv principal în 
activitatea brigăzii noastre — 
și în întrecerea care se des
fășoară între brigăzile de ti
neret din întreprindere și o- 
raș — a fost îmbunătățirea 
calității produselor. în mod 
deosebit, atenția noastră a 
fost îndreptată în ultima vre
me spre îmbunătățirea calită
ții suporților de la cuvele de 
vopsit sculuri. Asta nu pentru 
că indicii calitativi ai acestui 
produs nu ar fi corespuns, ci 
pentru că noi am considerat 
că avem posibilități concrete 
să îmbunătățim și mai 
mult calitatea acestui pro
dus. Și iată de ce : uneori la 
prelucrarea acestor .piese se 
mai găseau porozități. Am 
discutat noi în brigadă, ne-am 
sfătuit, am aplicat unele pro
puneri ce s-au făcut. Totuși, 
la prelucrare se mai întîlneau

Și în 
de- 
ca- 
am 

5-20 la 
sarcinile pla- 

producție 
în progra- 
lucru al

in 
pianu- 
nici o

unele porozități. Am cerut 
atunci ajutorul tînărului ingi
ner Radu Pașca. El a stat 
aproape 
noi, a urmărit cum 
La sfîrșitul zilei de 
am discutat. El ne-a 
că printre altele un 
sigur pentru eliminarea impu
rităților este ca la rețeaua de 
turnare să întrebuințăm un 
colector de zgură. Așa am și 
procedat și, spre bucuria noas
tră, am constatat că impurită

Pașca. El a 
o zi întreagă lingă 

lucrăm, 
muncă 

explicat 
mijloc

Din experiența brigăzilor 
de producție ale tineretului

țile au dispărut, că piesele au 
acum un aspect calitativ supe
rior.

Un alt obiectiv în munca 
brigăzii noastre este reali
zarea de economii la ma
terii prime și materiale 
auxiliare. Reducînd pierde
rile de combustibil, de e- 
nergie electrică, de metal li
chid, noi reușim să economi
sim lunar in jurul a 2.000 de 
lei. Nu e o sumă prea mare, 
dar într-un an se adună.

Este știut că de nivelul ca
lificării depinde calitatea mun
cii fiecăruia. Toți ne-am 
dat seama că participînd la 
cursurile de ridicare a califi
cării învățăm noi și noi lu
cruri folositoare legate de des.

fășurarea procesului tehnolo
gic în turnătorie. Urmarea fi
rească a fost că tot mai des 
noi, membrii brigăzii, am în
ceput să mergem la bibliote
că să citim cărți tehnice. Am 
studiat diferite manuale de 
specialitate ca: „Tehnologia 
materialelor", „Turnarea me
talelor, „Metalurgia construc
țiilor de mașini* precum și 
diferite materiale din unele 
reviste tehnice.

De un mare ajutor în ob
ținerea rezultatelor 

-------- noastre a fost aplica
rea inițiativei tine
rilor de la Uzina 
..Tudor Vladimirescu" 
din
tru 
zare 

pentru

noi căi prin care au‘asigurat 
laminarea unor cantități spo
rite de metal. La linia mijlo
cie, de pildă, unde a fost pre
lungită durata de funcționare 
a laminoarelor, s-au produs 
de la începutul anului și pînă 
în prezent circa 3.600 tone la
minate peste plan. Din întrea
ga producție obținută în a- 
cest timp mai mult de jumăta
te a fost laminată la toleran
țe în minus, economisindu-se 
aproape 100 de tone 
Totodată indicele de 
re a agregatelor a 
între 4 și 7 la sută 
sarcina planificată.

Succese pe linia îmbunătă
țirii calității și creșterii pro
ducției au obținut și siderur- 
giștii laminorului de 800 mm 
de la Combinatul siderurgic 
dia Hunedoara. Prin introdu
cerea unui nou sistem de ca
librate a cilindrilor de la 
caja de blocuri unde se la
minează profile rotunde mari, 
calitatea laminatelor a fost 
mult îmbunătățită, iar produc
tivitatea a crescut cu 10 la 
sută.

Cantități însemnate de la
minate peste plan au dat șl 
colectivele de laminoriști de 
Ia Uzinele „Oțelul Roșu", „In
dustria Sîrmei" din Cîmpia 
Turzii, „Republica" din Bucu
rești și Uzinele „Laminorul* 
din Brăila.

(Agerpres)
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Din viața și lupta tinere tului lumii

La S.M.T. Grădiștea, raionul 
Urziceni, s-au terminat re
parațiile mașinilor agricole 
care vor lucra In campania 
de recoltare. In fotografie: 
ultimele revizii după rodajul 

bctozelor

ftito : AGERPRES

*

Noi succese 
ale petroliștilor
In schelele petroliere a că

pătat o răspîndire tot mai 
largă forajul cu turbina — 
metodă care are o eficacitate 
tehnico-economică mare. Din 
volumul total de foraj reali
zat în primele 5 luni ale a- 
cestui an 42,2 la sută a fost 
forat cu turbina. Muncitorii 
petroliști aplică în prezent a- 
ceastă metodă la toate sondele 
și obțin succese însemnate. 
Sondorii de la întreprinderea 
de foraj — Craiova care au 
săpat cu turbina peste 70 la 
sută din volumul de foraj au 
îndeplinit cu mai bine de o 
lună de zile înainte de ter
men planul de foraj pe pri
mul semestru.

Cel mai important rezultat 
al extinderii acestei metode 
înaintate de lucru îl consti
tuie creșterea cu 26,3 la sută 
a vitezei de lucru la forajul 
de exploatare și cu 12,8 la 
sută la cel de explorare.

Capitală ,.Pen- 
buna organi- 
a locului de 

curățeniemuncă.
șî atitudine civilizată în pro
ducție”. Organizind rațional 
fiecare loc de muncă am pu
tut să lucrăm mai bine, să 
obținem rezultate însemnate. 
O latură a acestei inițiative 
valoroase este și întărirea dis
ciplinei în producție a tinere
tului. Prin disciplină la locul 
de muncă noi înțelegem mai 
ales respectarea ca strictețe a

Fier vechi pentru oțelârii

PENTRU INTERESELE
COLECTIVEI-GATA ORIC/NB

Mîndria echipei de tineret

MIHAI SUCSEAKI 
responsabilul brigăzii nr.

sectorul turnătorie, 
Întreprinderea „Metalul Roșu" 

Cluj

(Continuare in pag. a 3-a)
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Tinerii muncitori de la 
lierele C.F.R. de reparat 
terial rulant din Ploiești, 
ticipă cu entuziasm la diferite 
acțiuni patriotice întreprinse 
de organizația U.T.M. pentru 
înfrumusețarea întreprinderii 
și a orașului Ploiești, pentru 
colectarea a cit mai mult fier 
vechi necesar oțelăriilor pa
triei.

Astfel, în luna mai, tinerii 
din cele 5 organizații de bază 
U.T.M. din cadrul atelierelor, 
încadrați în 9 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică au mun-

Ate- 
ma- 
par-

cit pe șantierele de construc
ții din cadrul orașului, pre
cum și la amenajarea 
frumos parc în curtea 
prinderii noastre.

De asemenea, nu de 
din inițiativa comitetului 
U.T.M. pe ateliere, tinerii din 
brigăzile de muncă patriotică 
au colectat și expediat oțelă
riilor hunedorene cantitatea 
de 15.000 kg fier vechi.

S-au evidențiat in aceste 
acțiuni tinerii Cristovescu 
loan, Soare Ion, Enache Ion, 
Preda Gheorghe, Tudor ache 
G’neorghe și alții.

unui 
între-

mult,

Foto : N. STELORIAN
Peste citeva clipe trenul! va pomi...

Spre taberele de odihnă

MI RE A IONEL 
tehnician

Purtători 
insignei „Prieten 

al cărții'4
Organizațiile de bază U.T.M. 

din orașul Călan au desfășu
rat în acest an o largă mun
că politică de popularizare a 
cărții în rîndul tineretului. 
Astfel, cu prilejul unor mani
festări cultural artistice au 
fost prezentate recenzii la 
cărțile din bibliografia con
cursului „Iubiți cartea", s-au 
organizat ghicitori literare, 
vitrine cu cărți etc.

Un rol important în această 
acțiune l-a avut și colțul con
cursului „Iubiți cartea" din 
cadrul bibliotecii unde sînt 
expuse toate cărțile din con
curs.

în urma măsurilor luate de 
comitetul orășenesc U.T.M. 
Călan un număr de 146 de ti
neri au primit în ultimele 
luni, insigna de „Prieten 
cărții".

ANGHEL RĂDULESCU 
secretar al comitetului 

orășenesc U.T.M. 
Hunedoara

La toamnă se 
vor împlini trei ani 
de cind colectiviștii 
din Scornicești, ra
ionul Slatina, au 
hotărît să amenaje
ze, pe coastele dim- 
prejurul satului lor 
terase și să le îm
brace cu viță nobi
lă. Atunci, cu trei 
ani tn urmă, la 
chemarea organi
zației de partid, 
zeci de colectiviști 
au pornit să dea 
locurilor o 
șare nouă.
această acțiune, or
ganizația de bază 
U.T.M. din gospo
dărie a organizat o 
echipă de tineret 
condusă de utemis- 
ta Elena Spălățelu. 
Munca nu a fost u- 
șoară.
scoase 
cioatele de salcimi, 
trebuiau desfundate

înfăți- 
Pentru

Trebuiau 
tufele Ș»

Lucrările

coastele la trei pene 
de hirleț adincime, 
trebuiau făcute, în- 
sfîrșit, terasele și
plantată via. A
fost o muncă grea, 
desigur, care a ce
rut răbdare, miga
lă ți pe care n-ar 
fi putut-o duce la 
bun sfirșit de cit 
niște oameni gos
podari cărora le e 
dragă gospodăria, 
care și-o doresc 
din inimă tot mai 
bogată și înflori
toare. ~ ’ 
pa de 
ceau parte 
Cîrstea, Ioana Hău, 
Enache F. Cîrstea 
și alți băieți și fete. 
Toamna întreagă ți 
o bună bucată din 
iarnă, ei au lucrat 
cot la cot cu ceilalți 
la desfundat și pre
gătit terenul. Pri
măvara s-a trecut

Din echi- 
tineret fă- 

Elena

au fost
tre-
ur-

Se aglomeraseră multe 
buri și mai ales trebuia 
gentat prășitul. Vremea plo
ioasă stînjenise lucrările și a- 
cum nu se îngăduia nici o 
oră pierdută. Dar mai erau 
și altele de făcut. Tot acum. 
Era vorba 
importante 
deplinirea 
o parte 
veniturile 
menea
pau, cu cîtva timp în urmă, 
consiliul de conducere al gos-

de unele obiective 
din plan, de în- 

cărora depindeau 
însemnată din 

gospodăriei. Ase- 
probleme preocu-

la terasare și la 
plantarea viței. Pa
truzeci de hectare 
de loc aproape pus
tiu au fost trans
formate într-o vie 
pe care ți-e mai 
mare dragul s-o 
privești. Membrii 
echipei de tineret 
condusă de Elena 
Spălățelu au de
venit de-acum spe
cialiști în aseme
nea lucrări.

De pe o bună 
parte dintre aceste 
vii. la toamnă se 
va culege prima re
coltă. Că tinerii din 
această echipă sînt 
minări de munca 
lor, nu mai încape 
îndoială. Ei au do
vedit concret, prin 
fapte ce înseamnă 
să-ți iubești gospo
dăria colectivă.

C. SLAVIC

făcute la timp
podăriei colective „Unirea" 
din Stoenești, raionul Caracal

— Trebuie să vedem bine 
cum împărțim forțele de mun
că pentru ca să putem cuprin
de toate lucrările — spunea, 
ingîndurat președintele gos
podăriei. Nu știu dacă o să a- 
vem oameni de ajuns...

— Asta 
uitat că mai 
pe-aici, spuse în glumă Mihai

înseamnă că 
sistem și

ați 
noi

N. SIMIONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

sa
„Putem

le construim
• tfnoi

Emoțiile și bucuriile plecă
rilor din gară se amplifică 
atunci cînd cele 15 vagoane 
ale trenului sînt pline numai 
cu copii, sute de copii din 
școlile Capitalei, care așteptau 
voioși plecarea spre minuna
tele tabere școlare de la 
Cheia, Suzana și Izvoarele. Joi 
dimineața peronul Gării de 
Nord răsuna de cîntecele lor 
dragi. După un an școlar pe 
care l-au încheiat cu succes, 
plecau acum în vacanță, ple
cau să se recreeze în pitoreș- 
tile locuri de la poalele Ciu- 
cașului ca și pe plaiurile înflo
rite străbătute de apele Pra
hovei.

Prin grija părintească a 
partidului, ei vor petrece zile 
de neuitat în tabere.

In ziua aceasta pleacă spre 
tabere încă 850 de pionieri și

școlari din clasele I—IV din 
Capitală și din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară.

lat-o pe pioniera Aurelia 
Heușescu, elevă în clasa IV-a 
la Școala de 7 ani nr. 58 din 
raionul 23 August. Ea a în
cheiat anul școlar numai cu 
medii de 9 și 10. Aurelia plea
că pentru prima oară într-o 
tabără. Tatăl ei, ajustor la 
Uzinele „23 August" a con
dus-o la gară. Sfaturile nu 
mai contenesc pînă în ultima 
clipă înainte de plecarea tre
nului.

„Să nu ai nici o grijă, tăti
cule. Acolo vom 
ne trebuie. îți 
în fiecare zi. 
aduc o floare de
vîrful Ciucașului",

Lucian, fiul strungarului 
Ion Gheorghe de la Uzinele

avea
voi

Am
sus, de pe

tot ce 
scrie 
să-fi

„23 August" a mai fost în ta
bără, la mare. Acum pleacă 
pentru prima oară pe munte. 
E coleg cu Aurelia și învață 
la fel de bine.

„Mi-am cumpărat un caiet. 
In el — ne spune băiatul a- 
cesta oacheș cu bluză albă și 
cravată roșie — îmi voi însem
na zilnic tot ceea ce vom face și 
vedea în tabără. La întoarcere 
le voi citi din el 
lor mei".

Sîntem convinși 
însemnări ale lui 
putea fi adunate 
titlu: „Copilărie fericită'

Se apropie momentul plecă
rii trenului. La geamuri flu
tură sute de cravate roșii. Pe 
peron răsună puternic cînte
cele de voioșie ale micuților 
călători. Un grup de pionieri 
de la Școala de 7 ani nr. 51

yi colegi-

că micile 
Lucian vor 
sub același

dă tonul cîntecului iubit 
copiilor „Mulțumim partidu
lui".

Au ținut ca și în acest fel 
să exprime o fărîmă din ne
țărmurita și calda lor dragos
te și recunoștință față de 
partid pentru 
ale copilăriei.

Trenul s-a 
Flori, cîntece, 
rînd în vînt.

Vacanță plăcută, dragi pio
nieri și școlari!

însoritele zile

pus în mișcare, 
cravate flutu-

Prof. ION N. CHIȚU

★

9 iunie, Gara de Nord : ora 
și 34 de minute. Cu trenul 

care
7
nr. 203, care se îndreaptă 
spre Slatina, 100 de copii din 
regiunea București pJeacă ta 
tabăra de la Pleșoiu, regiunea (Agerpres)

Argeș. Cu o oră mai tîrziu, 
cu un alt tren, 100 de pionieri 
și școlari din Capitală au ple
cat la Bușteni, iar seara, din 
gara Băneasă, un tren special 
cu peste 600 de fii ai oame
nilor muncii din orașul și re
giunea București s-a îndreptat 
spre Homorod.

Aproape 18.000 de copii din 
întreaga țară au sosit zilele 
acestea în taberele de odihnă 
organizate în locuri pitorești 
din localități muntoase sau de 
pe litoralul Mării Negre.

în seriile următoare, numă
rul copiilor care vor merge 
în tabere va crește, astfel că 
în vara aceasta aproape 150.000 
copii își vor petrece o Parte 
din vacanță în tabere de 
odihnă sau în excursii turis- 
tice.

Ne-am propus să creștem 
peste 10.000 de păsări în anul 
acesta. Dar nu ne ajung irțșșii- 
batoarele ; trebuie să mai cum. 
parăm.

Vorbele acestea, spuse în- 
tr-una din zile de președintele 
gospodăriei 
din comuna 
Fetești, le-a 
Folea, șeful 
din brigada 
gospodăriei, 
ros că 
mai multe păsări care vor aduce 
venituri mai multe pentru co
lectiviști. Și procurarea incu
batoarelor nu e un lucru greu. 
Gospodăria colectivă le poate 
cumpăra. Gtndind așa i-a venit 
o idee.

— Să le cumpărăm ? Oare nu 
le putem face noi ? Luăm ca 
model incubatoarele pe care le 
avem. Și cu bani; economisiți să 
cumpere gospodăria altceva, ce 
nu putem face noi.

N-a mai avut răbdare. S-a 
dus la crescătoria de păsări și 
a început să studieze cu atenție 
incubatoarele. Pe o bucată de 
hirtie a făcut o schiță, așa, ca 
să-și dea seama cum ar veni. 
Nu i se părea chiar așa de cam. 
piicat. Desigur, n-o să fie 
nici prea ușor, dar cînd vrei, 
cînd ai dragoste pentru o trea
bă, ce nu poți să faci. Și mai 
ales atunci cînd e vorba de 
interesele colectivei. In echipă 
sint băieți pricepuți ? Vasile 
Antoncru, Costică Beșca, Gheor. 
ghe Dănuieasa, Ion Boncotă, 
care au dovedit in numeroase 
prilejuri, multă dibăcie și pu
tere de muncă.

Tinerii au fost chiar bucuroși. 
S-au dus repede să-i spună 
brigadierului. Acesta le-a pro
mis tot sprijinul.

N-a trecut multă vreme de a-, 
tunci și în inventarul 
au fost trecute încă 
batoare noi.

Echipa de tineret 
de construcții n-a luat ființă de 
mult Dar la tot pasul în gos
podărie se văd realizările ei. Nu 
se poate vorbi de noile con
strucții care s-au ridicat sau se 
ridică acum (grajduri pentru 100 
de vaci, saivane, pătule pentru 
porumb, puierniță pentru 3000 
de pui și altele) fără să se țină 
seama și de contribuția echipei 
de tineret

Și tot ce fac ei, toate fap
tele, întreaga lor muncă har
nică de zi cu zi, este închinat 
înfloririi gospodăriei lor colec-

agricole colective 
Șocariciu, raionul 

auzit și Nicolae 
echipei de tineret 
de construcții a 

Firește, era bucu- 
gospodăria va crește

gospodăriei 
patru incu.

din brigada

DARIA KUHTA

lată în fotografia noastră pe 
tehnicianuil Ion Adam de la 
Institutul de cercetări pen
tru prelucrarea și chimizarea 
țițeiului — Ploiești — lucrînd 
la instalația de oxldare a 

cicl o hexan ului



Duminica tineretului:
recreativă, cu un bogat conținut educativ

Țoi 1 iunie, seara 
I tîrziu după ter- 

Z’ minarea ședin
ței comitetului UTM, 
trei călăreți, gonind 
pe drumurile încă 
jilave de ploaie du
ceau tinerilor colecti
viști din satele din 
jur — Movila Verde, 
Credința și General 
Scărișoreanu, o invi
tație. „Vă invităm 
să luați parte în 
ziua de 4 iunie la 
Duminica cultural- 
sportivă a tineretu
lui". Invitația purta 
semnătura : Comite
tul U.T.M. al gospo
dăriei agricole colec
tive din comuna Plo- 
peni, raionul Negru 
Vodă.

încă de dimineață 
colectivul de organi
zare se află la sediul 
gospodăriei. Erau aici 
în afară de membri 
ai comitetului U.T.M. 
Maria Nistor, preșe
dinta gospodăriei co
lective, și Constantin 
Iordan, secretarul 
sfatului popular co
munal. Se nuneau la 
punct toate amă
nuntele. Dimineața 
tinerii din comună 
au participat la mun
că patriotică.

După prînz, toți ti
nerii din sat și îm
preună cu ei foarte 
mulți vîrstnici erau

adunați în fața sfa
tului popular pentru 
a întîmpina pe oas
peții din satele ve
cine.

La ora 14,00 au în
ceput manifestările 
sportive. In aplau
zele entuziaste ale 
celor prezenți, la flu
ierul arbitrului, pe 
stadion s-au aliniat 
echipele de fotbal ale 
tinerilor colectiviști 
din Plopeni și Movila 
Verde. Asistînd la a- 
ceastă întîlnire a ti-

această dată s-a ve
rificat nu numai mă
iestria călărețului în 
conducerea calului în 
cursă, dar și care 
dintre tinerii purtă
tori de atelaje în
grijesc mai bine a- 
nimalțle pe care le 
au în primire. La a- 
mindouă capitolele a 
cîștigat utemistul 
Constantin Dobre.

A urmat apoi o 
cursă de ciclism, cu 
biciclete de oraș.

...Orele 18. La că-

populare interpretate 
de talentata colecti
vistă Elena Tudose, 
acompaniată la acor
deon de Mircea Gră
dinara- Cerul de 
vară s-a umplut 
de stele. Spre bucu
ria tuturor care știau 
că urmează reuniu
nea. S-a dansat mult 
și cu foc ca pe la 
noi. prin Dobrogea. 
Geamparalele, Bă
tutele, valsuri înari
pate. Nu a fost uitat 
nici „dansul refuza-

Asemenea duminici 
interesante au loc a- 
proape de fieca-
re dată. în urmă
cu cîteva duminici
în cadrul căminu-
lui s-a organi-
zat un concurs în-
tre tineri pe tema
„Să ne cunoaștem

CfiTE SE IP©T EÂCE
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nerilor colectiviști 
din inima stepei do
brogene, un cronicar 
sportiv ar fi consem
nat deplina sportivi
tate a desfășurării 
partidei și execuții 
tehnice corecte. Me
ciul de fotbal a 
fost însă numai 
deschiderea între
cerilor sportive pro
gramate să aibă 
loc. Tinerii colecti
viști au luat par
te apoi la O în
trecere de călărie. De

minul cultural, corti
na s-a ridicat la mi
nutul indicat. Pro
gramul prezentat de 
formațiile artistice 
ale tinerilor colecti
viști din Plopeni au 
cuprins recitări, dan
suri, soliști vocali și 
instrumentiști. Mult 
aplaudate au fost 
cîntecele „Republică, 
măreață vatră", „Să 
fii partidului oș
tean", „La noi în 
gospodărie". De ase
menea și cîntecele

ților" atit de popular 
pe aici. In pauze, 
s-au recitat poezii, 
au fost interpretate 
cintece în cinstea ti
nerilor colectiviști 
fruntași

Seara tîrziu, pe la 
ora 22,00 in liniștea 
satului s-a făcut 
din nou auzit glasul 
puternic, plin de vo
ioșie al tinerilor co
lectiviști care înche
ind o duminică de o- 
dihnă ctntau din 
toată inima.

raionul"; în dumi
nica următoare s-a 
desfășurat un alt 
concurs pe tema 
„Gospodăria agricolă 
colectivă ne asigură 
un viitor fericit". De
seori, la cămin, îna
inte de programele 
artistice sînt organi
zate conferințe pe 
diferite teme din via
ța internațională etc.

Duminica cultural- 
sportivă inițiată de 
Comitetul U.T.M. din 
G-A C. Plopeni este 
un bun exemplu de 
preocupare pentru 
organizarea folositoa
re a zilei de odihnă 
a tinerilor colecti
viști.

A organiza în fie
care duminică o ac
tivitate cultural-edu- 
cativă vie, bogată în 
conținut la care să 
fie atrasă întreaga 
masă a tineretului — 
iată o datorie de 
frunte a fiecărei or
ganizații U.T.M. de 
la sate!

L ȘERBU

„Pe ogoare“
Ca și în alte duminici, și în 

duminica trecută, tinerii din 
comuna Băbiciu, raionul Ca
racal, au desfășurat la cămi
nul cultural o bogată activi
tate culturală. Ajutați de în
vățătorii Dobre Agapie, Mar
gareta Cantoniera și Elena 
Gangea, ei au pregătit dan
suri noi, cântece noi, program 
nou de brigadă. Corul format 
din peste 40 de persoane des
chide programul. Răsună cân
tece închinate partidului nos
tru, vieții noi din colectivă, 
care își găsesc ecoul în inimi
le tuturor.

Iată, acum brigada prezintă 
spectacolul: „Pe ogoare”. Va
leria Tănase, Petre Cerbu, 
Ștefan Mitran și ceilalți, pre
zintă în programul brigăzii 
preocupările și munca însufle
țită a colectiviștilor pentru ca 
rodnicia ogoarelor să spo
rească.

Se lasă seara. Dar reuniu
nea închinată tinerilor frun
tași ai colectivei care a ur
mat spectacolului, continuă 
multă vreme. Tinerii din Bă
biciu, și-au petrecut și această 
duminică intr-un mod plăcut,

Cărți noi in bibliotecă.

folositor, luind parte cu entu
ziasm la toate manifestările 
organizate de comitetul co
munal U.T.M. și căminul cul
tural.

T. ION

In excursie

Comuna Slobozia Minora ; tene

DRUMEȚII VESELI

Poenaru, secretarul 
uzinei 
o or- 
tinerii 

tot- 
cuno-

CLUBUL ODIHNEȘTE

— Ce-ar fi, să organizăm o ex
cursie la munte î a propus într-o 
zi, Dumitru 
comitetului U.T.M. al 
I.O.R. din Capitală. Dar să 
ganizăm în așa fel îneît 
să se odihnească plăcut și 
odată să-și îmbogățească 
ființele.

Zis și făcut I După ce s-a sta
bilit împreună cu cercul turishc, 
locul excursiei (Cofa 1400 m Si
naia), au început pregătirile. Cu 
aproape" două săpfămîni înainte, 
mai multor utemiști, comitetul 
U.T.M. le-a încredințat sarcina de 
a se documenta serios. în amă- 

. nunf, asupra localităților pe unde 
va trece trenul.

...Intîlnirea grupului de 160 de 
tineri de la I.O.R. care plecau în 
excursie s-a făcut în Gara de 
Nord sîmbătă seara, conform pro
gramului,.

Cîfeva hărți puse in com
partimente, cu traseul subliniat, 
hărți pe care tinerii le cercetau 
cu interes, păreau și ele mai în- 
feresanfe decît altădată, deoarece 
prindeau viață cu fiecare locali
tate ce se perinda privirii.

...Buftea — cetatea cinemato
grafiei romînești, rafinăria Brazi, 
Ploieștii cu fabricile și rafinăriile 
lui, Băicoii cu pădurile de sonde 
luminate feeric, Cîmpina cu Va
lea Telegei, Sinaia cu panorama 
masivului Gîrbova, cu crestele 
încă înzăpezite ale Bucegilor, au 
oferit fot atîtea prilejuri de discu
ții animate între tineri despre 
locurile pe unde treceau, despre 
obiectivele industriale, despre bo
gățiile și frumusețile patriei. Ti
nerii au discutat despre transfor
mările petrecute pe aceste melea
guri în anii puterii populare.

In gara Sinaia tinerii au coborît. 
Discutînd cu localnicii ei au aflai 
amănunte despre trecutul și pre
zentul acestei stațiuni de odihnă, 
despre fostul Cazinou care, asfăzi, 
a fost transformat în Casă de cul
tură pentru muncitorii veniți aici 
(a odihnă.

Tinerii au aflat cu acest prileț 
despre orgiile ce le organizau în 
trecut bancherii și moșierii la 
Cazinoul din Sinaia, benchetuind, 
cheltuind averile adunate din ex
ploatarea cruntă a oamenilor mun
cii; Au aflat, de asemenea, tinerii 
despre bogata activitate culturală 
ce se desfășoară acum la clubul 
din localul fostului Cazinou.

Și acum, din nou la drum I în
cepe urcușul...

— Hotelul și Cota 1400 metri, 
—. spune controlorul de calitate 
Gheorghe Cobliș.

— Ați „controlat" bine ?
o sutime de milimetru mai mu^ 
sau .mai. puf ini răsună o alta voce.

Tinerii rid. Un rîs sănătos, mo
lipsitor. Rid și cei obosiți, căci 
gluma a prins.

Au ajuns la hotel. în sala de 
mese sînt serviți cu mîncare bună, 
consistentă. Urmează cazarea 
apoi...

Dirijorul orchestrei de tineret, 
Con- 
pro- 

in- 
mu- 
con- 
foto-

— Acesta esfe răspunsul exact! 
imită Kolomski crainicul de la 
concursurile radioului. Și, drept 
premiu, îi Inmînează fotografia. 
Asemenea inginerului cîștigă în 
concurs fotografii și ajustorul A- 
lexandru fiurlănescu, Gheorghe 
Cobliș și alții care cunosc nume
roase lucruri despre dezvoltarea 
pe care a căpătat-o în anii noștri, 
diferite orașe și regiuni ale pa
triei.

Tîrziu, după miezul nopții ti
nerii merg să se culce. Diminea
ța, după micul dejun, excursioniș
tii se împart în două grupe. Unii 
vor urca spre Vîrful cu Dor, la 

■ 2000 de metri înălțime ; ceilalți 
vor vizita muzeul Peleș. Obiec
tivele fotografice au intrat în „ser
viciu". Fotografii amatori — și toți 
sînt fotografi amatori —■ doresc 
să participe la concursul anunțat 
de organizația U.T.M. cu aspecte 
fotografice din timpul excursiei, 
pe aceeași temă „Să ne cunoaș
tem patria". >

Au avut multe lucruri de văzut 
ji de aflat și acei care au vizitat 
muzeul Peleș. ța întoarcere în 
tren, spre București, și-au poves
tit unii altora, impresiile.

Iar luni, după-amiază fa discu
ția organizată de 
pe uzină despre 
cursiei, au vfinif 
Ei au arătat că 
nunat, că au învățat lucruri noi, 
că aceasta a constituit o comple
tare a cunoștințelor lor despre 
frumusețile și bogățiile patriei.

— „Ce bine te simți după 
excursie I Și cite lucruri interesan
te înveți. A fost o duminică petre
cută bine și cu folos i"

comitetul U.T.M. 
desfășurarea ex- 
numeroși tineri, 

s-au simțit mi-

Sala de festivități a Uzine
lor „1 Mai" din Ploiești e pli
nă pînă la refuz. Mulți dintre 
cei veniți ceva mai tirzlu n-au 
mai găsit locuri și stau acum 
in picioare. Majoritatea spec
tatorilor sînt elevi de la Șco
lile medii nr. 3 șl 4 din oraș. 
Dar mai sint și profesori, pă
rinți. Atenția tuturor • îndrep
tată spre scenă. Are loc un 
interesant concurs „Drumeții 
veseli" organizat de consiliul 
regional și orășenesc ARLUS 
pe tema „Călătorie în Cos
mos". Răspunsurile prompte 
și precise demonstrează nu 
numai buna pregătire a e- 
levilor dar și lapiul că a-

culturală, 
in 

este

ceasta activitate 
organizată duminica, 
timpul lor liber, le 
pe plac. Și nu numai lor, ci 
și spectatorilor. Cu toții sini 
martorii unei interesante in
cursiuni in istoria cuceririi 
spațiului cosmic, de la lansa
rea primului satelit sovietic 
pînă la istoricul zbor in Cos
mos al Iui Iuri Gagarin. Dupâ 
fiecare răspuns, izbucnesc ro
pote de aplauze.

Conclusul a durat mai bina 
de o oră. Ambele școli au 
totalizat un număr egal de 
puncte. Cei mai buni concu
rența au fost eleva Emilia 
Bursuc de la Școala medie

ar. 3 și elevul Petre Georges
cu de la Școala medie nr. 4, 
clasați pe prunele locuri, fle
cara totalizind cite 50 puncte.

Artiștii amatori din 
două școli au prezentat 
un interesant și frumos 
gram artistic.

Concursul „Drumeții 
seli" a fost un lucru intere
sant, bine organizat, plăcut șl 
distractiv. Asemenea concur
suri ar fi bine să se organi
zeze și pe alte teme, pentra 
cunoașterea bogățiilor și fru
musețile patriei, pe teme cul
turale, artistice, prolesioaala

cele 
apoi 
pro-

ve-

ION ARGEȘANU

Nici

C. DLACONU

In excursie, admiri nd frumusețile patriei...

mecanicul de întreținere, 
stantin Stănciulescu anunță 
gramul : Muzică populară 
spirală din folclorul nou, 
zică ușoară și de dans, 
cursul de recunoaștere a
gratiilor pe tema „Să ne cunoaș
tem patria". Poate oare cineva 
lipsi de la toate acestea? Plac 
cîntecele, place și dansul. Urmea
ză acum concursul „Recunoașfeti 
locul ?" Strungarul Ion Kolomski 
prezintă rînd pe rind fotografii 
mari cit o filă de revistă.

— Recunoașteți locul ? întrea
bă el.
-Tinerii privesc cu atenție, își 

dau părerea. Ghicește insă tînă- 
rul inginer Ștefan Mitrică :

— Fotografia reprezintă Vîrful 
Cu Dor.

Inginerul 
unde se află 
are, de unde 
„surprins" de 
lui fotografic.

descrie amănunțit 
așezat, ce înălțime 
bănuiește că a fost 
obiectivul aparatu-

Prin afinitate de meserii 
m-am împrietenit cu Marcel 
Jeleu, unul din cei mai talen- 
tați tipografi de la Centru po
ligrafic din Craiova. Este un 
băiat modest, foarte comuni
cativ, mai ales cînd se află 
pe stadion in postură de su
porter al echipei Știința, 
minică i-am făcut ca de 
cei o vizită. Citea.

— 11 citești din nou pe 
carenko ?

— 11 răsfoiesc numai, 
înveselit el. Ediția aceasta 
este tipărită de noi. îți pZace 
litera ? Privește.

Am cercetat volumul „Stea
guri pe turnuri"- Intr-adevăr, 
este ceea ce se poate numi o 
ediție de lux.

— Ce notă ai da calității ?
— Zece.
Mulțumit de apreciere, prie

tenul mă invită la o partidă 
de șah la Casa de cultură a 
sindicatelor dar numai piuă 
la ora 9.

In familie
Du- 
obi-

Ma

s-a
ruși de la 
XIX și în- 
XX. La II

— De ce pînă la 9 ?
— Fiindcă la 9 începe „Ghi

dul muzical". mă lămurește 
Jeleu. Apoi, către soție:

— Astăzi ce mai învățăm :
Maria ne citește din progra

mul de radio:
— Compozitorii 

sfîrșitul secolului 
cepului secolului
mă duc la Filarmonică. Cîntă 
Marieta Rădulescu din Bucu
rești. Mozart. Deoarece astăzi 
ai un oaspete, voi merge sin
gură. Data viitoare... ca data 
trecută... După concertul de 
la Filarmonică am să fac o 
plimbare pe străzile Tomescu 
și Buciumului.

— Dar de ce tocmai pe stra
da Tomescu ?

Jeleu se înveselește și îmi 
explică cu importanță :

— Cum prinde o oră-două 
libere, pe acolo o găsești. Este 
deputată regională în circum
scripția nr. 151 și se duce să 
mai discute cu femeile. Să 
treci într-o zi pe Buciumului 
sau pe strada Vasile Alecsan- 
dri. Flori pe marginea tro
tuarelor. Casele frumos vă
ruite, curățenie peste tot...

Plecăm apoi la Casa de 
cultură. Intrăm în club. 
Jeleu preferă să joace cu al
bele. Ne așezăm la masa de 
șah și începem jocul. In timpul 
jocului îmi mărturisește că 
admiră pasiunea, concepția și 
puterea de muncă a lui Ma- 
carenko.

Nu mă miră felul cum vor-

bește despre concepția lui Ma- 
carenko. Cunosc această fami
lie ca pe o pasionată cititoa
re împrietenită în special cu 
operele lui Eminescu, Arghezi 
Șolohov, Merimee, Dickens 
sau Quasimodo. In ultima vre
me în această familie se ci
tesc traducerile din poeziile lui 
Quasimodo. Lectura este una 
din marile pasiuni ale fami
liei Jeleu. Pe ambii soți i-am 
întîlnit și la ședințele cena
clului literar ,,Traian Deme- 
trescu". Marcel Jeleu nu mi-a 
mărturisit, dar cred că face 
versuri. ,

Am ajuns la capătul a trei 
partide de șah. Două s-au 
sfîrșit în favoarea albelor. 
Ne-am despărțit înțeleși ca 
seara să ne întîlnim în Lunca

Pentru muncitorii de la Fa
brica de țigarete București a 
fost creat un club care dis
pune de 6 săli, bine utilate. 
Cea mai mare sală este desti
nată conferințelor, filmelor, 
prezentărilor de spectacole ar
tistice ale amatorilor din fa
brică ori ale formațiilor pro
fesioniste.

Pe scurt, clubul oferă tine
retului posibilitatea desfășu
rării unei bogate activități 
cultural-educative. Ne intere
săm însă în mod deosebit 
ce oferă tinerilor clubul du
minica. Pentru aceasta ne 
adresăm directorului clubului, 
tovarășei Nicolița Nicolescu.

— De la orele 13 la orele 21, 
tinerii găsesc duminica un 
film, în sala de spectacole. 
De pildă, duminică pe ecra
nul sălii a rulat filmul „Toa
tă lumea ride, cîntă și dan
sează”. în sala unde avem 
televizorul, mai mulți tineri 
s-au adunat aici încă de la 
orele 19. A 1'ost foarte fru
mos. Deocamdată atit...

_Aut este foarte puțin. Tî- 
r.ărui strungar Ștefan Crețu 
da la atelierul de Întreținere, 
ajustorul Mircea Betros de la 
sectoral 3 metalurgic, meca
nicul Gheorghe Comino de la 
mașinile de împachetat țiga
rete, apoi Elena Pătrașcu, Va
silica Constantinescu, Ecateri- 
na Nistor, de la atelierul nr. 
18 de confecționat țigări și 
mulți alți tineri sînt pasiona
ți! clubului. Ei așteaptă însă 
pentru ziua de duminică mult 
mai mult.

De pildă. Gheorghe Comino 
susținea, ca și alți tineri 
din fabrică utilitatea în
ființării unui cerc de „Prie
teni ai filmului". Acest 
cerc ai’ trebui să fie organizat 
chiar duminica după amiază, 
deoarece nu toate filmele sînt 
înțelese bine de tineri, nu 
toți știu să aleagă ceea ce e 
bine de reținut șj de folosit 
în viață. Din discuțiile care 
ar avea loc în cadrul clubu
lui, ar avea de învățat și 
membrii familiilor, care ar 
participa cu drag la astfel de 
manifestări.

—• De asemenea am mai 
dori ca duminica să fie orga
nizate concursuri de șah, te
nis de masă, apoi concursurile 
atit de apreciate de noi gen 
„Drumeții veseli”, despre mu
zică. Avem un pik-up și l-am 
putea folosi foarte bine în 
acest sens, dacă colectivul clu
bului ar ține seama de propu
nerea noastră. Eu aș veni 
dragă inimă împreună cu 
țul și cu copilul pentru 
ne-am simți foarte bine 
mijlocul colectivului 
muncim — spunea 
Cioancă, de la atelierul nr. 37 
al mașinilor de împachetat 
mecanic țigaretele.

Petrina Ciuciubiș arăta că 
reuniunile tovărășești cu te
mă (« acestea mult apreciate 
de tineri) organizate de comi
tetul U.T.M. pe fabrică, îm
preună cu comitetul sindica
tului, nu mai au loc de mult 
timp. Acestea ar trebui orga-

EXPERIENȚA
OASPEȚILOR

Fiecare din duminicile tine
retului organizate de tinerii 
din satul Balșa, raionul Orăș. 
tie. au impresionat deosebit de 
mult nu numai pe țăranii 
muncitori din acest sat, ci și 
pe cei din satele vecine, atunci 
rină aceștia i-au vizitat. De
seori, echipa artistică din Băl
ță a poposit în satele Almaș, 
Moda etc. Duminică, 4 iunie 
ax. de exemplu, corul șt bri
gada artistică de agitație s-au 
deplasat in satul Voia, la vreo 
zece kilometri. Utemiștii din 
sat i-au rugat pe oaspeți să le 
împărtășească din experiența 
lor in organizarea activităților 
cultural-educative din fiecare 
duminică. Cei din Balșa, le-au 
vorbit cu dragă inimă despre 
felul cum asigură organizația 
V.T.M. din satul lor conținu
tul educativ al duminicilor. 
De pildă, despre expunerea 
unor conferințe pe teme poli
tice, culturale, științifice, or. 
ganizarea unor concursuri- 
ghicitoare pe teme literare, în
vățarea unor cintece patrioti
ce, vizionarea in colectiv a fil
melor etc.

— Bineînțeles, au spus apoi 
tinerii din Balșa, un loc im

Jiului. Este locul lui cel mai 
preferat. Se plimbă cu soția 
prin pădurea de la marginea 
Craiovei și face popas la bufe
tul luncii.

Seara, ne-am întîlnit în 
Lunca Jiului. Luase masa de 
seară împreună cu soția și 
ciocneau cite o halbă cu bere. 
Era posomorit. Maria 
lămurit, urmărindu-l cu pri
virea :

— 8—1 pentru Știința și nu 
este mulțumit.

— Cum să fiu mulțumit, a 
început el să-mi explice. Ști
ința e din Craiova și Drubeta 
din Tr. Severin. Dacă Știința 
marca mai puțin cu un punct 
Drubeta nu retrograda.

— Parcă merge pe vrutele 
suporterilor... a intervenit Ma
ria.

— Da, a convenit Jeleu, dar 
optul ăsta la unu îmi stă la 
inimă. Să vedem duminica vii
toare...

LUCIAN ZATTI

cu
so
ci 
in

unde 
Vasilica

portant în duminicile tinere
tului organizate de noi îl o- 
cupă programele formațiilor 
artistice. O parte din aceste 
programe vă prezentăm azi.

Cîntecele închinate patriei 
și partidului ca și cîntecele 
populare, programul brigăzii 
artistice de agitație au plăcut 
intr-adevăr mult nu numai 
pentru priceperea cu care au 
fost interpretate ci și pentru 
conținutul lor bogat și edu
cativ.

nizate duminica. Surcel Cor
nelia ar dori ca și recenziile 
unor cărți să constituie u- 
nul dintre punctele pro
gramului clubului din ziua 
de duminică. Ea și tova
rășele sale de muncă ar salu
ta o asemenea inițiativă, mai 
cu seamă că duminica găsesc 
și mai mult timp pentru a 
participa la activitatea clu
bului. Mulți tineri sînt dor
nici să participe la excursii 
cu teme, ca de pildă : „Să ne 
cunoaștem Capitala și împre
jurimile sale”. în lipsa unui 
colectiv turistic, acestea a» 
putea fi organizate de către 
club. Dar cite activități inte
resante s-ar putea organiza 
duminica, dacă comitetul 
U-T.M., cei al sindicatului și 
colectivul voluntar al clubului 
ar da atenția cuvenită tutu
ror acestor propuneri !

Echipa de dansuri și-a cîș
tigat și ea un bun renume 
printre muncitorii fabricii; 
baletul de copii de asemenea; 
biblioteca numără peste 3.600 
de volume care pot oferi la 
club, chiar și duminica, o lec
tură plăcută Și interesantă. în 
cadrul aceluiași club sint or
ganizate patru lectorate 
conferințe interesante, 
pildă unul din acestea 
zintă numeroase pagini 
istoria orașului București. Al
tul, un ciclu de conferințe 
despre Africa, conferințe me
dicale, utile pentru tineret etc. 
Dar nici una dintre conferințe 
nu sînt ținute duminica.

In cadrul fabricii există 
mulți tineri talentați care pot 
contribui la îmbunătățirea ac
tivității 
zilele 
acestea
U.T.M.
tar al clubului
preocupare, să 
mai mult de preferințele tine
rilor, care vor să-și petreacă 
duminica în mod plăcut, dis
tractiv dar și educativ. Ar fi 
de asemenea necesar — și a- 
cest lucru cit mai urgent — 
ca starea de fapt acuală să fi® 
analizată temeinic de către 
comitetul sindicatului și co
mitetul U.T.M. pe fabrică* 
pentru ca clubul să aibă o 
bogată activitate culturală și 
educativă în toate zilele săp- 
tămînii, și mai cu seamă du
minica.

ION TEOHARIDE

de
De

pre- 
din

cultural-artistice în 
de duminică. Toate 
cer însă organizației 
și colectivului volun- 

mai multă 
țină seama

m-a
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Frumoasă-i muzica I Iar pe bandă de magnetofon o ai la in 
demînă.



Fotbal
Stațiile noastre de radio 

vor transmite duminică de la 
Iuți, începind din jurul orei 
17,55, repriza a doua a întîl- 
nirii de fotbal dintre echipele 
C2S.M.S. ți Știința Timișoara, 
în continuare sa va transmite 
ultima parte a meciului Ra
pid—Dinamo Bacău de pe 
stadionul „23 August". Trans
misiile se vor face pe progra
mul L

Rugbi
Vineri seara a sosit In Capita

lă echipa franceză de rugbi R. C. 
Lourdes. Rugbiștii francezi vor 
întîlnl duminică pe stadionul „23 
August" echipa selecționată a o- 
rașului București. Mărfi 13 iunie 
echipa oaspete va evolua la lași 
1n compania echipei locale 
C.S.M.S.

Box
Grădina Progresul 'din str. 

1. Vidu va găzdui duminică 
dimineața de la ora 10 o in
teresantă reuniune de box în 
cadrul căreia vor evolua cei 
mai valoroși pugiliști ai clu
burilor Progresul și Rapid. în 
fruntea programului care cu
prinde 12 partide, se află me
ciurile : D. Davidescu—Al, 
Bariciu ; A. Morăruș—-I, Stoi
ca ; I. Marin—Gh. Tănase; L. 
Gavrilă—M. Balaș și P. Za- 
haria—E. Schnapp.

Volei
într-un meci retur contînd 

pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" la volei feminin echi
pa Dinamo Moscova a învins 
cu scorul de 3—0 (11, 13,101 
echipa poloneză A.Z.S. Varșo
via. în urma acestei victorii 
echipa Dinamo Moscova a 
cîștigat prima ediție a acestei 
competiții.

întilnirea
de scrimă de

La Varșovia s-a disputat 
întilnirea internațională de 
scrimă dintre echipele selec
ționate ale R. P. Polone și 
R. P. Romîne. întilnirea 
a cuprins două meciuri 
de floretă (masculin și femi
nin) și un meci de sabie E- 
chipa feminină de floretă a 
țării noastre a învins cu sco-

A apărui nr. 6 (34) al revistei 

„PROBLEME ÂLE PĂCII ȘI SOCIALISMULUI" 
revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste și 

muncitorești
Acest număr al revistei 

cuprinde :
Salutul adresat de I. A. 

Gagarin comuniștilor din 
întreaga lume și articolele : 
„Comunismul și Cosmo
sul" ; „Transformarea so
cialistă a agriculturii Un
gariei" de J. KADAR; 
,-,Partidele comuniste — 
forță națională" de L. 
BOHR; „Imperialismul 
francez : astăzi și mîine" de 
H. CLAUDE. J. DENIS; 
„Portugalia într-un mo
ment de cotitură a istoriei" 
de A. CUNHAL; „Colabo
rarea statelor socialiste eu 
țările înapoiate din punct 
de vedere economic" de D. 
DEGTIAR, A. KUȚENOV; 
„Capitalismul de stat în 
Argentina" de J. FUCHS ; 
„Falimentul exportatorilor 
de contrarevoluție. Primele 
învățăminte ale evenimen
telor din Cuba" de V. 
ZAGLADIN.

în legătură cu cea de-a 
40-a aniversare a Partidu
lui Comunist din Ceho
slovacia. la rubrica ,.Pagini

Luni 12 iunie la cinematografele
„REPUBLICA" ȘI "ELENA PAVEL" 

premiera noului film sovietic 
AVIONUL PLEACA LA ORA 9

Începînd de luni 12 iunie

la cinematograful „I. C. FRIMU"
va rula filmul

* y

O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR 
CEHOSLOVACE

Campionatele europene de boi
Vineri s-au desfășurat se

mifinalele campionatelor eu
ropene de box de la Belgrad. 
Campionul nostru Gh. Ne
grea s-a calificat pentru fi
nala cat, semigrea, fiind de
clarat învingător în fața en
glezului Jack Bodell, care, 
accidentat din meciul prece
dent, nu a mai urcat în ring. 
Negrea va întîlni astă-seară 
în finală pe italianul G. Sa- 
raud, calificat în dauna polo
nezului Josefawicz, pe care 
la învins categoric la puncte.

Gh. Negrea se califică pen
tru a treia oară în finalele 
campionatelor europene. La 
Praga în 1957 el a cîștigat

Sah
în runda a 9-a a turneului 

internațional de șah de la 
Moscova, V. Smîslov l-a în
vins pe Bakulin, iar Vasiukov 
a cîștigat la Habar. S-au în
cheiat cu remiză următoarele 
partide ; Bisguier—-Pachman 
și Gufeld—Bronștein. Olafsson 
a întrerupt în avantaj partida 
cu Țoluș iar Portisch deține 
avantaj la întrerupere în par
tida cu Aronip.

în clasament continuă să 
conducă Smîslov care are 81/» 
pțincte din 9 posibile.

Fesiivifaiea încheierii campionatelor 
mondiale de lupte clasice

TOKIO 9 (Agerpres). — 
Joi seara a avut loc în sala de 
sport a Universității Keio din 
Yokohama festivitatea de în
chidere a campionatelor mon
diale de lupte clasice. După de
filarea echipelor participante 
la competiție, prințul Mykasa, 
președintele comitetului de 
organizare, și Roger Coulon 
(Franța), președintele Federa
ției internaționale de lupte, 
au înmînat primilor trei cla
sați medaliile de aur, argint 
și bronz. Cele mai multe me-

internoționolă 
la Varșovia 

rul de 9—7 echipa poloneel 
prin victoriile realizate de 
Olga Orban (3). Ecaterina La- 
zăr (3), Maria Vice! (2) și 
Geta Saehelarie (1).

Trăgătorii polonezi au ciști- 
gat cu 12—4 la floretă și cu 
13—3 ia sabie.

de istorie* este publicat 
articolul partidul Comu
nist din Cehoslovacia tn 
lupta pentru victori* so
cialismului" de J. HEN- 
DRYCH.

Rubrica „în partidele co
muniste și muncitorești", 
conține un bogat material 
informativ eu privire la ac
tivitatea unor partide fră
țești.

La rubrica „Schimb de 
păreri" sînt publicate în 
continuare materiale în le
gătură cu schimbările ce 
se produc în structura cla
sei muncitoare din țările 
capitaliste.

Rubrica „Scrisori și no
te" cuprinde notele : ..Ru- 
hr-ul protestează" de G. 
SCHREINER, K. BREUER; 
„împotriva atomizării Nor
vegiei" de I- L.; „Inde
pendență națională, liber
tăți democratice" de P. B.

în acest număr sînt pu
blicate noi materiale în 
cadrul rubricii „împotriva 
represiunilor și persecută
rii democraților". 

titlul european, învingîndu-1 
pe bulgarul Spasov. în finala 
djn 1959 de la Lucerna, el a 
pierdut titlul în fața polone
zului Pietrzykowski.

La cat. pană, Zasuhin 
(U.R.S.S.) a dispus la puncte 
de Schultz (R.D.G), iar Tay
lor (Anglia) a cîștigat în fata 
lui C. Gheorghiu (R.P.R.). în 
cadrul cat. mijlocie-mică, 
Heidi (R.D. Germană) a fost 
declarat învingător în fața lui 
V. Badea (R.P.R.), în timp ce 
Lagutin (U.R.S.S.) a obținut o 
netă victorie în fața lui 
Schichtas (R.F.G.). O mare 
impresie a lăsat campionul 
sovietic Tumins (ușoară), care 
l-a învins pe cunoscutul bo
xer polonez Kasprzik. El se 
va întîlnl în finală cu iugo
slavul Mehovici, învingătorul 
francezului Consentino.

Finala cat. muscă va fi 
disputată intra Stolnikov 
(U.R.S.S.) șj Vacca (Italia).

Al patrulea semi final ist al 
echipei noastre, Puiu Nicolae, 
care a evoluat in reuniunea 
de aseară, a pierdut la puncte 
întilnirea cu polonezul Gut
man,

Astă-seară au loc finalele, 
la șfîrșitul cărora vor fi cu- 
noscuți cei 10 noi campioni 
europeni.

dalii de aur, în număr 
de 5, le-au cucerit luptă
torii sovietici care au fost 
călduros aplaudați pentru 
marea lor performanță. 
Spectatorii au aplaudat, de 
asemenea, pe sportivul rom în 
Vajeriu Bularca d^tinș cy 
medalia de aur pentru pri
mul loc la categoria șemimijlo- 
cie. Dumitru Pițvulșscu șl 
Ion Cernea au primit medalii 
de argint, iar Gheorghe Po- 
povic:, medal:?, de bronz.

♦
în comentariile consacrate 

încheierii cam^onatelor mon
diale ce lupte clasice, agențiile 
internaționale de presă subli
niază succesul deosebit al 
luptătorilor romlni. „Cîști- 
gtnd titlul mondial la ..semi- 
mijlocie“ prin Vaier iu Bular- 
ca, două medalii de argint și 
una de bronz — transmite co
respondentul France Presse — 
echipa luptătorilor romlni a 
produs o agreabilă surpriză".

Agenția Associated Press 
menționează faptul că Ro- 
minia cucerește pentru pri
ma oară un titlu mon
dial la lupte. Corespon
dentul special al ziarului 
parizian „L'Equipe" scrie: 
,,La recentele campionate de la 
Yokohama România, Ungaria 
și Cehoslovacia au demonstrat 
cele mai însemnate progrese. 
Aceasta se datorește în mare 
parte și contactelor pe care 
luptătorii acestor țări le au cu 
exeelenții campioni sovietici".

SPECTACOLE
Teatre

Sala Palatului R-PR-: Mi
lionarii (prezintă Teatrul Na- i 
ționai „I- L. Caragiale") orele
19,30) ; Teatrul de Operă și 
Balet al R.P R : Trubadurul 
(orele 19,30); Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" — Sala Come
dia : Ana Karennina (orele 
14,30; Discipolul diavolului 
(orele 19,30); Sala Studio: Sici
liana (orele 15,30) ; Bădăranii 
(orele 19,30) ; Teatrul „Constan
tin Nottara" — Sala Magheru : 
Nopți în Madrid (orele 19,30) ; 
Teatrul Municipal — Sala Ma
tei Millo" : Passacaglia (orele
19,30) ; Sala „Filimon Sîrbu" : 
Menajeria de sticlă (orele
19,30) ; Teatrul de Comedie 
(Parcul Bălcescu): Prietena 
mea Pix (orele 20,30) ; Teatrul 
pentru tineret și eopii — Sala 
„C. Miile" : Scrisori de dra
goste (orele 19,30); Teatrul 
Țăndărică — Sala Orfeu : Doc
torul Aumădoare (orele 16) ; 
Sala Academiei : Harap Alb 
(orele 16); Umor pe sfori 
(orele 19) ; Teatrul „Constan
tin Tănase" — Sala Savoy : 
Revista 62 (orele 20) ; Grădina 
Boema: Ou concertul în bu
zunar (orele 20).

Cinematografe
Setea (cinemascop): Elena 

Pavel; Adio copilărie: Maghe
ru, București, înfrățirea între 
popoare, Grădina 13 Septem
brie; Cerul Balticii: I. C. Fri
mu Miorița, Libertății; Vi
kingii (cinemascop): Patria, 
Gh. Doja, V. Roaită, Al. Sa- 
hia, Stadionul Dinamo, Sta
dionul Giulești; La ordin, să 
trăiți: Republica, Flacăra, G. 
Coșbuc, Grădina Progresul; 
Piticul vrăjitor: V. Alecsan- 
dri, Lumina, 8 Martie; Gari
baldi: Central; în liniștea se
rii: Victoria, Floreasca; Cenu
șăreasa: Maxim Gorki, Uni
rea; Coloizii in jurul nostru 
— Talentele lui Kuindji — 
Vreau să știu tot nr. 13 — A- 
venturile primăvăratiee ale 
piticului — Cloșca cu puii de 
aur — Mina deschisă: Timpuri 
Noi; Culisele Varieteului: 13 
Septembrie: Volga-Volga: Ti
neretului, 16 Februarie; Aida: 
Al. Popov; Șeful de gară: Gri- 
vița, Aurel Vlaicu; Bigamul: 
Cultural; Viraj în noapte: 
C-tin David: Cie li to Lindo: 
Arta; Toată lumea ride, eintă 
și dansează: T. VLadimirescu; 
Război și pace: (ambele serii): 
Munca: Strada Preriilor: Mo
șilor; Confidentul doamnelor: 
Popular; Ker Ogii (cinema
scop): 23 August, Patinoarul 
23 August; Veneția, luna și 
tu: Donca Simo: în pragul 
furtunii: M. Eminescu: E lung 
drumul ptnă acasă: N. Băl
cescu, Volga; Eroii vii: G. Ba- 
coviaj

Campionatele 
internaționale 

de tenis de cimp
în semifinalele probei de 

simplu masculin a campiona
telor internaționale de tenis 
de cimp, Gh. Viziru l-a elimi
nat pe polonezul Radzio, iar G. 
Bosch (R.P.R.) a cîștigat parti
da cu I. Țiriac. în meciurile 
semifinale ale probei de dublu 
femei, cuplul Riazanova, Kull 
(U.R.S-S ) a învins cu 6—3; 
6—1 pe Roșianu. Doboșiu 
(R.P.R.), Ele var întîlni în fi
nală perechea Namian, Mina 
Ilina (R.p.R.).

Astăzi de la ora 16 sînt pro
gramate semifinalele probelor 
de dublu mixt și dublu băr
bați. Duminică se vor desfă
șura finalele.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații guvernamentale 
a R. P. Romine 

la lîrgul internațional de la Poznan
Vineri după-amiază a ple

cat în R. P. Polonă o delega
ție guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Bujor Almășan, ministrul Mi
nelor și Energiei Electrice, 
care va lua parte la deschi
derea festivă a celui de-al 
XXX-lea Tîrg internațional de 
la Poznan.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare, pe. aera-

INFORMAȚII
Vineri seara s-a reîntors 

în Capitală delegația econo
mică a R.P. Romîne, condusă 
de tov. Mihai Petri, adjunct 
al ministrului Comerțului, 
care a dus tratative și a în
cheiat acordul comercial de 
durată și protocolul de schim
buri comerciale pentru anul 
în curs între R.P. Romînă și 
Italia.

Pe aeroportul Otopeni, la 
sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului.

Foto : O. ARCADIE

Suci-u Daniei) de la Școala 
populară de artă din Sibiu, 
clasa sculptură anul IW, lu
crează la compoziția : „Și 

bunicul știe carte"

Reproducem cu unele 
prescurtări reportajul co
respondenților revistei 
vestgermane „Stern", Gor
dian Troler și Claude 
Deforge, care au vizitat 
Costa Rica și Panama. 
Reportajul, deși este scris 
de doi ziariști burghezi, 
dezvăluie o serîe de reali
tăți din aceste țări.

Carlos are ca toți oamenii 
două picioare, două 
mîini, un nas și doi ochi. 

El are urechi obișnuite și 
cite 5 degete la fiecare 
mină. El se îmbracă de ase
menea obișnuit ca toți oame
nii. O cămașă îmbibată de su
doare, pantaloni zdrențuiți. o 
pălărie de paie de 60 de 
pfeningi și o pereche de pantofi 
cu vîrful ascuțit și fără șire
turi. Am făcut cunoștință la 
Colfito cu trei zile în urmă.

Colfito este un golfuleț din 
sudul Costa Ricăi. Portul ca 
și trenul in care călătorim 
aparțin lui „United Fruit 
Company". Aceasta este o 
companie americană, unul 
dintre cele mai puternice mo
nopoluri din lume care se 
ocupă mai ales cu producția 
și vinzarea bananelor. în 
toate țările din America Cen
trală, compania are orașe, por
turi. căi ferate și uriașe plan
tații de banane, eu la
găre pentru muncitori. Com- 
pa*:a este un stat în stat. 
Influența ei este atit de mare 
incit determină politica ma
jorității țărilor din această re
giune. Cind oamenii din Ame
rica Centrală vorbesc despre 
imperialismul american, ei au 
in vedere în primul rind „Uni
ted Fruit".

Pe Carlos această companie

Pentru examenul de socialism 
științific studenții anului l de 
la Institutul politehnic din 
Capitală s-au pregătit eu 

seriozitate

portul Otopeni, de tovarășul 
Gogu Radulescu, ministrul Co
merțului, de membri ai con
ducerii unor ministere econo
mice, ai Camerei de Comerț 
a R. P. Rc-mîne și funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Janusz 
Zambrowicz, ambasadorul 
R. P. Polone la București și 
membri ai Ambasadei.

în cadrul marilor aniver
sări inițiate de Consiliul Mon
dial al Păcii, vineri după- 
amiază, prof. univ. Al. Dima 
de la Universitatea „Al. I. Cu
za” a ținut la Iași conferința 
intitulată : „100 de ani de la 
nașterea lui Rabindranath Ta
gore". Actori ai Teatrului Na
țional ..Vasile Alecsandri” din 
localitate au făcut apoi lec
turi din opera marelui scrii
tor indian.

(Agerpres)
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nu-î cruți, deși el lucrează 
pentru ea, sau poate tocmai 
de aceea.

Orice ar face Carlos dacă 
ar lucra el cu patru ore mai 
mult sau cu trei ore mai pu
țin, în viața lui nimic nu se 
ta schimba din cauza aceasta. 
El nu va ajunge niciodată 
să-și cîștige nici 
măcar minimul de 
trai și nu va avea 
niciodată simță- 
mîntul siguranței.

De o oră întrea
gă călătorim pe 
plantațiile lui gu
nited Fruit". Ba
nanierii arată mizerabil. Ei 
se aseamănă cu niște uriașe 
cocoane de varză crăpate. Pe 
fiecare din ei se găsește o 
ghirlandă de banane. Mai 
timu ei vor fi tăiați și vlăs
tarele vor fi din nou plantate- 
Faptul că aceste plante uriașe 
care ajung la 4—5 metri 
înălțime, rodesc numai o sin
gură dată și apoi mor, pare 
de necrezut. Tot mai des tre
nul se oprește la lagărele de 
muncitori. Pairuzeei-eincizeci 
de barăci și o prăvălie mare.

— Și acestea aparțin lui 
„United Fruit", — explici de 
fiecare dată Carlos eu atita 
încăpățînate, de parcă ar fi 
urmărit de o idee fixă. Grin
go (denumire dată reprezen
tanților monopolurilor din 
S.U.A., n.r.) știu cum tre-

Lucrările au fost făcute
la timp

(Urmare din pag. I-a)
Udrea, secretarul organizației 
de bază U.T.M.

— N-am uitat Dar va fi 
mult de lucru, nu glumă.

— Vom merge toți utemiș- 
tii și tinerii la lucru.

—• Atunci uite ce avem de 
făcut: trebuie să terminăm 
de săpat toate gropile pentru 
siloz, trebuie să scoatem cioa
tele, buturugile și să nivelăm 
terenul pe suprafața aceea de 
24 hectare pe care am stabi
lit sâ însămînțăm peste plan 
nutrețuri pentru animale. A- 
poi trebuie să începem să fa
cem cărămizi.

După cîteva zile, a avut loc 
0 adunare generală U.T.M. 
deschisă. Secretarul organiza
ției de bază le-a vorbit tine
rilor despre necesitatea de a 
contribui cu toate forțele la 
acțiunile amintite.

— Vom alcătui trei echipe 
de tineret — le-a spus el.

S-au înscris aproape toți. 
Nu era însă nevoie de atîția. 
Cei patru care se pricepeau 
la confecționarea cărămizilor, 
au format o echipă. Alții au 
format o a doua echipă, mai 
mare, care, împreună cu câțiva 
colectiviști mai vîrstnici, a- 
veau să lucreze la curățirea 
celor 24 de hectare înțelenite. 
O a treia echipă a fost repar
tizată la gropile pentru siloz.

bute organizate afacerile. Ei 
ne silesc să lucrăm și ne plă
tesc numai atit ca să ne 
ajungă pentru hrană. Apoi ei 
ne vind nouă alimentele și la 
aceasta cîștigă din nou. Spu
ne-mi, oare aceasta este just 7 
Crezi că vreunuia din noi i 
s-ar permite să aibă aici o 

Reportaj din Costa Rica 
și Panama

dugheană 7 Numai dincolo de 
frontierele plantației. De pildă 
în Villa Neily. De aceea cind 
vrem să ne moi înveselim 
puțin ne ducem acolo.

a Villa Neily ajungem 
pe inserate. Nici intr-un 
film cu cowboy n-am 

intilnit o așezare atit de ti
pică care să corespundă no
țiunilor noastre despre vestul 
sălbatec. Trei străzi, 50 de 
case, dintre ele 20 de prăvă
lioare și 10 „saloon"-uri. To
tul este clădit din lemn și 
pare a fi nu un sat, ci un 
bilei care mîine va fi demon
tat. Dincolo de sat se înalță 
un zid înalt — o pădure ve
che. Pe marginea drumului se 
tăvălesc bărbați. In fața 
,^aloon“-urilor se plimbă fe
mei. Lingă prăvălioare se

Treaba a început din zorii 
zilei următoare cu însuflețire 
și cu voie bună- Gropile de 
siloz au fost săpate și fățuite, 
terenul a fost curățat într-un 
timp record. Apoi, pentru că 
vremea se îndreptase, au plecat 
cu toții la prașilă în brigăzile 
și echipele din care făceau 
parte și unde era mare zor. 
Au rămas să lucreze în conti
nuare numai cei patru tineri 
de la cărămizi, care au făcut 
pînă acum. împreună cu cei
lalți colectiviști care se ocupă 
de treaba aceasta, peste 
120.000 bucăți.

Cum am devenit
brio oda.

(Urmare din pag. l-a) 
normelor procesului tehno
logic. (Pentru că la noi nu se 
mai pune de mult problema 
întîrzierii la muncă, a atitu
dinii necivilizate față de mun
citorii vîrstnici sau alte lu
cruri de genul acestora). Noi 
am luat astfel poziție hotărî- 
tă față de orice abatere de la 
disciplina muncii în brigadă, 
față de orice manifestare de 
neglijență. Așa s-a întîmplat 
cu două luni în urmă, cînd, 
din neglijență, Baciu a rebu- 
tat cîteva lagăre de la cuvele 
de vopsit sculuri. El a fost 
aspru criticat de toți tovarășii 
din brigadă pentru nerespec- 
tarea procesului tehnologic, 
tn afară de aceasta, în briga
dă s-a hotărît ca piesele rebu- 
tate să fie expuse la „vitrina 
cu rebuturi" pentru ca toți 
tinerii din secție să vadă ce 
înseamnă să lucrezi neatent, 
să nu respecți indicațiile teh
nologice. Baciu nu numai că 
și-a recunoscut vina, dar a 
văzut că brigada este hotărîtă 
să nu admită nici un fel de 
abatere de la respectarea nor
melor tehnologice. Acum au 
trecut două luni de cînd Baciu 
n-a mai rebutat nici o piesă. 
Cazul lui Baciu a fost deose
bit de educativ pentru întrea
ga brigadă. Cu toții am înțe
les mai bine de ce e nevoie să 
acordăm toată atenția respec
tării cu strictețe a normelor 
procesului tehnologic, de ce 
aceasta este o chestiune ele
mentară de disciplină în 
muncă.

Acestea sînt cîteva din suc
cesele obținute de brigada 
noastră. Ele se datoresc în 
primul rînd unei mai bune 
organizări a muncii în briga
dă. Și în această privință, a 
organizării muncii în brigadă, 
trebuie spus că un ajutor pre- 
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joacă, se înjură, se discută. Și 
deasupra tuturor acestora se 
aud melodiile de la difuzoa
rele a 10 „saloon“-uri, care se 
împletesc într-un zgomot in
fernal, capabil, și fără rom, să 
întunece orice străfulgerări 
ale conștiinței. Carlos mă duce 
dintr-un bar în altul. Pretu

tindeni el are cu- 
noscuți, care dacă 
nu sînt beți, îi 
dau anumite sem
ne de atenție.

— De ce 7 —
întreb eu.

— Pentru că eu 
citesc mult- Cînd- 

va am vrut să fiu învăță
tor. Știi de ce n-am izbutit 
aceasta 7

— Știu. Povestea veche : 
banii. Hai să vorbim despre 
altceva.

— De data aceasta nu-i ade
vărat, dragul meu. Pe timpuri 
am luat apărarea unui munci
tor, față de care patronii s-au 
purtat nedrept. După aceasta ei 
m-au declarat comunist și cu 
asta, basta. Toate ușile mi s-au 
închis în nas. Asta s-a întîm
plat de partea cealaltă, în 
Panama. Pretutindeni „United 
Fruit" face ce vrea.

Pînă acum în toate barurile 
noi fuseserăm siliți să stăm 
în picioare. Dar in barul a- 
cesta micuț care pare ceva 
mai elegant - dacă în gene
ral se poate folosi aici cu-

Vizitele delegației 
U. T, C. 0.

din R. P. Bulgaria
Delegația Uniunii Tineretul 

lui Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria, condusă de 
tov. Gheorghe Karamanev, se
cretar al C.C. al U.T.C.D., în 
zilele de miercuri și joi a 
făcut o vizită în regiunea Cluj. 
Miercuri oaspeții au vizitat 
Uzinele „Ianoș Herbak", unde 
au avut o întîlnire cu membrii 
comitetului U.T.M., la care au 
participat și reprezentanți ai 
organizației sindicale și ai con
ducerii uzinei.

După ce a vizitat Grădina 
Botanică, în cursul aceleeași 
zile, delegația a fost oaspetele 
Școlii medii „Gheorghe Bari- 
țiu“, unde au avut o discuție 
cu direcția școlii, comitetul 
U.T.M. și colectivul de condu
cere al unității de pionieri.

în seara zilei de miercuri 
oaspeții au asistat la spectaco
lul „Esmeralda" prezentat pe 
scena Teatrului de Operă din 
Cluj. După spectacol, artiști
lor le-au, fost oferite flori.

In cursul zilei de joi dele
gația a făcut o vizită la Uzi
nele „Industria Sîrmei« din 
Cîmpia Turzii, unde comitetul 
U.T.M. ai uzinei a împărtășit 
oaspeților din experiența orga
nizațiilor U.T.M.

Continuîndu-și călătoria, în 
cursul zilei de ieri delegația a 
făcut o vizită la Combinatul 
Siderurgic din Hunedoara, 
unde oaspeții au luat cunoș
tință de realizările obținute 
de oamenii muncii sub condu
cerea partidului, de activitatea 
organizațiilor U.T.M., de con
dițiile de muncă, de viață și de 
studiu create tineretului din 
Combinat.

fruotoșâ
țios. am primit din partea bț* 
roulu.i U.T.M. de secție care 
ne-a îndrumat în permanență 
activitatea, ne-a ajutat să în
tocmim programul de lucru 
al brigăzii, s-a interesat în
deaproape de modul cum 
muncim, ne-a ajutat să înlă
turăm unele lipsuri. La un 
moment dat, de exemplu, bi
roul organizației U.T.M. din 
secție a constatat că tinerii 
din brigadă au nevoie de o 
îndrumare tehnică superioară 
la locul de muncă. în acest 
sens biroul U.T.M. a încredin
țat sarcina tinerilor ingineri 
Radu Pașca și Simion Matei 
să stea mai mult în mijlocul 
nostru, să ne ajute în mod 
concret.

îndrumați de biroul U.T.M., 
noi acordăm de pildă o aten
ție deosebită organizării cu 
regularitate a consfătuirilor 
de brigadă, urmăririi planului 
de lucru al brigăzii. Noi repar
tizăm sarcinile pe fiecare tînăr 
ținînd cont de pregătirea și 
priceperea fiecăruia. în fie
care zi urmărim planul de 
lucru al brigăzii și pe aceas
tă bază repartizăm piesele 
mai complicate celor cu o 
pregătire mai bună cum sînt 
Nicolae Simulei și Vasile Cos- 
tin. Totuși ne-am dat seama 
că în acest fel treaba nu prea 
mergea. Acești tineri lucrau 
bine, nimic de zis, însă alții* 
și mai cu seamă Alexandru 
Gliga și Ștefan Baciu aveau o 
calificare mai slabă. într-o 
consfătuire am. hotărît ca cei 
mai slabi să fie ajutați direct 
de cei mai buni, să li se arate 
cum trebuie să se facă turna
rea corectă etc. Gliga și Ba
ciu au trecut astfel să lucre
ze pe lingă Simulescu și Cos- 
tip și, încet-încet ei au început 
să muncească mai bine, să 
execute și operații mai grele, 
întrajutorarea reciprocă, to
vărășească în muncă a deve
nit de mult la noi un lucru 
permanent, obișnuit.

Iată dar pe scurt cîteva din 
obiectivele și angajamentele 
noastre în întrecerea socialis
tă cu celelalte brigăzi și pe 
baza îndeplinirii cărora Co
mitetul orășenesc U.T.M. Cluj 
ne-a acordat titlul de brigadă 
fruntașă pe oraș.

vîntul acesta — noi ne așe
zăm la o masă la care mai 
stau patru bărbați. Dar da 
îndată ce un mic chinez 
pune in fața mea păhărelul cu 
rom, unul dintre bărbați în
cepe să bată toba cu înverșu
nare în masă, Alți doi îi ur
mează pilda. Apoi încep să 
bocănească și la celelalte 
mese și chiar la tejgheaua ba. 
rului. După o secundă nu se 
mai dude muzica. Carloș pă
lește. El se ridică și urlă cit 
îl țin puterile:

- Încetați. El nu e un grin
go, ci prietenul meu. Zarva 
încetează imediat. Bărbatul 
care stă în fața mea mi se 
înclină :

— Iertați-mă, senior. Nu 
știam aceasta.

- Tu ai fi putut întreba, îi 
strigă Carlos.

- Dați-mi voie măcar să 
știu de ce ați făcut aceasta - 
mă interesez eu.

— Noi am învățat asta de 
la oameni înțelepți — explică 
bărbatul care stă alături de 
mine, Cînd vedeți așa ceva 
voi vă supărați întrucit o ast
fel de conduită nu este pre
văzută în clubul domnilor.'

Cînd Fidel Castro arunci 
chiar în centrul New York, 
ului americanilor cuvinte 
de ură drept în față, zia
rele voastre se indignează 
numai de faptul că discursul 
lui a fost prea lung și 
tonul de. neacceptat. Voi 
trebuie să înțelegeți ce pă
rere avem noi în privința 
aceasta. Noi sîntem 170 mili
oane de latino.americani să
raci. Gringo ne numesc cu 
'ispreț latini. După părerea

(Continuare in pag. a 4-a)
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Situația din Angola 
în dezbaterea Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 9 (Agerpres). « 

La 8 iunie Consiliul de Secu
ritate a continuat examinarea 
situației din Angola. Repre
zentantul Ghanei, care a luat 
primul cuvîntul în ședință, a 
criticat cu vehemență poziția 
adoptată de guvernul Portu
galiei în problema Angolei. In 
Angola, a spus el, are loc o 
răscoală populară care s-a 
transformat într-un război 
anticolonialist.

Autoritățile portugheze sînt 
ajutate de statele membre ale 
N.A.T.O. Reprezentantul Gha
nei a protestat cu hotărîre, în 
numele delegației sale, împo
triva unei asemenea „solida
rități- a acestor state.

Ca acțiuni concrete de con
damnare a politicii colonia
le a Portugaliei, a declarat el, 
guvernul Ghanei închide de 
la 1 iunie a.c. toate porturile 
și aerodromurile ghaneze pen
tru navele și avioanele por-

tugheze, sistează importul de 
mărfuri din Portugalia, limi
tează privilegiile cetățenilor 
portughezi care trăiesc în 
Ghana.

Reprezentantul Liberiei, care 
a luat apoi cuvîntul, a subli
niat că explicația dată de 
delegatul portughez cauzelor 
care au dus la dezlănțuirea 
evenimentelor din Angola este 
cel puțin ciudată. întreaga 
lume știe, a declarat el, că 
colonialiștii portughezi aplică 
în Angola o politică colonială 
crîncenă, care în ultimul 
timp amenință pacea nu nu
mai pe continentul african, ci 
și în întreaga lume.

în ședința din după-amiaza 
zilei de 8 iunie Consiliul de 
Securitate a satisfăcut cere
rile delegațiilor mai multor 
țări asiatice și africane de a 
li se acorda posibilitatea să 
participe la discutarea 
blemei angoleze.

pro-

Conferința pentru rezolvarea 
problemei laoțiene

GENEVA 9. — Trimisul spe
cial Agerpres, I. Puținelu, 
transmite ;

Conferința internațională 
pentru reglementarea proble
mei laoțiene continuă să se 
afle în impas. Vineri, pentru 
a treia oară consecutiv, a 
fost amînată întîlnirea celor 
14 delegații participante la 
conferință, fără a se stabili 
data viitoarei întâlniri. Dele
gațiile occidentale refuză să 
participe la o nouă ședință a 
conferinței sub pretextul că 
ar fi fost violată încetarea fo
cului în Laos de către unită
țile Patet Lao, deși, după cum 
se știe, tocmai rebelii, spriji
niți de S.U.A., sînt acei care 
violează continuu încetarea 
focului. La Geneva se mani
festă totuși speranță în ce 
privește posibilitatea înlătu
rării impasului în care se 
află conferința. Această spe
ranță este întărită de reîn
toarcerea la Geneva a minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko. Mi
niștrii de Externe occidentali 
nu și-au anunțat încă intenția 
de a se înapoia la Geneva.

Ziarele occidentale au sub
liniat 
A. A. 
care a 
panții
animați de bunăvoință se 
putea ajunge la un acord.

Deși nu au loc ședințe 
conferinței, la Geneva se des-

fășoară o susținută activitate 
diplomatică. Această activitate 
a fost în special intensificată 
după sosirea la Geneva a lui 
A. A. Gromîko, a prințului 
Suvanna Fumma și prințului 
Sufanuvong. Vineri s-au întâl
nit Ia reședința delegației so
vietice miniștrii Afacerilor Ex
terne A. A. Gromîko (U.R.S.S.), 
Cen I (R. P. Chineză), A. Ra- 
packi (R. P. Polonă) și Ung 
Van Khiem (R. D. Vietnam). 
Cei patru miniștri de externe 
au discutat probleme legate 
de conferința în problema lao- 
țiană. în cursul după-amiezii 
a avut loc de asemenea o în
trevedere între A. A. Gromî
ko și A. Harriman, șeful de
legației S.U.A. la conferința 
în problema Laosului.

Prințul Suvanna Fumma, pri. 
mul ministru al guvernului 
laoțian, a avut vineri întreve
deri cu șefii delegațiilor Re
publicii Democrate Vietnam, 
Franței, Angliei și Canadei. 
Prințul Sufanuvong, președin
tele Partidului Neo Lao Hak- 
sat, s-a întâlnit la rîndul său 
cu șefii delegațiilor Indiei și 
Canadei.

declarația făcută de 
Gromîko la sosire în 
arătat că dacă partici- 
la conferință vor fi 

va

ale
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9 (Agerpres). — 
transmite China 

celor trei

NA MON 
După cum 
Nouă, tratativele 
părți care urmau să se desfă
șoare la 9 iunie la Na Mon nu 
au avut loc din cauza nepre- 
zentării reprezentanților gru
pării Nosavan-Boun Oum.

Procesul criminalului
Eichmann

IERUSALIM 9 (Agerpres). 
Vineri urma să ia sfîrșit au
dierea martorilor acuzării și 
prezentarea de probe juridice 
de către procuror în procesul 
criminalului de război nazist 
Eichmann. Procurorul 
a anunțat însă că mai 
voie de timp pentru 
zenta noi documente, 
tribunalul, care urma să-și în
trerupă activitatea pentru 
săptămâna viitoare pentru a 
permite avocatului lui Eich
mann să-și pregătească apă
rarea, urmează să se întru
nească din nou luni.

în cursul acestei săptămâni 
au fost prezentate numeroase 
mărturii despre condițiile ta

general 
are ne- 
a pre- 
Astfel,

grozitoare din lagărele de ex
terminare naziste. în cursul 
ședinței de marți dimi
neață, martorul S. Srebnik, 
unul din cei trei supraviețui
tori ai lagărului de extermi
nare de la Chelmno, a de
scris îngrozitoarele torturi la 
care au fost supuse victimele 
internate în acest lagăr.

în ședințele de miercuri, au 
fost audiați în continuare su
praviețuitori ai lagărelor de 
la Auschwitz, Birkenau, Glei- 
witz. Joi au fost prezentate 
tribunalului, timp de aproape 
două ore, imagini cinemato
grafice ale fărădelegilor lui 
Eichmann și ale celorlalți cri
minali naziști.

(Urmare din pag. IlI-a)

lor noi urmăm după negri. Și 
iată că se ridică un latin 
obișnuit și vorbește cu îndrăz
neală despre ceea ce gîndim 
noi toți. Mai mult decît atît 
el alungă din țară pe „United 
Fruit" și are curajul să se îm
potrivească celei mai mari 
forțe imperialiste din lume.

Carlos bea un păhărel. El 
ascultă și bea.

— Te rog — spune Carlos “ 
povestește mai departe. Băr. 
bătui continuă:

- Desigur acum sînteți în
credințat că eu sînt comunist. 
Dar nu e așa. Nici partizan al 
sistemului capitalist nu sînt. 
Mi-este de ajuns pentru acea
sta să observ ce a făcut ca
pitalismul din țările noastre. 
De sute de ani el este aici 
stăpîn nelimitat. Așa că el a 
avut toate posibilitățile. Tre
buie să recunoașteți aceasta.. 
Iar rezultatul a fost un fali
ment deplin ! De ce ? Pentru 
că unicul lui scop a fost îm
bogățirea. El preface țările 
noastre în ruine.

De partea cealaltă a 
frontierei, în Panama, 
între oceanele Atlantic 

și Pacific, se întinde imperiul 
verde al companiei „United 
Fruit". Aproape 12.000 de mun
citori care trăiesc în lagăre de 
muncitori sînt folosiți în în
treprinderile companiei. Fieca
re lagăr are șeful său, capataz,

- ■ 'și

pentru o plată mai mică și un 
număr mai mare de ore.

Capatazul care folosește cu 
șiretenie situația poate tot
deauna aștepta să primească 
acest premiu dorit de toți. 
Este de ajuns să nu dai omu
lui cîteva zile la rînd de lu
cru și el devine mai malea
bil acceptând orice condiții. 
Există și altă cale, să-i strîn- 
gi pe oameni și să le spui: 
„Sectorul acesta de pădure 
trebuie tăiat din rădăcini. Cît 
cereți pentru lucrul acesta ?".

Fiecare își spune prețul. Cel

care organizează lucrul 
păstrează ordinea.

Odată pe an compania 
celui mai bun capataz 
mare premiu în bani, 
considerat bun cel care 
silește subalternii să lucreze

dă
un

Este 
își

care a cerut cel mai puțin, 
este acceptat să lucreze.

Nu este de mirare că astfel 
de metode provoacă numeroa
se greve. Cei care cer condi
ții de muncă mai mult sau 
mai puțin omenești și măcar 
o foarte mică majorare de 
salariu sînt declarați în mod 
automat comuniști și supuși 
persecuțiilor. Foarte de cu- 
rînd, pe cei nemulțumiți au 
început să-i numească de ase
menea „fideliști".

Dacă a-i asculta cele spuse 
de „United Fruit" și de cei
lalți capitaliști mari și mici 
din America Centrală, ai pu
tea crede că comunismul și 
Fidel Castro sînt cei care au 
scornit foametea și au imput

alarmațiPărinții britanici sîntAngajamente ale tinerilor
O declarație 
a Ministerului 

de Externe 
al U.R.S.S

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
— TASS transmite: Minis
terul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a remis joi amba
sadei Franței o declarație în 
legătură cu faptul că de la 
începutul lunii iunie în Ber
linul occidental au loc ședin
țe ale numeroaselor comitete 
ale Bundestagului, iar la 16 
iunie autoritățile R. F. Germa
ne intenționează să organize
ze acolo o ședință a Bundes- 
ratului. Totodată nu este un 
secret că măsurile ilegale sînt 
concepute ca o nouă provoca
re de mari proporții împotri
va U.R.S.S., R. D. Germane 
și celorlalte țări socialiste.

Declarații cu conținut si
milar au fost remise ambasa
delor Marii Britanii și S.U.A.

Guvernul sovietic, se spune 
în declarație, speră că orga
nele competente ale Franței, 
cărora în prezent le revine o 
anumită răspundere pentru 
situația din Berlinul occiden
tal, vor lua măsurile necesa
re pentru a preîntâmpina ac
țiunile primejdioase mențio
nate in ce privește Berlinul 
occidental.

în aceeași zi Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
din însărcinarea guvernului 
U.R.S.S., a remis Ambasadei 
R. F, Germane la Moscova o 
declarație în care se sublinia
ză că guvernul sovietic nu 
poate rămâne indiferent față 
de noua provocare pe plan in
ternațional pe care o pune la 
cale R. F. Germană în Berli
nul occidental, care niciodată 
nu a făcut' parte și nu face 
parte din componența R. F. 
Germane.

întreaga răspundere pentru 
consecințele organizării în 
Berlinul occidental a unor de
monstrații ostile cauzei păcii 
revine întrutotul guvernului 
R. F. Germane, precum și ce
lor care încurajează acest lu
cru, se spune în declarație.

-----•------

Eșecul lansării 
unei rachete 

americane „Thor°
WASHINGTON 9 (Ager

pres).— Agenția United Press 
International anunță că la 8 
iunie a fost lansată de la baza 
aeriană Vandenberg din Cali
fornia o rachetă de tip „Thor” 
prevăzută cu un satelit artifi
cial „Discoverer". Din cauze 
care nu au fost încă stabilite, 
se spune într-un comunicat al 
forțelor aeriene americane, sa
telitul nu s-a plasat pe orbită 
și, după cum se presupune, a 
căzut în Oceanul Pacific.

sovietici in întimpinarea
Congresului P. C. II. S

Plenara C. C. al Ccmsomo’ului
Central al 

consideră că 
asigurarea dării în ex

ploatare, în ajunul Congresu
lui al XXII-lea al Partidului 
Comunist, a 47 de obiective de 
pe cele mai importante șantie
re ale 
cauză a 
declarat 
Pavlov, 
al U.T.CJL., luînd cuvîntul la 
plenara Comitetului Central 
al Comsomolului. Plenara exa
minează problema pregătirii 
tineretului sovietic în vederea 
Congresului ai XXII-lea al 
P.C.U.S.

Primul secretar al C.C. ai 
U.T.C.L. a vorbit pe larg și 
concret despre pregătirile ti
neretului sovietic în vederea 
Congresului partidului. El a 
amintit, printre altele, că ti-

septenalului este o 
comsomoliștilor — a 
Ia 8 iunie Serghei 

prim-secretar al C.C.

nerii moscoviți au luat iniția
tiva de a aduce fiecare ta dar 
Congresului realizări în mun
că.

Comsomoliștii din Lenin
grad, a amintit Serghei Pav
lov, desfășoară pe scară lar
gă întrecerea pentru îndepli
nirea nu în cinci, ci în patru 
și trei ani a sarcinii trasate de 
septenal cu privire la produc
tivitatea muncii.

Un loc important a fost 
acordat în raport 
obținerii unei înalte 
porumb.

La dezbaterile pe 
raportului au luat cuvîntul re
prezentanții a diferite repu
blici și orașe ale țării.

Cea de-a X-a plenară a C.C. 
al U.T.CJL. își continuă lu
crările.

problemei 
recolte de

marginea

Val de greve studențești 
in America Latină

cum anunță agenții- 
de presă, grevele ce- 

15.000 de studenți 
columbieni care cer introdu
cerea unor reforme universi
tare și sporirea fondurilor gu
vernamentale pentru învăță
mînt au intrat în cea de a 
patra săptămână. Greviștii 
cer, de asemenea, destituirea 
președintelui universității din 
Medellin și anularea hotăririi 
universității de a elimina 53 
de studenți. Studenții au de
clarat că vor continua lupta 
lor pînă cînd le vor fi în
deplinite revendicările.

Agenția Prensa Latina rela
tează că în aceste zile studen
ții columbieni au inițiat o se
rie de manifestații în vederea 
comemorării incidentelor sîn- 
geroase din 8 și 9 iunie 1929 și 
1955 cînd poliția a asasinat 
tineri care luptau pentru ob
ținerea unor condiții mai bune 
de viață și de studiu.

niZe polițienești împotriva ele
vilor.

Continuă, de asemenea, gre
vele muncitorilor dintr-o serie 
de ramuri industriale, între 
care greva celor 1.500 de 
muncitori și funcționari de la 
mina ,,El Teniente", aparținînd 
întreprinderii nord-americane 
„Braden Copper Company". 
Greva a început la 25 mai 
cînd muncitorii au cerut res
pectarea contractului de mun
că. Datorită faptului că reven
dicările muncitorilor au fost 
respinse de către ministrul 
Muncii, aceștia au hotărît să 
continue greva.

maltratați de rasiștii 
americani

După cum era și de așfepfaf, 
ordinul judecătorului fede
ral prin care sînt interzise 

„raidurile libertății" a dus la 
încurajarea rasiștilor și la activiza
rea organizației Ku-Klux-Klan. Ast
fel, recent, un grup de rasiști, 
membri ai acestei organizații, l-au 
molestat în mod bestial pe tînă- 
rul negru Herman Harris. Potrivit 
declarației făcute da acesta unui 
corespondent al ziarului negrilor 
din Statela Unite — „Afroameri- 
can , în timp ce se îndrepta spre 
un magazin din orașul Sumter 
(Carolina de sud), s-a oprit lingă 
el o mașină din care au coborît 
patru huligani. Aceștia i-au aco
perit capul cu o glugă pentru ca 
să nu vadă în ce direcția merge 
și l-au suit cu forța în mașină. 
După circa 15 minute de mers 
au oprit într-un loc pustiu și au 
început să-l bată. Apoi l-au trîn- 
tit la pămînt și folosind cuțite și 
pumnale i-au scrijelit pe mîini și 
pe piept inițialele 
nului și svastici.

„Nu voi renunța 
spus tînărul Herman 
pondentului. Ei n-au făcut altce
va decît să-mi întărească și mai 
mult hotărîrea de a lupta pentru 
libertate".

în același timp, în orașul Jac
kson, anunță agenția Associated 
Press, au fost arestați și întemni- 
fafi încă șase „călători ai libertă
ții" pentru că au intrat într-una 
din sălile de așteptare pentru au
tobuze „rezervată exclusiv albi
lor". Cei șase „călători ai libertă
ții", trei albi și trei negri, pleca
seră din orașul Nashville (statul 
Tennessee).

Agenția Reuter anunță că nu
mai după cîteva ore de la ares
tarea primului grup de tineri au 
mai fost arestați trei „călători ai 
libertății" care au plecat cu a- 
vionul din orașul St. Louis (statul 
Missouri).

Părinții britanici
își exprimă tot 
mai des îngri

jorarea în legătură cu 
efectul dăunător al e- 
misiunilor de televi
ziune asupra educa
ției copiilor lor.

După cum relatea
ză ziarul „Daily Ex
press", în cadrul con
ferinței anuale a Fe
derației naționale a 
institutelor 
din Anglia 
vorbitoare 
„Copiii 
bombardați cu 
riala vicioase și imo
rale pe care aceste

de femei 
una
a 1 

noștri

i din 
spus : 

sînt 
mafe-

societăți (societățile 
de televiziune — n.r.J, 
le alcătuiesc în sco
puri de profit comer
cial".

Marjorie Cailes, o 
altă vorbitoare, a de
clarat la rîndul ei : 
„în șapte zile, numai 
în cursul programelor 
pentru copii, televizi
unea a prezentat .18 
asasinate.

în cursul unei alte 
Săptămîni — a adău
gat ea — tinerii tele
spectatori au fost dis
trați cu 20 de asasi
nate și răniri, patru

manifestări da violen
ță, 24 de atacuri, 27 
de spargeri și 100 de 
împușcături".

„O rezoluție con- 
'damnînd manifestările 
de violență și cerind 
Federației Naționale 
să atragă atenția opi
niei publice asupra 
efectelor acestor ma
nifestări asupra tine
rilor a fost sprijinită 
cu entuziasm de ma
joritatea celor șase 
mii de membre care 
înțesau sala Albert 
Hall din Londra* r— 
arafă „Daily Express".

superior în Italia

Ku-Klux-KIa-

la luptă, i-a 
Harris cores-

In aceste zile în Italia se 
desfășoară pe scară 
națională o luptă riârză 

membrilor corpului didac-a
tic din universități. în urma 
grevei generale declarate 
de profesori, conferențiari și 
asistenți și sprijinită de stu- 
dențl, la universitățile din 
Roma, Milano, Torino, Geno
va, Padova, Bologna, Pisa, 
Ferrara, Florența și Bari exa
menele de sfârșit de an au 
fost suspendate. Această gre
vă are ca obiectiv nu numai 
îmbunătățirea condițiilor ma
teriale ale membrilor corpu
lui didactic universitar, cl și 
obținerea unei reforme uni
versitare radicale care să 
pună capăt situației grele în 
care se află învățământul su
perior în Italia.

Prin greve parțiale și mani
festații, profesorii șl studenții 
au protestat de mai mult timp 
împotriva lipsei de localuri, 
biblioteci, material didactic.

Șomajul tineretului din S. U. A.
~rn Chile continuă greva 
/ celor 200.000 de elevi 

din școlile medii și teh
nice care cer sporirea aloca
țiilor pentru școlile de stat.

După cum transmite din 
Santiago agenția Prensa Lati
na, în ultimul timp au avut 
loc ciocniri serioase între 
elevi și poliție. Partidele care 
fac parte din „Frontul de ac
țiune populară", precum și 
Partidul creștin-democrat au 
dat publicității o declarație 
prin care condamnă represiu-

recunoscut de Kennedy.
3

pentru pregătirea tine- 
american 
angajării

în scopul u- 
lui în mun-

dificnltăților

La 7 iunie președintele 
Kennedy a trimis Con
gresului un proiect de 

lege care prevede o serie de 
măsuri 
retului 
șurării 
că.

„Previziunea 
de care ne putem Iovi in anii 
viitori în găsirea de lucru — 
se spune in mesajul anexă *- 
dresat de președinte Congre
sului — np Iasă nici urmă de

Aspect de ta „marșul tăcerii" la care au participat citeva mii de cetățeni din Hamburg (R. F.IV I— —viv V— „ — ......... .................................. ~ , .- <— r •

Germano). Pe pancartele lor se pot citi inscripții arătind numărul victimelor făcute de fasciști 
in diferite lagăre ale morții clin Germania

popoarelor dorința de drep
tate.

Pe plantațiile de banane a- 
parținind lui „United Fruit" a 
început greva.
- Cu totul întâmplător - ne 

explică un muncitor din Puer. 
to Armuelles, un port mic de 
pe coasta Oceanului Pacific. 
Noi nici măcar nu ne-am gîn- 
dit că putem face grevă. N-a
veam nici sindicat, nici bani, 
și fiecare era mulțumit că are 
cel puțin ceva de mîncare. 
Dar iată că s-a început greva 
pe coasta Oceanului Atlantic. 
Prietenii noștri de acolo ni

uită la mine de parcă i-aș fi 
pălmuit. Eu știu că în prezent, 
ei organizează conducerea 
noului sindicat și că au venit 
aici pentru a-l vedea pe „co
respondentul străin". Ia cu
vîntul secretarul :

— Este de prisos să ne ju
răm. Tot una. Nu veți crede 
că noi singuri am dobîndit 
toate acestea, li explic că eu 
îl cred.

— Noi nu știm ce este co
munismul — spune secretarul. 
Dar de îndată ce vreunul din 
noi cere 
pîinei el

ceva mai multă 
este imediat de

<S«*

s.au adresat pentru a-i ajuta. 
Noi am trecut din casă în 
casă și am scormonit ultimii 
bănuți pentru a le da lor po
sibilitatea să se mențină.

De 15 ani salariul nostru 
a fost de 25 de cenți ora. 
Atunci am ajuns și noi la con
cluzia că am putea declara, 
grevă. Noi am lăsat lucrul și 
am cerut să ni se majoreze 
salariul de la 25 la 40 de 
cenți pe oră.

Aceasta sună atît de roman
tic — îl întrerup eu. Da Pana- 
ma-City mi s-a spus că gre
va voastră a fost inspirată și 
finanțată de agenți cubani și 
comuniști.

Împrejurul nostru se așter
ne liniștea. Cinci bărbați M

clarat comunist. La început 
aceasta ni se părea foarte 
îngrozitor pentru că popii 
și ziarele ne învățau: „Co
munismul este ca un dia
vol. El e împotriva lui dum
nezeu și vrea să facă numai 
rău". Dar noi nu vrem nimica 
rău. Vrem pur și simplu să 
mîncăm. Dacă ei ne numesc 
comuniști numai pentru asta, 
atunci trebuie să recunoaștem 
că comunismul este ceva bun.

C, înd am urcat din nou în 
apion și zburam deasu
pra lagărelor posomorite 

ale companiei „United Fruit" 
îmi amintesc fără să vreau de 
Cuba. Acolo, la prima noa
stră vizită, am vizitat coope
rativele agricole, fermele de

stat șî am vorbit cu munci
tori. Ei locuiesc în case spa
țioase, puse la dispoziție de 
stat. Cîte-o familie în fiecare 
casă. Ei au școli și bolnavii 
sint îngrijiți.

Dacă aș fi un simplu latino- 
american și ar trebui să de
cid, fără a lua în seamă fra
zele sforăitoare ale politicieni
lor mondiali, despre care de 
altfel țăranul n-are nici cea 
mai mică noțiune, unde e 
mai bine să trăiesc : cu „Uni
ted Fruit" sau cu Castro, eu 
aș răspunde fără să mă gîn- 
gesc : „în Cuba'. Iar dacă eu 
mi-aș întreba stomacul și nu
mai pe el, răspunsul nu poa
te fi altul. Deși știu că s-ar 
găsi un înțelept care să.mi 
spună cu degetul arătător ri
dicat deasupra capului: „O 
clipă, dragul meu, toate ace
stea nu sînt chiar așa sim
ple. Cît timp tu lucrezi la 
„United Fruit" aparții de „lu
mea liberă", dar în Cuba ni
merești într-un stat socialist. 
Și acolo nu mai căuta liber
tatea". Cum aș reacționa eu 
dacă aș fi un latino-american 
simplu și flămînd ? Mai mult 
ca sigur că în primul rînd 
mi-aș mîngîia burta goală, 
apoi m-aș uita la coliba mea 
mizerabilă, la copiii mei bol
navi și analfabeți, la capata
zul care mă fură, și la „Uni
ted Fruit" care este în deplin 
acord cu aceasta. Apoi m-aș 
apropia de acest înțelept, i-aș 
lua capul și aș î 
stabilesc dacă este 
mințile.

Vecinul 
reverie :

— Cum 
mai sigur 
Canada sau în Elveția ?

Îndoială că trebuie să acțio
năm urgent".

în ce constă aceste dificul
tăți ?

Răspunsul la această între
bare este cuprins în nota ex
plicativă a ministrului Mun
cii al S.U.A., Goldberg, anexa
tă la mesajul președintelui, și 
in numeroase materiale publi
cate de presa americană.

Șomajul cronic este flagelul 
cel mai dureros și probiema 
internă cea mai acută din Sta
tele Unite. în luna mai în 
țară se numărau 4.800.000 de 
șomeri totali și 2.800.000 de 
șomeri parțiali. De 6 luni nu
mărul șomerilor totali repre
zintă aproximativ 7 la sută 
din întregul număr al brațe
lor de muncă din țară.

1.900.000 de oameni nu au 
de lucru de 15 săptămâni și 
chiar mai mult. Dintre aceș
tia 900.000 de oameni nu au 
de lucru de peste 6 luni.

Șomajul este deosebit de & 
cut în rinduril® tineretului a- 
merican. Numărul șomerilor 
în rîndul tineretului este de 
2-3 ori mai ridicat decît ni
velul mediu al șomajului în 
țară. în ianuarie 1961, se ara
tă în nota explicativă a mi
nistrului 
prezenta 
la sută, 
tului în __
16,18 la sută. în luna iunie a 
acestui an, potrivit calculelor 
Ministerului Muncii, șomajul 
în rindui tineretului se va ri
dica la 20 Ia sută» în rîndul 
tineretului de culoare procen
tul șomerilor va fi și mai mare, 
în unele regiuni 60—70 Ia 
sută din tinerii și tinerele de 
culoare în vîrstă de 16-21 ani 
nu învață nicăieri și nu pot 
să găsească de lucru. „Proble
ma șomajului în rîndul tine
retului este cea mai impor
tantă de fapt ea este explozi
vă... este o dinamită socială”, 
a declarat fostul președinte al 
Universității Harvard, Con- 
nant.

Nu este o exagerare, Minis
trul Muncii, Goldberg, a ca

lificat într-una din declarați
ile sale problema șomajului 
în S.U.A. ca „cel mai pericu
los fenomen social".

Cercurile guvernante 
Statele Unite se gîndesc 
teamă la viitor, întrucît 
anii ce urmează va avea 
o considerabilă sporire a
mărului brațelor de muncă în- 
trucit. potrivit calculelor pre
sei, 800.000 de tineri vo- cere 
de lucru—

Această perspectivă provoa
că o neliniște foarte serioasă 
Ia Washington.

din 
cu 
în 

loc 
nu-

bursa de studiu pentru stu
denții merituoși, împotriva sa
lariilor mizere ale asistenților 
universitari și lipsei de inte
res față de cercetătorii științi
fici.

Chiar și ziarele burgheze 
au fost nevoite să denunțe în 
coloanele lor situația intole
rabilă în care se află învăță- 
mîntul superior în Italia. Si
tuația a continuat însă să ră- 
mînă aceeași. La Florența, în 
cursul zilei de miercuri, po
liția a atacat pe profesorii 
universitari care ocupaseră 
localul universității. Ziarele 
democrate subliniază că a- 
cest atac al poliției din Flo
rența este primul după 1944 
cînd bande fasciste s-au nă
pustit asupra profesorilor și 
studenților.

Comentînd situația creată 
în ultimele zile în universi
tăți, ziarul „Mesaggero" scrie: 
„Ceea ce se petrece în uni
versitățile italiene este un 
lucru foarte grav. Este rezul
tatul unei situații grele, de 
mult cunoscută, care in cele 
din urmă a dus la un protest 
general. Nu este vorba nu
mai de salarii Insuficiente, cl 
și de o rămânere in urmă a 
înzestrării didactice șl a cer
cetării științifice, de sărăcia 
bibliotecilor, de absența ori
căror măsuri de ajutorare a 
corpului didactic universitar. 
Universitățile italiene trec 
printr-o criză. Este inexplica
bil dezinteresul manifestat de 
autorități față de cererile tot 
mai presante ale universități
lor, față de problemele grele 
care s-au acumulat în ultimii 
ani și care au generat actua
la manifestare de protest 
La Roma, Florența. Padova. 
Cagliari, protestul a atins un 
punct culminant denunțind o 
stare de lucruri Intolerabilă 
pentru o țară civilizată".

încerca să 
în toate

meu mă

credeți, 
să-ți ții

scoate din

unde este
banii, în

S. U.A.: Vacanță studențească

sub povara necazurilor

Muncii, șomajul re
in medie în țară 7,7 
iar în rîndul tinere- 
vîrstă de 16—20 ani

Odată cu 'nce>- 
perea vacan
ței universita- 

studenți 
sînt ne- 

renun- 
care 

Și să 
cău- 
spre 

asigura 
striin-

re mulți 
americani 
voiți să 
țe ta odihna 
ii se cuvin© 
pornească în 
tare de lycru 
a-și putea 
existența și a 
ge sumele necesare 
pentru taxelepentru taxele din 
anul universitar wi

detor. Deosebit 
dificilă este anul a- 
cesta situația stu
denților negri din 
S.U.A. și L—------
a celor 
venit din țările Afri
cii să urmeze cursu
rile colegiilor și fa
cultăților americane.

Agenția Associated 
Press a transmis la 
8 Iunie declara
ția studentului Al
phonse Okuku din 
Kenya care urmează 
cursurile colegiului

îndeosebi, 
care au

Antioch din statul 
Ohio. După cum a 
arătat Okuku, „nu
meroși studenți afri
cani din universită
țile americane vor fi 
obligați să-și între
rupă studiile deoare
ce nu pot să găsea
scă de lucru pe 
timpul verii". Numă
rul acestora, potri
vit declanațiilor stu
dentului din Kenya, 
se ridică la peste 
500. „Procentul mare 
al șomerilor din A- 
merica - a adăugat 
el - face ca acum să 
fie și mai greu pen
tru ei să găsească 
de lucru în lunile de 
vară". Alphonse O- 
kuku a subliniat că 
în multe cazuri stu
denți africani întâm
pină greutăți și pen
tru motivul că sînt 
considerați „străini", 
iar în altele „li se o- 
feră muncile cele 
mai prost plătite".

Situației grele a 
studenților africani 
din Statele Unite i-a 
Consacrat la 8 iunie 
uin articol redacțional 
și ziarul „New York 
Post". „Acești stu- 
denți — scrie ziarul 
- primesc în timpul 
anului de învățămînt 
burse de mizerie, 
iar în timpul vacan
țelor de vară rămîn 
în general fără nici 
un mijloc de existen
ță, întrucît nu pri
mesc burse și nu pot 
să găsească nici de 
lucru". Este pe de
plin înțeleasă îngri
jorarea și supărarea 
studenților africani 
care, după ce lăsîn- 
du-se înșelați de pro
paganda americană 
au venit să 
în Statele 
constată acuirn 
sînt lăsați în 
soartei și nu au po
sibilitatea să-și asi
gure existența.

învețe 
Unite, 

că 
vota

MOSCOVA. - La 9 iunie a 
avut loc la Kremlin o convor
bire prietenească între N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri " 
și dr. Sukarno, președintele 
Indoneziei.

Cei doi oameni 
discutat probleme privind re
lațiile sovieto-indoneziene, pre
cum și probleme internaționa
le de ordin general interesînd 
atît Uniunea Sovietică cît și 
Indonezia.

al U.R.S.S.,

de stat au

iunie. 
președintele 
Miniștri al 

., a avut o convorbire 
la Kremlin cu membrii dele
gației economice a Federației 
Nigeria,- condusă de Festus S. 
Okotie-Eboh, ministru de Fi
nanțe în guvernul federal.

MOSCOVA. - La 9 
N. S. Hrușciov, 
Consiliului de 
U.R.S.S.,

CANBERRA. - La 9 iunie 
a început la Sidney cel de-al 
XIX-lea Congres național al 
Partidului Comunist din Aus
trala. Pe ordinea de zi a con
gresului figurează raportul de 
activitate al C.C. al Partidu
lui, alegerea Comitetului Cen
tral și a celorlalte organe de 
conducere ale Partidului.
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PARIS. — Cea de-a 59-a se
siune a Consiliului Executiv 
al U.N.E.S.C.O., care își des
fășoară lucrările la Paris, își 
concentrează atenția asupra 
problemei ajutorării de către 
această organizație a țărilor 
africane în domeniul dezvol
tării învățămîntului. Luînd 
cuvîntul la sesiune, delegații 
țărilor africane au subliniat 
că noile state independente 
au nevoie de o revizuire ra
dicală a întregului 
învățămînt. Ei au 
este necesar ca 
de învățămînt din
treacă de urgență la predarea 
în limba maternă în locul sis
temului de predare în limbile 
colonialiștilor europeni.

sistem de 
arătat că 
instituțiile 
Africa să

LA PAZ. — Potrivit relatări
lor agențiilor de presă, ca ur
mare a măsurilor represive 
luate de autoritățile boliviene 
împotriva mișcării revendica
tive și în urma decretării stă
rii de asediu, în Bolivia este 
iminentă izbucnirea unei gre
ve generale. în regiunile mi
niere a și fost declarată grevă.

STAS 3452 52.

ROMA. — La 8 iunie s-a 
deschis la Roma „Conferința 
națională pentru problemele 
satului și agriculturii", organi
zată de guvernul italian. In 
cercurile politice din capitala 
Italiei se afirmă că organiza
rea acestei conferințe a fost 
dictată de amploarea pe care 
a luat-o 
maselor 
formă 
funciare și condiții de viață 
mai bune.

în întreaga țară lupta 
țărănești pentru o re- 
agrară, îmbunătățiri

BUDAPESTA. - La Tribu
nalul orășenesc din Budapesta 
a început procesul intentat u- 
nui grup de complotiști îm
potriva securității statului 
democrat-popular ungar.

în fața tribunalului au com
părut Geza Havass, funcționar 
al episcopatului și complicii 
lui. La prima ședință a tribu
nalului s-a dat citire actului 
de acuzare prin care se arată 
că Havass și complicii săi 
sint învinuiți de organizarea 
unui complot îndreptat spre 
răsturnarea orînduirii demo- 
crat-populare din Ungaria.


