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Angajamente
îndeplinite

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — Aplicînd un 
complex de măsuri tehnico- 
organizatorice. colectivul În
treprinderii ,,Feroemail" din 
Ploiești a reușit ca printr-o 
modernizare a procesului de 
producție să realizeze în pri
ma jumătate a anului în curs 
numai produse de calitatea I, 
iar consumul de materie pri
mă — fontă — să fie redus 
simțitor față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. In ca-
drul întrecerii socialiste care 
se desfășoară cu însuflețire în 
întreprindere, o contribuție 
însemnată au adus-o cele 32 
de brigăzi de producție ale 
tineretului. Ca rezultat, prețul 
de cost al produselor a fost 
redus dînd posibilitatea obți
nerii unei economii de aproa
pe 800.000 lei. La panoul de 
onoare al fabricii sînt eviden
țiate noi brigăzi de producție 
ale tineretului fruntașe cum 
sînt cele conduse de utemiștii 
Gheorghe Tociu, Nicolae Voi- 
culescu, Constantin Bălan și 
altele.

Brigadă fruntașă - 
un titlu de cinste!

Studenții se pregătesc In
tens pentru ultimele exame
ne om această sesiune. Fo
tografia noastră relevă acest 
lucru. La biblioteca uni
versitară din Cluj, zilnic vin 

mulți studenți

Foto i N. STELOR1AN

— Ce înseamnă -—-q 
să^ți iubești colectiva
Pasiune Mândrie

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșeni acordă o deosebită 
atenție stimulării brigăzilor de 
producție ale tineretului care 
obțin în întrecerea socialistă 
rezultate bune. Și acest lucru 
este firesc. Stimularea morală, 
alături de cea materială, are 
un rol deosebit de însem
nat : mobilizează brigăzile 
să muncească mai bine, 
le îndeamnă pe cele ră
mase în urmă să ajungă în 
rîndul brigăzilor fruntașe.

O problemă importantă în 
munca de îndrumare a brigă
zilor este aceea a stabilirii 
unor obiective concrete, mobi
lizatoare pentru fiecare briga
dă. Ele trebuie să pornească 
de la o analiză temeinică a 
nevoilor producției la fiecare 
loc de muncă. La baza aces
tor obiective stau principalele 
criterii stabilite de Plenara 
CC. al U.T.M. Ele se referă la 
îndeplinirea și depășirea rit
mică a planului de producție, 
Ia îmbunătățirea calității pro
duselor, creșterea permanentă 
a randamentului, realizarea de 
economii, aplicarea inițiativei 
tinerilor de la Uzinele Tudor 
Vladimirescu" din București : 
„Pentru buna organizare a 
locului de muncă, pentru cu
rățenie și atitudine civilizată 
în producție", participarea 
fiecărui membru din brigadă 
la o formă de ridicare a cali
ficării profesionale. Pe baza a- 
cestor criterii comitetul oră
șenesc U.T.M. a ajutat în 
mod concret brigăzile 
stabilească obiectivele
gramelor de lucru. De exem
plu despre obiectivele pro
gramului de lucru al bri
găzii s-a discutat în ședințele 
cu activul comitetului orășe
nesc în cadrul consfătuirii 
trimestriale organizată cu 
toate brigăzile. în între
prinderile în care merg in-

să-și 
pro.

comitetului orășe- 
L îndrumă activita- 

;ăzilo:

structorii i 
nesc U.T.M îndrumă 
tea brigăzilor, le ajută să-și 
organizeze munca.

Comisia cu problemele tine
retului muncitoresc a comite
tului orășenesc U.T.M. Petro
șeni cuprinde ingineri și teh
nicieni care pot să îndrume și 
să sprijine cu competență 
munca brigăzilor, a organiza
țiilor U.T.M. Biroul comitetu
lui orășenesc U.T.M. a indicat 
comisiei să se ocupe îndea
proape și in mod permanent 
de sprijinirea brigăzilor de 
producție ale tineretului în 
întrecere, să urmărească re
zultatele obținute și să propu
nă cele mai bune brigăzi care 
merită titlul de brigadă frun
tașă pe oraș.

în luna aprilie a avut loc 
consfătuirea pe oraș cu bri
găzile pe ramura cărbune. Cu 
mult timp înainte, comisia cu 
problemele tineretului munci
toresc a controlat îndeaproape 
activitatea brigăzilor recoman
date de comitetele U.T.M. din 
întreprinderi ca fiind cele mai 
bune, a analizat rezultatele 
obținute, felul cum au fost 
îndeplinite obiectivele și anga
jamentele stabilite. Pe baza 
acestei analize, comisia a 
propus biroului comitetului 
orășenesc U.T.M. un număr 
de 6 brigăzi care au ob
ținut cele mai bune re
zultate. Printre acestea erau și 
brigăzile conduse de Nicolae 
Ion (exploatarea minieră Uri- 
cani), David Ion (exploatarea 
minieră Aninoasa), Nistoreanu 
Gheorghe (exploatarea minie
ră Petrila). Biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. în colabora
re cu consiliul sindical oră
șenesc a analizat propunerile 
făcute și a stabilit ca să acor
de titlul de brigadă fruntașă 
brigăzii condusă de Păcuraru 
Traian de la exploatarea mi
nieră Vulcan,

La consfătuire au participat 
în afară de responsabilii de 
brigăzi din ramura cărbu
ne responsabilii cu pro
ducția și calificarea în comi
tetele U.T.M., conducători din 
întreprinderi miniere, tovară
și din 
șenesc. 
șenesc 
referat 
brigăzilor la îndeplinirea sar
cinilor de plan și a succeselor 
obținute în întrecerea socialis
tă, a făcut aprecieri asupra 
muncii Brigăzilor. Unii res
ponsabili de brigăzi, printre 
care Păcuraru Traian, au pre
zentat informări asupra mun
cii brigăzii, înlesnind astfel un 
rodnic schimb de experiență.

De ce am acordat noi bri
găzii lui Păcuraru titlul de

Noi „Prieteni 
ai car(iiu

și pricepere
Cineva a întrebat un co

pil din Satul Nou, raionul 
Medgidia:

— Cine aduce ploaia ?
l-a răspuns :
- Păi sînt mai mulți: 

nenea Gheorghe Roșea, 
nenea Bărdăcuță Enochs...

Țîncul a știut ce-i răs
punde. A pomenit numele 
a doi utemiști din gospo
dăria colectivi. Firesc. De 
toți, aici sint 23 de ute- 
miști care irigă culturile. 
Ei sint organizați in trei 
echipe de tineret și au in 
seamă vreo 700 de ha cu 
griu, porumb pentru boa
be, floarea-soafelui, sfeclă 
de zahăr. Cu ajutorul mo
toarelor și pompelor, al in
stalațiilor complicate și 
lungi de cite 50 m, sub în
drumarea tehnică a unui 
inginer, ei fac să plouă a- 
tunci cînd și cit trebuie 
peste toate aceste culturi. 
Gospodăria colectivă și-a 
propus ca prin această o- 
perație să obțină un plus 
de recolte de peste un mi
lion de kilograme. Nu-i 
puțin lucru. Organizația 
de bază U.T.M. a propus 
conducerii gospodăriei să 
încredințeze această mi
siune celor 23 de tineri. 
Conducerea a fost de acord 
cu propunerile făcute. Pe 
cițiva i-a trimis la cursuri 
de specializare. Revenind, 
ci au împărtășit și celorlalți 
cunoștințele căpătate. Adu
narea generală a organiza
ției U.T.M. i-a făcut să înțe
leagă că gospodăria a in
vestit multe fonduri in a- 
ceste instalații, care tre
buie rațional și din plin 
folosite, pentru a produce. 
Tocmai punerea in valoare 
a fondurilor investite o în
făptuiesc ei acum. Mereu 
sini pe cimp. Canalele, as- 
persoarele, moto-pompele 
funcționează perfect, csi- 
gurind umiditatea necesară 
pe fiecare palmă de cul
tură.

Și această ploaie „co
mandată- cere o muncă 
migăloasă, pretențioasă. 
Cei 23 de utemiști o fac 
însă cu pasiune și price
pere, convinși că prin 
munca lor contribuie la 
obținerea unor recolte bo
gate în acest an.

C. SLAVIC

De ta gara Mizil 
cm pornit-o pe jos. 
După citeva sute de 
metri m-a ajuns din 
urmă o căruță. Con
ducătorul, un flăcă
iandru de vreo 18 
oni, a strunit caii și 
a oprit lingă mine :

— încotro ?
— Spre gospodă

ria colectivă din 
Conduratu.

- Cc-e va să zică, 
la noi I Poftiți sus.

M-cn creat Am 
dat mina. Nica — 
s-a recomandat 
scurt flăcăul. Apoi 
a fluierat prelung și 
trăpașii ou pornit ca 
vintuî. După ce cm 
mers o vreme tăcuți, 
sub văpaia soarelui 
fierbinte de iunie, 
flăcăul și-a potolit 
cai’. In stingă noa
stră se desfășoară 
o mere verde. Lanul 
înalt pină la umeri, 
ces ca perie, cu 
spice grele, vclu- 
rește ușor.

— Al cui e grid 
ăsta ?

Flăcăul se îmbujo- 
ră deodată ca do o 
plăcere strașnică și- 
și arată intr-un zlm- 
bet dinții ca sideful.

— înadins am lă
sat caii domol. Știam 
că o să mă întrebați 
— a adăugat el. Al 
nostru e - al colec
tivei I Avem planifi
cat să scoatem 2500 
kg la hectar. Dar eu 
cred că ăsta.i lan 
ce 4000 la hectar. 
Pe tarlaua asta au 
lucrat echipele de 
tineret conduse de 
Ion Stcnciu și Gheor- 
gne David. Nu-i fir 
de buruiană în lan. 
Au dot și îngrășă
minte chimice. Lu
crează bine băieții. 
Conducerea gospo
dăriei, noi toți ne 
mindrim cu ei. lată-i 
ocum dincolo, pe 
tarlaua cu porumb. 
Foc preșiia a doua. 
Lucrări de eol tetea 
irsfia — așa 
p-eședl.nteîe 
ri.

Și caii merg

zxea 
într-o

mei

departe. In zare, o 
cireadă de vaci.

— Le vedeți I A- 
tea-s vacile noastre. 
Avem o sută. Una și 
una. Le-a scos văru- 
meu la iarbă verde. 
Nica Nicolae ii zice. 
E secretarul organi
zației U.T.M. El e 
mai mare peste bri
gada zootehnică de 
tineret Brigada a 
fost creată la pro. 
punerea organi
zației U.T.M. Băieți 
pricepuți ; au fost 

,1a calificare in 
G.A.S. Intr-un an și 
jumătate au dublat 
producția de lapte. 
Au ajuns la 2.200 
litri pe cap de vacă 
furajată. Noi ute- 
miștii, toți tinerii, 
vrem ca gospodăria 
noastră colectivă să 
fie mereu mai bo
gată.

Fapte obișnuite 
dar din care răzba
te cu putere dra
gostea pentru gos
podăria colectivă.

NICOLAE BARBU

IOLANDA BALAȘ, a realizat 
la Varșovia in cadrul con
cursului internațional „Me
morialul Kusocinski" un ex
cepțional record mondial tre- 
cind ștacheta 'înălțată la 

1,88 m.

Cititi
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Angajament — fapta
Acum c’reva săptămini, într-o 

adunare generală a orgar-zației 
de bază U.TJA. de la GAG „6 
Martie" Mihălceni, regîirtea Plo
iești, utemistul C’-.det Chipă.lS 
i-a angajat față ce toți utem’.șfii 
că el, împreună cj utemistul Leca 
Voice, vrea să ia în primire m lot 
ce trei sule de cirlani și mioare 
din producția anului acesta și să 
le crească pînă la toamnă. El 
cerea organizației U.TJA. să-i a- 
jute și să vorbească cu condu
cerea gospodăriei colective și să 
le aprobe cererea. Ei — spunea 
Candel — se angajează să în
grijească în așa fel cîrlanii și mi
oarele înclt pină la toamnă să 
nu aibă nici o mortalitate, să se 
dezvclfe bine, să crească serios 
în greutate și toate cele trei sute 
de mioare și cirlani să intre în 
turma de bază a gospodăriei co
lective.

în care vă prezentăm și o 
conrorbi'e telefonică cu lo- 

landa Balaș.

consiliul sindical oră- 
Biroul comitetului oră- 
U.T.M. a prezentat un 

privind contribuția

ION GUINEA 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșani

Organizația U.T.M. de la 
Fabrica de cherestea din Ilva 
Mică, raionul Năsăud a ini
țiat încă de la începutul a- 
nului o largă acțiune de popu
larizare a cărții în. rîndurile 
tineretului. Astfel, s-au ame
najat în clubul fabricii vitrine 
cu cărți, s-au afișat în locuri 
vizibile listele cu cărțile pre
văzute în cadrul concursului 
„Iubiți cartea"; s-au organizat 
discuții și recenzii la cărțile 
„Moromeții", „Setea”, „Așa s-a 
călit oțelul* Și altele.

Aceste acțiuni au avut drept 
rezultat atragerea altor zeci 
de tineri muncitori la con
cursul „Iubiți cartea".

în cursul ultimelor luni peste 
126 de tineri din fabrică au 
participat la discuțiile finale, 
primind insigna „Prieten al 
cărții".

Firește, comitetul organizației 
U.TJA. a adus la cunoștința con
ducerii gospodăriei dorința celor 
doi tineri și conducerea a fost de 
acord.

Acum, Candel Chipăilă și Leca 
Voicu au luat în primire cîrdul 
de cirlani și mioare. S-au apucat 
de lucru cu o pasiune care i-a 
uimit pe toți colectiviștii. De 
noaptea pină noaptea ei sîr.t cu 
turma Ier la pășune, caută locu
rile cele mai bune de pășunat. 
Și, cîfeodată, mai duc cu ei și 
cite o cărticică despre crește
rea oilor. Studiază împreună și 
cele învățate din cărți le aplică 
în practică. Au învățat și aplică, 
ce exemplu, pășunatul rational. 
De aceea nu întimplător, se spu
ne că ei au acum cele mai fru
moase mioare din împrejurimi.

M. CARANFIL

________

(Continuare în pag. a 3-a) I ZAHAB.IA SÎNGEORZAN 
muncitor

Fier vechi oțelăriilor
Organlzația U.T.M. de la 

Uzina mecanică Poiana-Cim- 
pina, acordă o mare atenție 
acțiunii de colectare a fieru
lui vechi.

Astfel, tinerii din cele 11 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică din uzina noastră s-au 
angajat să colecteze în acest 
an 500 tone fier - - - 
a-și îndeplini angajamentul 
luat, organizația 
ganizat acțiuni 
de pildă, zile 
fierului vechi care au antre
nat un mare număr de tineri 
în această acțiune patriotică. 
Ca urmare a acestui fapt, au 
fost obținute rezultate însem
nate. Astfel, în primele 5 luni 
ale anului s-a strîns și predat

vechi. Pentru

U.T.M. a or- 
speciale, ca, 

ale colectării

Lectură din „Mit'ea Cocor**
Fol» : L1CA IOSIF

320 tone me-organelor I.C.M. 
tale vechi.

S-au remarcat 
sebit tinerii din 
mistă de 
condusă de utemistul Atana
siu Dorin, brigadă care deține 
drapelul de fruntașă pe raion.

deo- 
ute-

în mod 
brigada 

muncă patriotică

JIANU PETRE
secretar al comitetului U.T.M.

. Acolo
Zilele acestea îi ascultam 

pe tinerii ingineri, ti
nerii medici, tinerii 

profesori din promoția 1961, 
gata să-și susțină exame
nul de stat și să porneas
că în țară, la muncă, să con
tribuie la întăptuirea sarcini
lor puse de partid în fața în
tregului popor.

în primul rînd, tinerii absol
venți ai institutelor noastre de 
învățămît superior, manifestă 
o admirabilă, o sănătoasă în
credere în ziua de mîine, în 
capacitatea lor creatoare. 
Nu-i sperie începutul profe
siunii, cînd vor porni, să-și 
încerce priceperea, cunoș
tințele, acolo unde e 
voie de ei, undo este 
greu. Dimpotrivă : abia 
teaptă această primă
fruntare cu viața de specia
list.

Și-l normal să fie așa. Toți 
știu că-i așteaptă oamenii 
și planurile minunatelor con
strucții, pe tot întinsul patriei. 
Toți știu că sînt utili, acea 
înaltă utilitate obștească, va- 
lorificatoare a energiei uma
ne In slujba omului.

ne- 
mai 
aș- 

con-

Tudor Dumitru de Ia In
stitutul politehnic din 
București, Facultatea 

de energetică, a fost munci
tor. S-a specializat în hidro
tehnică. Și acuțn ? „Oamenii

unde ne cheamă
Dumitru Almaș

aceia care m-au crescut și 
m-au trimis la facultate, au 
avut încredere. Cum pot răs
plăti această încredere decît 
mergînd acolo unde e nevoie 
de mine ?“ A munci acolo 
unde societatea are nevoie e 
pentru dînsul o problemă de 
conștiință.

La fel gîndește și simte și 
colegul lui, Goloranov Nico- 
lae. A făcut practica la Paro-

„Steagul Roșu". Tema proiec
tului a lucrat-o tot în legătură 
cu această uzină. Și ce rîv- 
nește acum? „Să lucrez la 
una din construcțiile viitoru
lui".

„Avem multă treabă, pre
tutindeni", îl completează co
legul Riza Mihai, de la a- 
ceeași facultate, dornic și el 
să muncească pe un șantier. 
Iar Botoran Petre, specializat

Interviu colectiv cu cițiva absolvenți

șeni, cu o temă privitoare la 
regulatorul automat de ener
gie electrică. E melancolic că 
s-a încheiat o etapă din via
ță, dar e fericit că pleacă 
să-și valorifice talentul, cu
noștințele, spiritul creator : 
„Pretutindeni, pe șantierele 
patriei poți și trebuie să mun
cești. Important și interesant 
— pretutindeni".

E firesc să fie așa și pen
tru Sacinschi Traian, de la 
Facultatea de metalurgie, fe
cior de țăran din Frătăuții Ră- 
dăuțulul. A făcut practica la

în nefieroase, cu o practică 
de trei veri la Baia Mare, știe 
că în profesiunea lui sînt 
multe lucruri importante de 
realizat. „Și cînd știi asta, ca
peți aripi, aștepți cu nerăbda
re să fii folositor".

Și cîtăva vreme îi aud pe 
toți tinerii ingineri plănuind, 
plănuind. Nimeni nu vorbește 
decît cuvinte comune din por
tativul științelor politehnice și 
totuși cu cîtă mîndrie vorbesc 
despre viitorul lor loc do 
muncă. „De la Bicaz, la vale, 
spune unul dintre dînșli,

Tinerele monteore radio de 
la Uzinele „Electronica" din 
Capitală, lucrînd la noul 

aparat „Enescu",

Foto : N. STELEA &A sl now •

6.672.000 lei 
economii peste pian

Flota noastră maritimă ce- 
mercială a fost dotată anul 
acesta cu noi nave de con
strucție romînească. în același 
timp porturile și îndeosebi 
portul Constanța — principala 
poartă a traficului nostru ma
ritim au fost înzestrate cu noi 
mașini și utilaje pentru ma
nipularea mărfurilor. Indicele 
de mecanizare a operațiunilor 
de manipulare a mărfurilor a 
crescut în acest an cu 5,57 Ia 
sută.

Marinarii și docherii din Di
recția regională a navigației 
civile Dobrogea s-au străduit 
să utilizeze cit mai rațional 
mijloacele moderne ce le sint 
încredințate, depășind planul 
la traficul portuar. Volumul 
mărfurilor transportate pe ca
lea apei în cinci luni din acest 
an depășește cu 13 la sută 
prevederile planului.

în .primele patru luni ale 
anului, colectivele unităților 
din D.R.N.C. Dobrogea au rea
lizat economii peste plan, la 
prețul de cost. în valoare de 
6.672.000'lei*. A A Lou . AM

In excursie Ia Poiana Stînii
Vă scriu de la Poiana Țapu

lui. Aici, unde ne sînt create 
minunate condiții de viață Și 
odihnă, ne-am întîlnit tineri 
și vîrstnici din toate colțurile 
țării. Printre noi se află și 
utemistul Stan Mărculescu, 
lăcătuș montor la întreprinde
rea de valorificarea stufului 
Brăila, tînăra pereche Pîslaru 
Gheorghe și Profira, macaragii 
la Uzinele Metalurgice „Wil
helm Pieck" din Brăila, tînărul 
Tudor Petre, electrician la În
treprinderea „Granitul" din 
București și mulți alți tineri 
pasionați pentru turism, dor
nici de a vizita pitoreștile 
locuri de pe Valea Prahovei. 
Prieteniile s-au închegat re
pede. Intr-o zi ne-am hotărît 
să facem cu toții o excursie 
în masivul Bucegi. Am pornit 
la drum. Trecem prin Sinaia, 
care oferă condiții minunate 
oamenilor muncii de a-și pe
trece cit mai plăcut concediul 
de odihnă.

...Excursia continuă. Iată-ne

patria

vizitînd fostul Cazino, în pre
zent Palat al culturii, apoi 
muzeul Mînăstirea Sinaia. De 
aici alegem un traseu. Unde 
duce ? La Poiana Stînii. Tra
versăm șoseaua națională, o- 
colim parcul, urmăm șoseaua 
ce urcă spre Plaiul Furnica. 
După un cot ieșim din oraș. 
Pe dreapta se ridică pădurea 
de brazi care adăpostește cas
telele Foișor și Peleș.

Ne aflăm pe Valea Peleșu- 
lui, la marginea pădurii, ceva 
mai jos, pe drum se zărește 
cabana Furnica. Trecem peste 
un pod lăsînd în urmă, pe stin
gă, cabana Schiorilor. Pe a- 
locuri urcăm in serpentină 
trecînd pe lingă stîna „Clopo- 
țelu“ și ieșim în plaiul Pietrii 
Arse. In sfîrșit, am ajuns la 
Poiana Stînii, la o altitudine 
de 1270 m.

Din poiană se deschide o 
largă perspectivă spre nord, 
în spre Valea Prahovei cu sta
țiunea Poiana Țapului. Ne a- 
par priveliști îneîntătoare. 
Deosebit de plăcută și intere
santă a fost această excursie. 
Astfel am avut prilejul să cu
noaștem mai bine aceste în
eîntătoare meleaguri ale pa
triei, în același timp consti
tuind pentru noi un minunat 
prilej de destindere, de re- 
creiere.

se mai fac încă zece mici 
hidrocentrale"... Și sub for
mula modestă: „Se mai 
fac"... tinerii inginerii în
țeleg uriașa forță a partidu
lui care ne călăuzește să 
supunem și să utilizăm imen
sa putere a naturii, în folosul 
oamenilor.

„Dar vezi tu, Tucu Petre, tu 
Atanasiu Costică și tu Neacșu 
Anghel, voi de la Transpor
turi, să nu ne faceți greutății" 
spunea rîzînd, Riza, metalur
gistul.

Nu. Tucu Petre e bucuros 
că termină institutul, să se 
întoarcă între tovarășii lui de 
muncă, care l-au învățat me
serie și — l-au trimis să se 
facă inginer. Că dintre fero
viarii piteșteni a plecat. „Cum 
o să părăsesc întreprinde
rea care m-a crescut, m-a 
trimis să învăț ? O să proiec
tez și o să execut vagoane 
și locomotive mai bune". 
„Mereu mai bune", îl com
pletează Anastasiu Costi
că. El face parte din prima 
noastră serie de specialiști în 
locomotive Diesel electrice. 
De aceeași părere e și 
Neacșu Anghel, care a stu
diat pentru proiect tocmai

(Continuare în pag, a 3-a)

IAN A MIHAI 
tîmplar

O brigadă artistică 
de agitație

In urmă cu cîteva zile, co
lectivul de creație al brigăzii 
artistice de agitație de la 
G.A.S. Ciocîrlia, regiunea Do- 
brogea. a alcătuit un nou pro
gram care vorbește de partici
parea tineretului la întreține
rea culturilor și la pregătirea 
pentru campania de recoltare 
a păioaselor. Popularizîndu-i 
pe fruntași și metodele lor da 
muncă și criticîndu-i pe cei 
care mai manifestă încă anu
mite deficiențe, brigada se do
vedește a fi un ajutor de nă
dejde al organizației de par
tid și conducerii gospodăriei,

Aprecierea bună de care s-a 
bucurat prezentarea noului 
program la sediul central al 
gospodăriei, la secțiile Ciocîr
lia și „8 Mai“ dovedesc din 
plin acest lucru. Datorită pre
stigiului pe care și l-a creat; 
brigada artistică de agitație a 
fost invitată să prezinte acest 
program în gospodăriile de 
stat vecine : Izvorul, Murfat- 
lar, Nazarcea — Medgidia - 
invitație, căreia îi vom răs
punde cu plăcere.

ION SPĂLĂȚELU
mecanic



Turneul final al campionatului republican

FOTBALIȘTII JUNIORI 
ÎN ÎNTRECERE

K. uminică, în patru orașe ale țării : București, Ploiești, Cluj 
și Galați s-au consumat sferturile finalei campionatului 

republican de fotbal rezervat juniorilor. Competiția a confirmat 
pretutindeni marele interes de care ea se bucură, atît din par
tea jucătorilor — preocupați, în general, să aibă o comportare 
la înălțimea așteptărilor — cît și din partea publicului spectator.

în legătură cu întrecerile de duminică ale tinerilor fotbaliști 
ne-aai adresat tovarășilor Gh. Ola, antrenor federal, și Traian 
Tomescu, coordonator tehnic în cadrul Federației Romine de 
fotbal care au funcționat ca observatori federali ceea ce le-a 
îngăduit să facă notații amănunțite asupra principalelor aspecte 
legate de acest important act al competiției.

PLOIEȘTI

„Valoarea tehnică a întâlni
rii este dominantă ca aspect" 
aceasta este prima observație 
pe care tov. GH. OLA a fă
cut-o în legăitură cu meciul 
Petrolul Ploiești—Mureșul Tg. 
Mureș (1—2). Să-i dăm cuvîn- 
tul mai departe-

.,Privit în ansamblu, jocul 
a arătat că cele două echipe 
au meritat să ajungă în aceas
tă etapă a competiției. Prin 
ce ? în mod evident, printr-un 
joc eminamente calitativ, prin 
frumoasele posibilități pe care 
le au cele două echipe : cu
noștințe tehnice, o orientare 
judicioasă în teren. Victoria a 
surîs, în final, mureșenilor — 
mai calmi și, păstrînd propor
țiile. mai maturi. Echipa din 
Tg. Mureș (antrenor M. Bo- 
ciardi) tinde să realizeze unele 
lucruri pe linia indicațiilor 
trasate de federație, adică mă
rirea zonei de acțiune a înain
tașilor, extremele cu multă 
mobilitate participînd la atac 
dar venind — deseori — și în 
sprijinul apărării, finalizare 
prin două vîrfuri din tripletă, 
tendința de a juca cu interii 
împinși, joc constructiv în 
apărare (mingi trimise tot- 
deuna cu adresă). Mureșenii 
au lăsat o bună impresie în 
special prin portarul Solyom, 
linia de fund (Onache, Ciovar, 
Kiss) și mijlocașul stînga Te- 
nasi,. jucător de mare, viitor, 
selecționat de altfel pentru 
lot. Petrolul — echipă cu mari 
posibilități, în special cu o 
tehnică avansată, a avut o 
principală carență : lipsa de 
finalizare. Explicația ? Joc

prea dantelat în careul de 16 
m al adversarilor, în loc să 
acționeze simplu (așa cum au 
făcut mureșenii).

BUCUREȘTI
Nota ,,insuficient" la capito

lul disciplină... Observația 
aparține, de asemenea, tor. 
Gh. Ola care a vizionat și me
ciul dintre Dinamo București- 
Farul Constanța (3—1).

— Ce v-a făcut să notați 
astfel jocul celor două echipe ?

— Juniorii de la Farul mai 
ales au dat dovadă de o nervo
zitate exagerată; mai mult 
au avut permanent tendința 
de a urmări mai puțin balo
nul și mai mult... picioarele 
adversarilor. Ei au protestat 
cu regularitate la deciziile ar
bitrului, au angajat discuții 
neprincipiale cu spectatorii. 
Mai grav este faptul că an
trenorul C. Humis n-a înțeles 
să intervină cu promptitudine 
pentru a domoli spiritele și în 
special pentru a chema la or
dine pe principalul inițiator al 
actelor de indisciplină, stope
rul Caraiovan. Neîndoielnic, 
aceasta este o dovadă că an
trenorul C. Humis se preocupă 
insuficient de educația elevi
lor săi, că se comportă în ex
clusivitate ca un tehnician ne- 
glijîndu-și sarcinile de educa
tor, pedagog al echipei.

CLU)
„Jocul de la Cluj — o reve

lație"... Cuvintele tov. TRA
IAN TOMESCU care a vizio
nat — pe stadionul „Gh.

Gheoghiu-Dej“ din orașul de 
la poalele Feleacului — întâl
nirea C.S.M. Cluj — C.S.M. 
Baia Mare (8—2).

— Rar mi-a fost dat să văd, 
continuă tov. Tomescu, un 
meci de o valoare așa de ri
dicată. și în care să se impună 
atît de mult jucătorii de pers
pectivă. Clujenii în special 
s-au întrecut pe ei înșiși. Ei 
sînt posesorii unui fotbal de 
incontestabilă calitate. C.S.M. 
Cluj (antrenor St. Nagy) cu
prinde elemente de mare per
spectivă, jucători ca Lungu 
(centru înaintaș), Tordai (half 
stânga), Fullop (fundaș stânga) 
care ar putea face față cu 
destulă ușurință unui campio
nat al categoriei B sau chiar 
A. Fotbaliștii clujeni manifes
tă o bună omogenitate, ei sînt 
capabili să ofere un adevărat 
spectacol sportiv. Este demn 
de semnalat, de asemenea, 
faptul că deși conduși cu 2—0 
(C.S.M. Baia Mare a luat con
ducerea chiar în minutul 1, 
printr-un goi impecabil, apoi 
au înscris din nou dintr-o gre
șeală a apărării echipei cluje
ne) ei au știut să remonteze, să 
răstoarne rezultatul și să cîș- 
tige la un scor mai mult decît 
edificator : 8—2.

C.S.M. Baia Mare a pierdut 
la un scor oricum prea sever 
A fost, fără îndoială, o „căde
re" psihologică — raportul de 
forțe, fiind de fapt, mult mai 
apropiat Si la C.S.M. Baia 
Mare există numeroase ele
mente care merită toată aten
ția, susceptibile de jucători ca 
Suta (inter), Șoo (centru înain
taș) și Szoke (stoper).

GAJ-ÂJI

„Jocul a fost puțin confuz 
în prima repriză ne-a decla
rat după meci arbitrul de 
centru D. BLEJEA. Aceasta 
poate și din pricina vi
tezei teribile cu care se 
juca de la o poartă la 
alta. Indiscutabil, ieșenii au 
fost mai buni. Emoționați 
la începutul jocului, deși con
duși cu 1—0 din primele mi

nute, ei nu și-au pierdut cum
pătul. S-au organizat mai bine, 
s-au apărat eficace și au ac
ționat prin contraatacuri bine 
inspirate de către V. Dănileț, 
centru atacant — jucător de 
mari perspective și autorul 
celor 3 goluri.

Am apreciat îndeosebi pe 
Dănileț, cel mai bun din 22 
cum se spune, pe excelentul 
portar Gevelaș, care a salvat 
cîteva goluri aproape făcute. 
De asemenea pe M. Teodosiu, 
și extrema stingă Vasile Carp 
și, în oarecare măsură, pe sto
perul T. Constantinescu (de la 
C.S.M.S. Iași). De la Dinamo 
Galați, merită a fi notați: 
portarul Samofov, cu splendi
de reflexe, centrul atacant C. 
Vasilache, un fotbalist inimos, 
creator al multor situații fa
vorabile marcării, ca și inte
rul dreapta, O. Vascan, Dar 
gălățenii n-au putut cuceri 
victoria deoarece au greșit ju- 
cînd prea mult în forță, me
reu peste adversar, fără o 
orientare mai clară uneori 
și-au îngrămădit prea mult 
jocul pe centru, iar în fața 
porții s-au bilbîit deseori.

Așa se explică faptul că deși 
au dominat și au tras mult 
mai mult la poartă, nu au 
marcat și au părăsit terenul 
învinși.

Pe ieșeni, care știu să joace, 
i-aș sfătui să învețe mai bine 
regulamentul de joc spre a nu 
mai fi surprinși de unele mă
suri dictate de arbitraj în per
fectă concordanță cu textele 
regulamentului.

La ancheta noastră privind 
acest meci a răspuns și S. 
JUSTIN, antrenorul formației 
C.S.M.S. Iași.

„Un joc plin de tensiu
ne. Am făcut tot posibilul 
să-mi temperez jucătorii care 
se lăsaseră angrenați, în pri
ma parte a jocului, în ritmul 
vijelios și bazat numai pe 
forța gazdelor. In repriza a 
Il-a băieții au pus în practică 
sfaturile mele, s-au organizat 
mai bine, au lucrat cu pase 
scurte și au contraatacat 
fructificînd greșelile adversa
rilor.

LA TELEFON
VARȘOVIA: lolanda Balaș

despre noul său record mondial
După cum se știe, pentru anul acesta lolanda Balaș a promis 

iubitorilor sportului 1,90 m! Și avem toate motivele să presu
punem că această promisiune va deveni realitate cît mai curînd. 
In „prima etapă” spre fantastica performanță de 1,90 m. pe care 
și-o propune s-o realizeze, loli a și realizat duminică la Varșo
via, in cadrul „Memorialului Kusocinski", un prim pas : 1,88 m. 
— nou record mondial. Iubitorii sportului din patria noastră, 
entuziasmați de rezultatul foarte valoros al Iolandei, o felicită 
călduros și îi doresc pentru cît mai curînd acel 1,90 m.

Aceasta a fost de altfel, și prima noastră întrebare adresată 
duminică seară, prin intermediul telefonului, Iolandei și antre
norului său loan Soter, care a însoțit grupul de atleți romîni 
aflați la „Memorialul Kusocinski".

— Pe când 1,90 m ? — am 
întrebat noi.

— Cred că intr-un viitor 
foarte apropiat, ne-a răspuns 
lolanda. Poate chiar la pri
mul concurs internațional, 
dacă nu în țară, și mai 
devreme.

— In orice caz, a intervenit 
Soter, cred că ar fi bine să vă 
relatăm uncie amănunte des
pre felul cum a stabilit l-oii 
noul său record. Să vă 
vorbească personal autoarea 
performanței.

— Am intrat în concurs la 
1,60 m, iar la 1,65 m am re-

nunțat. Am sărit apoi 1,70 m, 
performanță realizată și de 
către atleta engleză Shirley, 
a doua clasată la J. O. de la 
Roma. Ea a încercat și Ia 
1,75 m, dar a doborit de trei 
ori consecutiv. Rămasă sin
gură în concurs, am început 
lupta cu... centimetrii. înălți
mile de 1,80 și 1,85 m le-am 
trecut din prima încercare. 
Ștacheta a fost înălțată apoi 
la 1,88 m. După ce prima oa
ră am doborît, în cea de a 
doua încercare am realizat 
noul record mondial, avînd și 
o... rezervă suficientă de mili
metri. La 1,90 m, încercările a

___ doua șî a treia au fost destul

Hinerarii turistice

București Lacul Roșu

mai apropiate din

A devenit obișnuință pentru 
mulți oameni ăi muncii,; ca, la 
sfîrșit de săptămână, prin in
termediul O.N.T. „Carpați", să 
pornească în excursii fie pe 
Valea Prahovei, fie spre ca
banele
munți, fie — în lunile căldu
roase — spre însoritul țărm al 
Pontului Euxin.

Vă prezentăm astăzi unul 
din traseele care se bucură de 
o largă apreciere din partea 
turiștilor : ruta București— 
Lacul Roșu.

Autocarele O.N.T. Carpați 
pornesc din capitală pe șoseaua 
nr. 1 spre Ploiești. Trecem 
prin localitățile Potigrafu, Ro
mânești și altele unde există în 
prezent puternice gospodării 
colective și iată că, la orizont, 
prind să se .înalțe uriașele in
stalații ale cunoscutelor rafi
nării de țiței ploieștene. Pe 
frumosul bulevard care leagă 
gara de centru’, orașului, pă
trundem în Ploieștiul modern, 
cu blocuri terminate anul tre
cut sau încă în construcție. 
Cu 12 kilometri înainte de 
a intra în Buzău, spre stînga, 
se desprinde din șosea un 
drum care duce pînă sus, între 
dealuri, la Sărata-Monteoru. 
acolo unde se află unica son- 
dă-mină din țara noastră (în 
Europa mai există o singură 
curiozitate de acest gen, în 
nordul Franței). >

Apoi ajungem în Bacău. El 
ne apare astăzi, greu de recu
noscut ; de altfel ca întreaga 
regiune a cărei capitală este. 
Construcțiile moderne exis-

tente fac din acest oraș, uitat 
cîndva de lume, un centru 
modern, cu o importantă in
dustrie proprie și o animată 
viață culturală. De la Bacău 
drumul nostru urmează firul 
Bistriței. Ne ies în cale Buhu- 
șiul, cu modernizatele lui țe
sătorii de postav și, în sfîrșit, 
marile construcții din ultimii 
ani : combinatul de îngrășă
minte azotoase de la Roznov 
și fabrica de relon de la Să- 
vinești. între șantier și șosea, 
noua localitate Săvinești, 
cu zeci de blocuri de 3 
și 4 etaje, drumuri asfaltate, 
magazine modeme. De fapt, 
am intrat în Piatra Neamț. 
Dar cea mai frumoasă parte a 
excursiei abia începe. împle- 
tindu-se cu apa Bistriței, firul 
șoselei seînteiază pînă departe 
prin valea tot mai îngustă 
străjuită de masivi mereu mai 
înalți, acoperiți de foioase și 
rășinoase. Trecem de cîteva 
localități și ajungem la com
binatul forestier de la Vaduri 
construit în ultimii ani. Și 
iată acum o altă localitate 
care a intrat în istoria țării în 
vremea din urmă : comuna 
Stejaru. Aici se află — ușor 
de văzut — marea centrală 
hidroelectrică de la Bicaz. E un 
adevărat tărîm de basm. în- 
tr-un decor grandios de stânci 
și masive de piatră de o fru
musețe sălbatecă, pîrîul Bicaz 
își rostogolește tumultos apele 
a căror melodie stranie, unică, 
e reluată și amplificată în mii 
de tonuri de uriașele stânci pe 
sub care, printr-un tunel, tre
ce șoseaua. într-o serpentină 
minunat desenată drumul ur
că mereu pînă ce, agățate de 
coasta muntelui, ne apar în 
oale vilele stațiunii climatice 
Lacul 
nu se 
să fii 
virile
frumusețea lui.

Roșu. Cuvinte în plus 
mai pot spune- Trebuie 
aici ca să-ți desfeți pri- 
cu un peisaj unic prin

LAURENȚIU

j~\e poarta 
Jr' orașul

stadionului din 
Roman au în- 

ceput să apară grupuri 
de tineri, băieți și fete. La 
început bănuiești că sînt ele
vii unei școli medii sau chiar 
elementare care au venit să 
facă ora de educație fizică. 
Toți sînt tineri, aproape co
pii. Abia mai tîrziu însă afli 
că aceștia sînt atleții orașului 
Roman.

E încă devreme și antreno
rul nu a sosit. Unul din
tre ei a scos din buzunar un 
ziar din care citește cu voce 
tare. Toți se string în jurul 
lui și ascultă emoționați, 
mare lucru să-ți apară 
mele pentru prima dată 
ziar. Toți îl felicită 
inimă pe Răducu Antoniu. El 
nu are decît 13 ani dar are 
o performanță bună pentru 
vîrsta lui: 1,35 m. la săritura 
în înălțime. E o performanță 
promițătoare. Așa scrie și în 
ziar. Florin Donici, elev și el, 
nu mai pare surprins că se 
vorbește despre el în ziar. 
Numele lui a mai apărut o-

Performanțe valoroase 
în campionatul 

de atletism al Capitalei
Campionatul de atletism al Ca
pitalei a reunit și de astă dată 
la start, sportivii noștri frun
tași d in această disciplină. Ma
joritatea lor s-au dovedit bine 
pregătiți. Evaluind intr-o remar- 
aabiilă formă sportivă, Maria 
Diți Diaconescu (53,74 m. la 
suliță) Lia Manoliu 52,02 m și 
Olimpia Cataramă 51,10 m la 
disc, precum și sprinterii E, Kin- 
ceș și A. Stamatescu 10,7 pe 
100 m plat au reușit perfor
manțe foarte bune pentru acest 
început de sezon. Vă prezentăm 
trei imagini de la aceste pa

sionante întreceri atletice

I L E T11
dată. atunci dnd a cîștigat 
locul I pe 60 m și 200 m. plat 
la concursul pe oraș. Dar iată 
că sosește și antrenorul Con
stantinescu Nehoiu. Punctual 
ca întotdeauna, antrenorul își 
îmbrățișează cu privirea ele
vii. E mulțumit. Nu lipsește 
nici unul. Ba lipsește cineva : 
Aurelia Oteșanu. Chiar acum 
cîteva zile antrenorul a fost 
la școală și a aflat că Aure
lia are note slabe. Seara a 
adunat toți atleții și le-a 
adus 
Le-a 
care 
rînd. 
apoi 
atlet

Majoritatea 
recrutați din rîndul partici- 
panților la concursurile popu
lare de atletism. Cei 80 de 
juniori au fost descoperiți 
cu prilejul concursurilor pen
tru copii care sînt orga
nizate cu regularitate de 
Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
și de comitetul orășenesc
U.T.M. La toate aceste con
cursuri e prezent și antreno-

Seara 
și 1 

la cunoștință cele aflate, 
spus-o atunci clar la fie- 
dintre ei. „In primul 
munca, învățătura și 

atletismul. Nu poți fi 
cu note slabe".

atleților sînt

publican pe 3.000 m (8:09,8) 
și al celui de al doilea rezul
tat mondial al sezonului pe 
1500 m.

— Ce mai puteți adăuga 
celor spuse de loli ? — l-am 
întrebat pe antrenorul loan 
Soter.

— Ne-a impresionat foarte 
plăcut manifestația spontană 
de prietenie și afecțiune ară
tată Iolandei de cei 40.600 de 
spectatori după stabilirea re
cordului. Ea a fast aplaudată 
frenetic minute în șir. Fără 
îndoială că loli ar fi putut 
realiza o performanță și mai 
bună dacă... 
cît a fost

— Cum
— Iată 

lucrurile, 
sărit 1,88 m, organizatorii, 
neobișnuiți cu asemenea înăl
țimi și cu recorduri mondiale 
la această probă, au măsurat 
și remăsurat înălțimea, au 
chemat la fața locului obser
vatori și reprezentanți ai Fe
derației internaționale de a- 
tlețism. După câtva timp Io- 
landa a încercat la 1,90 m și 
deși a sărit destul de bine, nu 
și-a putut corecta totuși re
cordul.

— Cum ați pregătit această 
performanță ?

— „Memorialul Kusocinski” 
a fost primul mare concurs 
internațional al Iolandei din 
acest an și ea s-a pregătit te
meinic pentru acest eveni
ment. Și după cum vedeți nu 
fără rezultat. Sperăm că 1,88 
m nu va „rezista" mult timp 
ca record mondial. Dacă nu 
mai devreme, atunci la Mos
cova, la începutul lui iulie,

întrecerile fazei Internațio
nale a. celei de a V-a edi
ții a „Gupei Victoriei" la 

iahting s-au soldat cu re
marcabile succese ale spor
tivilor romîni. Ei au ocupat 
primele lociiri in toate cele 
4 probe ale acestei compe
tiții internaționale : SNIPE : 
D. Popovici—M. Eucurescu ; 
F.D. : I. Alexandru-N. Za- 
ma ; STAR : N. Calcan-N. 
Na va șart ; FINN : P. Svo

boda.
Fotografi iile paginei

V. CONSTANTINESCU
V. RANGA

fierul era bătut 
cald.
adică ?
cum s-au petrecut 
După ce lolanda a 

m,

de reușite, dar totuși am 
doborît cu puțin. Sînt fericită 
pentru noul record, mai ales 
că este primul meu record 
mondial stabilit peste grani
țele țării. Vreau să cred că 
nu e însă și ultimul...

— Cum au evoluat ceilalți 
sportivi romîni ? — am între
bat-o apoi pe loli.

— Foarte bine. Ana Roth a 
stabilit un nou record repu
blican la aruncarea greutății i cu prilejul „Memorialului fra

ților Znamenski", 
vins că loli va 
1,90 m.

— Noi vă dorim 
ces I

(15,97 m) apropiindu-se la 
trei centimetri de granița ce
lor 16 m. O comportare foarte 
bună a avut și Zoltan Vamoș, 
autor al unui no® record re-

sînt con- 
ajunge Ia

mult suc-

M. CRISTINA

Valerii Brumei
2,23 m, nou 

record ai lumii
O extraordinară* 

ță atletică a fost înregistrată 
duminică pe stadionul 
Lenin” din 
nărui atlet 
Brumei a 
mondial la 
me, trecînd 
dicată la 2,23 m.

Vechiul record al lumii a- 
parținea sportivului american 
John Thomas cu 2,22 m (1 iu
lie 1960 - Palo Alto).

Brumei a intrat în concurs 
la înălțimea de 2,00 m. Cel 
mai redutabil adversar al său 
a fost Igor Kaskarov, Amîn- 
doi au trecut din prima în
cercare înălțimile de 2,00 și 
2,05 m. La 2,08 m Kaskarov a 
sărit din prima încercare, iar 
Brumei din cea de a treia. 
La 2,11 m fiecare din cei doi 
protagoniști a avut nevoie de 
câte o singură încercare, 
mas singur în concurs, 
mei izbutește să treacă 
prima încercare înălțimile de 
2,14 m, 2,18 m și, în sfîrșit, 
2,23 m. El a încercat apoi să 
treacă peste ștacheta înălțată 
la 2,30 m, dar nu a reușit. 
Concursul ș-a -desfășurat pe o 
temperatură de plus 26- grade. 
V. Brumei, student în vîrstă 
de 19 ani, este al doilea atlet 
sovietic după Stepanov ca- 
re-și înscrie numele pe lista

ălțHne.
recordme 
rirura in

- VDUMINICA SPORTIVĂ

de Dinamo
30 puncte din

o

a

performan-

„v. i.
Moscova, unde tî- 

sovietic Valerii 
doborît recordul 
săritura în îtnălți- 
peste ștacheta ri-

Ră- 
Bru- 
din

între 
și Dinamo 

mai au de 
dificile în

Ultima etapă a campiona
tului categoriei A de fotbal 
desfășurată duminică a fost 
în măsură să clarifice doar 
situația din zona retrogradă
rii. în schimb, lupta pentru 
cucerirea titlului de campioa
nă continuă să se dea 
echipele C.C.A, 
București care 
susținut meciuri
partidele restanță, în zona re
trogradării âu rămas definitiv 
trei echipe : 12. C.S.M.S. Iași 
20 puncte ; 13. Farul Constan
ța 20 puncte; 14. Corvinul
Hunedoara 16 puncte. Mine
rul Lupeni a scăpat ca „prin 
urechile acului*, de această 
zonă cîștigînd cu 1-0 meciul 
desfășurat pe teren propriu în 
compania echipei Știința Ti
mișoara. Cu toate că a obți
nut victoria cu 2-1 în meciul 
cu Corvinul desfășurat la 
Iași, echipa C.S.M.S. nu a pu
tut evita locul 12.

Farul a cedat cu 2-3 meciul 
de la Cluj 
la un moment 
cu 3-0.

în Capitală 
Dinamo echipa 
terminat la egalitate; 
(1-0) cu Petrolul Ploiești 
capătul unui joc de slab 
vel tehnic. în sfîrșit, la Arad 
echipa locală U.T. Arad a 
cîștigat cu un scor mai ca
tegoric decît se aștepta (4-1) 
întîlnirea cu Rapid, al cărui 
portar, Dungu, a comis cîte
va serioase greșeli.

în clasament conduce C.C.A. 
cu 33 puncte din 24 de me-

ciuri urmată 
București cu 
23 întâlniri,

★
Cea de-a Vl-a ediție a 

cursei cicliste internaționale 
„Cupa U.C.E.C.O.M." s-a înche
iat duminică Cu victoria lui 
Gh. Șerban Radulescu (C.C.A.) 
care a parcurs 603 km în 
15 h 18’18”. El a fost urmat în 
clasament de dinamovistul 
Gabriel Moiceanu care în ul
tima etapa Brașov-București 
a reușit să treacă primul li
nia de sosire. Dintre alergă
torii străini cel mai în for
mă s-a dovedit Roman Chtiej 
din echipa Start R.P. Polonă, 
al treilea în clasamentul ge
neral.

a obținut victoria 
de 1-0 prin punctul

sovietică 
cu scorul 
marcat de Voronin în minu
tul 20.

cu Știința care, 
dat, a condus

pe stadionul
Progresul a 

1-1 
la 

ni-

ORAȘULUI■4

★
. în prezența a 100.000 de 
spectatori, duminică în preli
minariile campionatului mon
dial de fotbal s-a disputat la 
Moscova meciul dintre echi
pele reprezentantive ale 
U.R.S.S. și Turciei. Echipa

★
Duminică s-au disputat în 

țară două întâlniri internațio
nale de fotbal. Iată rezulta
tele înregistrate: Steagul 
Roșu Brașov-Vojvodina Novi 
Sad 1-6; Dinamo Băpău— 
Honved Budapest 0-3.

★
Mii de amatori ai jocului 

de rugbi au fost prezenți du
minică la terenul din Parcul 
Copilului unde a fost progra
mată întîlnirea derbi a eta
pei dintre echipele C.F.R. 
Grivița Roșie și C.C.A. Dove
dind o mai mare putere de 
luptă, rugbiștii feroviari au 
reușit să obțină victoria cu 
scorul de 9-5. Această nouă 
victorie a echipei C.F.R. Gri
vița Roșie îi aduce și primul 
loc în clasament Cu 29 punc
te, pe locul doi C.C.A. are 
26 puncte.

Dinamo București —-
Besiktas Istanbul 5-2

Cu meciurile Dinamo Bucu
rești—Besiktas Istanbul și 
Bangu (Brazilia)—Kilmamok 
(Scoția) desfășurate duminică, 
prima parte a turneului in
ternațional de fotbal de Ia 
New York a luat sfîrșit. Ju- 
cind excelent echipa Dinamo 
București a obținut o catego
rică victorie cu scorul de 5—2 
în fața echipei Besiktas. Fot
baliștii romîni au dominat 
majoritatea timpului înscriind 
cele 5 puncte prin Ene (2), Da
vid (2) și Varga. Punctele e-

chipeî turce au fost realizate 
de Birol șj Arif. în cel de-al 
doilea meci F.C. Bangu a dis
pus cu 5■—0 (2—0) de Kilmar
nock.

Situația în clasament este 
următoarea: Everton An
glia 12 puncte, urmată de 
F. C. Bangu (Brazilia) 9 
puncte, New York Ameri
cans 8 puncte, Karlsruhe 
(R.F. Germană) 7 puncte, Kil
marnock Scoția 6 puncte, Di
namo București și Concordia 
Montreal 5 puncte fiecare, Be
siktas 4 puncte.

A

A

rul
Adeseori 
profesionale 
împreună 
U.T.M. și 
ție fizică 
ționare.

Colaborarea cu profesorii 
de educație fizică e deosebit 
de fructuoasă. Aceștia trimit 
cu regularitate la stadion pe 
tinerii care au aptitudini pen
tru atletism. Nu de mult pro
fesorul de educație fizică de 
la școala de meserii a 
mandat pe elevul Gh. 
care s-a dovedit a fi un 
cu reale perspective. Pe 
dion antrenamentele continuă. 
Antrenorul organizează cu re
gularitate ședințe educative 
cu tinerii săi elevi. Deseori, 
la acestea, el invită și atleți 
fruntași. Nu de mult Lucia 
Păuleț, componentă a lotului 
republican de cros, le-a vorbit 
juniorilor despre felul cum s-a 
pregătit ea pentru întrecerile

Constantinescu Nehoiu. 
merge prin școlile 

și organizează 
cu organizațiile 

profesorii de educa- 
concursuri de selec-

atletism din Bulgaria, Po- 
care a parti-

reco- 
Stein 
atlet 
sta--

de 
lonia, Franța la 
cipat, despre mîndria de a re
prezenta culorile patriei în în- 
tîlnirile internaționale.

Și ea a pornit pe drumul 
măiestriei sportive la fel ca și 
ei. Tot de aici de pe acest 
stadion, tot Cu același antre
nor. Și asemenea discuții cu 
sportivii fruntași sînt destul 
de des organizate. Ele dezvol
tă la juniori dorința de a de- 

recordmani 
face să 
la antre- 
ve acum,

veni campioni și 
ai țării, fapt care-i 
muncească mai mult 
namente.

mulți tineri atleți de aci se 
apropie tot mai mult de țelul 
mult visat. Florin Plugaru e 
acum component al lotului 
R.P.R., cîștigătorul cursei de 
5 km marș în concursul de 
primăvară, Ghica Traian, 
muncitor la I.M.S. Roman se 
apropie vertiginos de recordul 
țării în proba de 1.500 m ob
stacole iar Ioana Fleișer, Ma
ria Filip, Mihai Ur sa c, Reta 
Căutișan, sînt de asemenea 
atleți cu reale calități, care 
se pregătesc cu sîrguință.

Rapid București 
C.

în finala
C. E. ia volei

Sala sporturilor 
Giulești a găzduit 
duminică seara 
meciul retur de vo
lei dintre echipele 
masculine Rapid 
București și Dukla 
Kolin (R.S, Ceho
slovacă) conțină 
pentru semifinalele 
„Cupei campionilor 
europeni". Voleiba
liștii romîni au re-

vanșat înfrîngerea 
de la Pardubice, 
cîștigînd cu același 
scor : 3-1 (13, 5, 8, 
9). Ei au obținut 
însă calificarea 
pentru finală dato
rită unui punct- 
averaj mai bun. 
Echipa feroviară a 
jucat cu 
suflețire 
realizarea

multă în- 
pentru 
acestei

victorii remareîn- 
du-se în mod spe
cial Nicolau, Gri- 
gorovici și Fieraru.

In finală, echipa 
Rapid București va 
întîlni 
TSKA 
Primul 
avea loc 
la București iar cel 
de-al doilea la 
iulie la Moscova.

echipa 
Moscova, 

meci va 
la 8 iulie

O fa ză d i n în tîl n i rea i n terna ți o- 
nală de baschet T.S.K.A.-C.C.A.

E 
nu- 

în 
din

GH. NEAGU



Ieri a Început la Bucuiești 

simiimfhjl oj.il. miw 
STATUTUL FEMEII ill DREPTUL FAMILIEI

Ieri dimineață, în elegan
ta sală de marmură a 
Casei Scînteii puteau fi 

văzuți oaspeți din nenumăra
te țări, îndeosebi femei. în- 
tr-un colț se discuta în fran
ceză, un grup vorbea germa
na, o convorbire interesan
tă se desfășura în rusește. în 
general, o temă domina dis
cuțiile : seminarul pe care 
O.N.U. în colaborare cu gu
vernul romîn l-a organizat la 
București în problema Statu
tului femeii în dreptul fami
liei.

Seminarul acesta suscită un 
viu interes. O dovadă conclu
dentă în privința aceasta o 
constituie prezența în capita
la noastră a unui mare nu
măr de participanți.

La seminar iau parte repre
zentanți ai statelor europene, 
personalități din țările Euro
pei, invitate de guvernul ro
mîn, observatori din partea 
unor organizații internaționa
le neguvernamentale cu sta
tut consultativ pe lîngă Con
siliul Economic și Social al 
O.N.U. și reprezentanți ai Se
cretariatului Organizației Na
țiunilor Unite.

Delegația R. P. Romîne este 
condusă de Maria Rosetti, 
membră a Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, președintă a 
Consiliului Național al Femei
lor. Din delegație mai fac 
parte : Traian Ionașcu, profe
sor la Facultatea de științe 
juridice, deputat în Marea A- 
dunare Națională, Florica An
drei și Magda Silianu, jude
cători la Tribunalul Capitalei, 
Nesia Petre Lupu, președintă 
a Tribunalului raionului Gh. 
Gheorghiu-Dej din Capitală, 
precum și un număr de su- 
pleanți și observatori.

Problema aflată în dezba
terea seminarului este de o 
reală actualitate. în o serie 
de țări, printre care și țara 
noastră, deplina egalitate a 
femeii cu bărbatul este o rea
litate concretă. Legislația 
țării noastre consacră aceas
tă realitate. Dar, din neferi
cire, mai există țări în care 
discriminările de sex s-au 
păstrat, în care femeia se 
află într-o stare de inferiori
tate față de bărbat, drepturile 
ei fiind limitate sau uneori 
practic inexistente. O atare 
situație este desigur in con
tradicție totală cu spiritul 
vremii noastre și nu poate fi 
acceptată. îmi amintesc de 
un articol dintr-o revistă apu
seană în care se arăta că ti
nerele muncitoare din o serie 
de fabrici sînt concediate în 
momentifl căsătoriei. Nu-i 
însă singurul aspect. Cert 
este că în zilele noastre, 
chiar pe pămrntul bătrinei 
Europe, destule femei simt în 
dificultățile cotidiene urmă
rile lipsei unei reale egalități 
între bărbat și femeie. Semi
narul de la București abor
dează o seamă de laturi inte
resante ale statutului femeii 
în dreptul familiei, bogata 
listă de participanți promi- 
țînd o dezbatere profundă.

Deschizînd lucrările semi
narului, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romî
ne, Ion Gheorghe Maurer, a 
spus :

Permiteți-mi ca, în numele 
guvernului Republicii Popu
lare Romîne, să declar des
chise lucrările Seminarului or
ganizat de Națiunile Unite, în 
colaborare cu guvernul ro
mîn, asupra Statutului femeii 
în dreptul familiei și să urez 
din toată inima bun sosit par- 
ticipanților la acest seminar.

Guvernul romîn privește cu 
simpatie scopul acestui ciclu 
de studii, care va prilejui 
fără îndoială un larg schimb 

Controlul! de calitate - o mare răspundere. Elena Zamfir, de ta
Fabrica de rulmenți din Bîriad, dovedește o mare exigență în 

controlul rulmenților.
Foto : AGERPRES

de informații și opinii asupra 
modului de rezolvare a pro
blemelor concrete referitoare 
la Statutul femeii în dreptul 
familiei în diferite țări euro
pene.

Sîntem convinși că o ast
fel de activitate poate servi 
dezvoltării relațiilor de stimă 
reciprocă și prietenie între 
participanți contribuind astfel 
la o mai bună cunoaștere și 
înțelegere între popoare, la 
promovarea colaborării între 
state cu sisteme social-poli- 
tice diferite și a păcii, în spi
ritul Cartei Națiunilor Unite.

Experiența proprie ne-a a- 
rătat că realizarea deplinei 
egalități în drepturi a femeii 
lichidează o nedreptate care 
a durat multe secole și con
tribuie la accelerarea progre
sului în toate domeniile de 
activitate umană.

în Republica Populară Ro- 
mînă dreptul pornește tocmai 
de la principiul egalității fe
meii și a bărbatului în fața 
legii. Pentru guvernul romîn 
constituie o permanentă preo
cupare traducerea în viață a 
acestui principiu.

Ne vom îndeplini o plăcută 
îndatorire de gazdă înlesnin- 
du-vă, în măsura timpului dv. 
liber, vizitarea țării noastre 
pentru a cunoaște poporul 
romîn iubitor de pace și rea
lizările sale pe plan cultu
ral, social și economic.

Nădăjduim că vă veți simți 
bine în țara noastră și că 
schimbul de vederi pe care 
îl veți face își va dovedi uti
litatea, urez din toată inima 
participanților la Seminarul 
Națiunilor Unite asupra Statu
tului femeii în dreptul fami
liei succes deplin in lucrările 
sale.

A luat apoi cuvîntul John 
Humphrey, directorul Diviziei 
drepturilor omului din Secre
tariatul O.N.U.

Ne-am întilnit în acest fru
mos oraș. București — a spus 
John Humphrey — pentru a 
discuta o problemă de mare 
importanță.

Acum cîțiva ani, O.N.U. a 
început să experimenteze o 
nouă metodă pentru promo
varea drepturilor omului: or
ganizarea unor reuniuni neo
ficiale în afara sediului cen
tral, la care bărbați și femei 
pot să facă schimb de păreri 
și de experiență. Din 1357 au 
avut loc 3 asemenea semina
lii — toate privind participa
rea femeilor la viata publică. 
Ele au fost ținute în colabo
rare cu guvernele Thailandei, 
Columbiei și Etiopiei. Actua
lul seminar este primul cu pri
vire la situația femeii, organi
zat de O.N.U. în Europa.

a Sperăm ca el să ffepriînul 
dintr-o nouă serie de semina- 
rii cu privire la situația fe
meii în dreptul familiei, o te
mă de care comisia se inte
resează în mod curent Unul 
din motivele pentru care fe
meile sînt împiedicate în une
le țări de a participa deplin 
la viața comunității sînt legile 
și obiceiurile care restrîng 
activitățile lor și le reduc la 
o poziție inferioară în cămin 
și în familie.

Vorbitorul a arătat că Ro- 
mînia este o țară corespunză
toare pentru ținerea unui ase
menea seminar, deoarece aici 
femeile au obținut deplina 
egalitate cu bărbații nu nu
mai în dreptul public, dar și 
în dreptul privat și în conse
cință în familie. Este o plă
cută datorie pentru mine — a 
spus vorbitorul în încheiere — 
de a mulțumi guvernului ro
mîn pentru generoasa lui in
vitație de a ține acest semi
nar în București, precum și 
pentru condițiile excelente 
care ne-au fost asigurate. Aș

(Urmare din pag. I-a) 

brigadă fruntașă pe oraș și nu 
alteia ? Iată :

Un prim criteriu care a stat 
la baza aprecierii noastre a 
fost acela al îndeplinirii și de
pășirii sarcinilor de plan. în 
perioada analizată, primul 
trimestru al anului, brigada 
lui Păcuraru, a lucrat în fie
care lună după un program 
de lucru judicios întocmit, 
și-a organizat mai bine munca 
astfel că a avut posibilitatea 
să-și depășească sarcinile de 
plan în ianuarie cu 8.5 la 
sută iar în martie cu 16,3 la 
sută. înainte de șut tinerii 
discută în colectiv munca 
schimbului pe care-1 preiau iar 
la ieșirea din șut analizează 
pe scurt munca și rezultatele 
obținute. Un alt criteriu a 
fost acela al calității. Și în a- 
ceastă direcție brigada a ob
ținut rezultate bune. Folosind 
diferite metode avansate de 
lucru, cum sînt alegerea șis
tului după pușcare sau pușca- 
rea separată a șistului gros a- 
cesta a scăzut cu 1,3 la sută 
sub procentajul admis. în ce 

| privește economiile, brigada 
și-a depășit angajamentele 
luate cu 6 m c material lem
nos și cu 30 kg material ex
ploziv.

în urma studierii de către 
brigadă a armării în abatajele 
cameră la cabinetul tehnic a 
fost înregistrată o propunere 
de raționalizare privind arma
rea în abataj care a fost ge
neralizată în toată exploata
rea minieră Vulcan. La apre

vrea de asemenea să mulțu- j 
mese celorlalte guverne care 
au desemnat asemenea per
sonalități remarcabile să par
ticipe la acest seminar.

în continuare au fost alese 
organele de conducere ale se- < 
minorului.

Ca președinte al seminaru
lui a fost aleasă Maria Ro- ! 
serii, membră a Consulului de | 
Stat al RJ>. Romîne, președin- , 
tă a Consiliului Național al * 
Femeilor, iar ca vicepreșe
dinți Marie Helene Lefaucheux 
(Franța), președintă a Con
siliului internațional al femei
lor, membră a Comisiei OJi.U. 
pentru situația femeii. Halima 
Muhitdinova (UAS.S.J, vice
președintă a Tribunalului Su
prem al B.S.S. Uzbece, mem
bră a Comitetului Executiv al 
Asociației sovietice pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea și Doris Belcher (Marea 
Britanie), avocată.

Mulțumind pentru alegerea 
sa ca președinte al semina
rului. Maria Rosetti a arătat 
că această reuniune dă prile
jul unui schimb direct de ve
deri asupra reglementărilor • 
legale care alcătuiesc statu
tul femeii în dreptul familiei 
în toate țările Europei și asu
pra condițiilor sociale care 
determină acest statut. Vor fi 
discutate principiile de drept 
care alcătuiesc condiția juri
dică a femeii in în ;
țările europene.

Vorbitoarea a arătat că este 
foarte firesc ca in zilele noas
tre, cînd femeia ocupă un loc 
din ce în ce mai important în I 
societate, cnkihmfBd cu băr
batul la rezolvarea probleme
lor economice, politice și so
ciale, intr-un cuvint la pro
gresul omenim, să se manife
ste preocuparea de a se în- ; 
lătura orice tF-seri— r.-rr» le
gală care ar situa-o intr-o po
ziție de mienoritate fată de 
bărbat Femeile de pretutin
deni trebuie să f.e unite prin 
interesul comun de a-si câș
tiga drepturi legitime și de a 
se afirma ca cetățeni egali și 
demni in viața socială.

în încheiere, vorbitoarea 
si-a exprimat convingerea că 
zmi.-.ie semmamm; vor a- 

duce o contribuție utilă la 
îndeplinirea programului de 
seiskli consultative al Con- 
. - ecizrm.c si social al
ONU., în domeniul drepturi
lor omului.

La ședința de deschidere au 
fost de față reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului 
învățământului și Culturii, Mi. 
nisterului Justiției, ai unor in
stituții centrale și organizații 
•obșteștt'“""“

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

Lucrările seminarului conti
nuă.

M. RAMURĂ

★

Directorul Diviziei drepturi
lor omului din cadrul Secre
tariatului O.N.U., John Hump
hrey, a oferit luni, in saloanele 
restaurantului Athenee-Palace 
un cocteil in cinstea partici
panților la Seminarul cu tema 
„Statutul femeii în dreptul 
familiei".

Au luat parte reprezentanți 
ai conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, Ministerului 
Justiției, I.R.R.C.S., ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de artă și 
cultură.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
economice 

a Republicii Cuba
O delegație economică a 

Republicii Cuba, condusă de 
Jacinto Torras, ministru ad
junct al Comerțului Exterior, 
a sosit duminică la amiază în 
Capitală. Delegația cubană va 
purta tratative în legătură cu 
dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale romî- 
no-cubane în 1961 și discuții 
preliminare privind legăturile 
economice dintre cele două 
țări pe anul 1962. Cu această 
ocazie se vor încheia unele 
contracte pentru anul 1961.

Membrii delegației au fost 
întâmpinați, la sosire, în Gara 
de Nord, de tovarășii V. Ste- 
riopol, adjunct al ministrului 
Comerțului, de funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Comerțului.

(Agerpres)
-----•----

Ziua Aviației 
sărbătorită 

în întreaga țară
Duminică a fost sărbătorită 

Ziua Aviației R. P. Romîne și 
împlinirea a 51 de ani de la 
primul zbor făcut de pionie
rul aviației rominești, ingine
rul Aurel Maieu.

in cursul dimineții, la mor
mintele lui Aurel Vlaîeu și 
Traian Vuia, de la cimitirul 
B.lîu din Capitală, a avut loc 
solemnitatea depunerii de co
roane de flori, din partea Mi
nisterului Forțelor Armate și 
Direcției Aviației Civile.

In comuna Bănești, raionul 
Cimpina, regiunea Ploiești, la 
locul unde s-a prăbușit aero
planul Iui Aurei Maieu, a 
avut loc o adunare la care au 
participat reprezentanți ai sfa
turilor populare regional și ra
ional, Ministerului Forțelor 
Armate, aviației civile, pre
cum și numeroși oameni ai 
muncii și cetățeni din împre
jurimi.

în satele Aurel Maica, re
giunea Hunedoara, și Trrian 
Vuia, regiunea Banat, au avut 
loc adunări consacrate primu
lui zbor al lui Aurel Maieu, 
și Zilei Aviației.

în cadrul adunărilor, ofi
țeri superiori din forțele 
noastre armate au vorbit 
despre viața și activitatea pio
nierilor aviației rominești, 
despre dezvoltarea aviației în 
țara noastră.

Tot cu acest prilej, genera
lul maior Constantin Șandru a 
vorbit la posturile de radio, 
iar generalul maior Ion Tiu, 
la posturile de televiziune.

(Agerpres)
------•------

în memoria 
marelui scriitor 

A. M. Gorki
Ou prilejul împlinirii a 25 

de ani de la moartea lui A. M. 
Gorki, luni seara a avut loc la 
Casa prieteniei romino-sovie- 
tice o adunare publică consa
crată marelui scriitor, organi
zată de Consiliul General 
A.R.L.U.S. și Uniunea Scriito
rilor din R.P. Romînă.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., Uniunii Scrii
torilor, cameni de artă, știință 
și cultură, un numeros public.

A fost de față D. K. Zvon
kov, prim-secretar al- Ambasa
dei U.R.S.S. la Eucurești.

Despre viața și opera lui 
Maxim Gorki a vorbit scriito
rul Eusebiu Camilar.

în încheiere a. rulat filmul 
„Mama", după celebrul roman 
cu același nume al lui Maxim 
Gorki.

(Agerpres)
--------9—

informat’®
Luni 19 iunie 1961, vicepre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Alexandru Drăghici 
a primit în audiență protoco
lară de prezentare pe noul 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Mon
gole la București, Gurjavin 
Baljid.

Brigadă fruntașă -un titlu de cinste!
cierea făcută s-a ținut seama 
de faptul că există în brigadă 
un interes comun pentru ridi
carea calificării profesionale 
a tinerilor. Astfel 3 membri ai 
brigăzii urmează școala de 
ajutor de miner, unul școala 
de miner, iar întreaga brigadă 
audiază conferințele tehnice, 
care se țin periodic. E drept 
și celelalte brigăzi au obținut 
rezultate asemănătoare în în
trecere. Și ele și-au depășit 
angajamentele, sarcinile de 
plan etc. în aprecierea brigă
zii lui Păcuraru s-a ținut însă 
seama și de faptul că din ca
drul acestui colectiv s-au ridi
cat 5 noi responsabili de bri
găzi.

La baza întrecerii organiza
te la nivelul orașului se află 
întrecerea inițiată în cadrul 
întreprinderilor exploatărilor 
miniere, sectoarelor și abata
jelor. Ea este organizată de 
către comitetele sindicatului 
și se bucură de sprijinul pu
ternic al organizațiilor U.T.M.

Aprecierea muncii brigăzi
lor din întreprindere se face 
de către un colectiv format 
din responsabilul cu între
cerile socialiste în comitetul 
sindicatului, un tovarăș din 
conducerea întreprinderii și 
secretarul comitetului U.T.M. 
în cadrul unor consfătuiri cu 
toate brigăzile din întreprin
derea respectivă. Rezultatele 
se urmăresc, cu ajutorul gra
ficelor întrecerii, decadal și 
lunar, iar aprecierea se face 
trimestrial. în acest fel există 
posibilitatea să se urmărească 
o perioadă de timp mai mare 
— trei luni, consecvența cu

Ig—v—---.-
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La Institutul de cercetări forestie-e se toc cexetc' privind cohtctea impregnării furnirelor, cu 
rășini sintetice, necesare pentru produce*ea .-er-»->'_ ji stratificat și dens.'f:cct, ca înlocuitor al 
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eficacitatea tracțiunii 
față de tracțiunea cu

Diesel 
abur.

Aceștia-s „romanticii" din 
tehnică. Dar parcă „ro
manticii- din agricultu

ră se lasă mai prejos ? Tașcu 
Gabriela de la Institutul de 
Agricultură ,Ji. Băicescu" își 
dă ultimele examene. Ca și 
colegul ei Buricea Gh. Și 
după asta pleacă „în teren". 
Ea, la baza experimentală de 
Ia Fundulea, 
ianu, raionul 
vor culege 
proiectul de 
ajuta la campaniile ag 
„De aceea, am făcut ai 
mia, ca să fim ccolo i 
locul țăranilor muncite 
mijlocul naturii, 
gnu, in tarlaua de pi 
în podgorii Să simți 
crește planta, cum ini 
și dă rod bogat Și să știi că 

: obține- 
_ spune 
icu Ga- 

agricul- 
rațională 
adaugă

el îa G.A.C. Bo- 
Turda. Acoio își 
material pentru 
diplomă și vor 

jrioole. 
:groao- 
in 
jri, in 

lănci de 
iGrumb, 
i cum 
Sorește

m

fie 
la

și tu cri contribuit la 
rea acestor rocce"— 
tînăra ingineră Tași 
briela. „Să facem 
tura mereu mai 1 
și mai rentabilă-, 
Buricea Gh., pentru că specia
litatea lui este tocmai asta : 
rentabilitatea ; ca unul care 
a absolvit secția tehnico-e- 
conomică. La Boianu. unde 
pleacă peste citeva zile, va 
lucra într-o gospodărie colec
tivă, care are 1.500 ha, cu 4 
brigăzi, peste 351 de bovi
ne, 900 de oi, care pînă 
acum n-a avut inginer. Și 
Buricea e bucuros să 
numit inginer agronom 
Boianu. „Nădăjduiesc să cîș- 
tig încrederea oamenilor, a- 
jutîndu-i să sporească pro
ducția și belșugul"...

Tînăra absolventă a Insti
tutului de Medicină și Farma
cie, Alexandru Steluța soco
tește că e logic să se întoar
că la locul de unde a plecat. 
A muncit nouă ani ca texti- 
listă. A făcut facultatea mun
citorească. Acum a devenit 
medic, „Vreau să mă specia-

Cinematografe
Dragostea și pilotul secund : 

Sala Palatului RP.R., Patria, 
Libertății; Am supraviețuit 
marții mele: Magheru, Munca, 
G. Coșbuc; Duelul: V. Alec- 
sandri, Maxim Gorki, Grădi
na 13 Septembrie, V. Roaită ; 
Ccrasella: Republica, I. C. 
Frimu, Gh. Doja, Flacăra, Sta
dionul Giulești; Vikingii: 
București, 23 August — cine
mascop, Stadionul Republicii, 
Grădina Progresul, Patinoarul 
23 August, Volga; Avionul 
pleacă la ora 9 : Elena Pavel 
— cinemascop, înfrățirea în
tre popoare — cinemascop, 
Miorița; Corabia zburătoare : 

care muncește brigada, cu care 
își îndeplinește angajamentele 
luate. La exploatarea minieră 
Lupeni există de exemplu 85 
de brigăzi de producție ale 
tineretului. Condițiile lor de 
muncă sînt în cea mai mare 
parte asemănătoare. La apre
cierea făcută pe primul tri
mestru al anului curent, bri
găzile conduse de Ghioancă 
Sabin de la sectorul III, No
vac Ștefan de la sectorul IV 
A, Barta Dionisie de la lucrări 
speciale sectorul VII aveau 
rezultate sensibil egale cu cele 
ale brigăzii conduse de Ange- 
lescu loan din sectorul IV B. 
Toate au depășit planul de 
producție, au obținut un ran
dament sporit, economii etc. 
Fruntașă pe întreprindere a 
fost declarată însă brigada lui 
Angelescu. Și asta pentru că 
brigada este ,în același timp 
fruntașă și în întrecerea pe pro
fesii, pentru că tinerii acordă 
o mai mare atenție ridicării 
calificării fiecărui tînăr din 
brigadă.

Trebuie să arătăm însă că 
in unele exploatări minere, la 
Lonea. Aninoasa, de exemplu 
organizațiile U.T.M. nu urmă
resc în mod permanent felul 
cum se desfășoară întrecerea 
între brigăzi, nu organizează 
cu regularitate consfătuiri de 
analiză a muncii brigăzilor și 
ca atare nu-și aduc contribuția 
necesară la aprecierea muncii 
lor.

Pînă acum în întreprinderi 
se analiza în aceeași ședință 
activitatea brigăzilor de pro
ducție ale tineretului și a pos
turilor utemiste de control 

Uzez in boli profesionale. Am 
făcut, împreună cu colegii 
msi Nae Gecrgeta. Darogzi 
Adalbert șl Tur ba tu riumitrn, 
o lucrare privitoare tocmai la 
această specialitate. A fost 
prenuată la sesiune. Am stu
diat in Uzinele „23 August", 
cond-tule igienice și sani
tare, tocmai pentru a putea, 
alături de ingineri, să ajutăm 
ca muncitorii să aibă în uzi
nă condiții cit mai bune de 
muncă. Mă leagă de faculta
te amintiri dragi. Dar bucuria 
că voi putea ii de folos mun- 

cărora 
de luminoa- 
călăuzească 
Colega ei 
își scutură 

și mă 
acela

citoriior din rândul 
om plecat e atât 
să îneît o să mă 
toată viața-. 
Sanda Elena 
pârul bogat, negru 
privește cu aerul 
sincer, deschis, caracteristic, 
tineretului nostru de azi. „Lu
crez într-o ramură tînără a 
medicinii: stomatologia. Și nu 
aștept decât să alin durerile 
oamenilor".

De aceeași părere sînt 
absolvenții Facultății de 
torte a Universității „C. 
Pctrhon". Tolstoi spunea 
dacă profesorul reunește 
inima lui dragostea de profe
siunea aleasă cu dragostea 
de elevi, acela se poate numi 
un profesor desăvârșit.

»1 
is-

L 
că 
în

îțiva tineri absolvenți 
cu visurile și gândurile 
lor; majoritatea absol

venților care părăsesc în au
rind facultățile gîndesc ase
meni lor, au aceleași năzu- 
inți. Mai sînt însă și cîțiva 
„învîrtiți", „băieții lu’mămi- 
țica“, „dezertori". Deși mai 
sînt și din aceștia sau din a- 
cestea. (Chiar ieri mi-a dat 
telefon o jună să mă întrebe 
dacă n-ar ii bine să se „mă
rite", în grabă, ca să fie nu
mită în București. Am rîs și 
eu, ca și studenții mei : „Mă
ritișul cu buletinul de Bucu
rești e un compromis cu care 
numai cei care sînt pe jumă
tate oameni își pot începe 
capitolul cel mai frumos și

Lumina, 16 Februarie; Dra
gostea le așteaptă: Central; 
Moment periculos: Victoria, 
Grivița, Florcasca; întâlnire 
cu diavolul — Sarea — Ex
tracția țițeiului — Orașul câi
nilor — Sculptura lui Strei- 
kevki — Pio:ueria nr. 3/1961: 
Timpuri Noi; Program spe
cial pentru copii: 13 Septem
brie; Pe jos spre rai: 13 Sep
tembrie; Frumoasa aventură: 
Tineretului; Strada preriilor: 
8 Martie; La ordin, să trăiți : 
Al. Popov; Strada Seiler nr. 8: 
Cultural; Insula fără nume: 
C-tin David; Mexicul cîntă: 
Unirea.

lucru care nu dădea posibili
tatea unei profunde analize și 
îndrumări. Biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. a indicat or
ganizațiilor U.T.M. să analize
ze în ședințe separate activi
tatea acestor forme de organi
zare a tineretului în procesul 
de producție pentru ca să 
tragă concluziile necesare și 
să facă o instruire corespun
zătoare.

în legătură cu organizarea 
întrecerii brigăzilor la nivelul 
orașului există încă neajun
suri pe care biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. le-a analizat 
și pentru lichidarea cărora 
s-au luat măsuri. Un neajuns 
îl constituie faptul că ne-am 
îndreptat atenția în mod 
unilateral înspre brigăzile 
din sectorul cărbune, ne
gii jînd pe cele din alte ra
muri : construcții, industrie 
ușoară etc. Ne-am propus ca 
ia consfătuirea pe care o vom 
organiza în cursul lunii iulie 
să analizăm activitatea brigă
zilor din ramurile cărbune și 
construcții, să popularizăm în 
mod mai concret cea mai 
bună experiență. Va trebui 
să folosim mai mult ex
periența dobîndită în acorda
rea titlului de brigadă frun
tașă în ramura cărbune în sti
mularea brigăzilor din cele
lalte sectoare industriale. Sti
mularea are un rol educativ 
și mobilizator, și este normal 
ca brigăzile care se străduiesc 
să lucreze mereu mai bine, 
care se situează în fruntea în
trecerii socialiste să poarte cu 
mîndrie acest titlu de cinste 
de brigadă fruntașă.

Acei 
nu-și

mai curat al vieții"), 
care mai gîndesc așa 
văd utilitatea în societate, în 
viață. Și, în societatea noas
tră, parazitismul și inutilita
tea, sfat aspru condamnate. 
Colegii acestor „învârtiți" îi 
condamnă cu asprime.

Dar, cum am zis, asemenea 
excrescențe nesănătoase se 
combat prin înseși poruncile, 
prin legile vieții noastre în
săși. Nici un tînăr adevărat și 
demn nu-și reneagă profesia 
aleasă, nu-și calcă în picioa
re datoria de om, conștiința, 
sensibilitatea, inima. Și toate: 
conștiința datoriei, dragostea 
de profesie, entuziasmul crea
ției îi îndeamnă, îi atrage 
spre marele larg al pairiei, 
unde sînt atîtea de făcut și 
unde, de fapt, se scrie poe
mul buneistări și al fericirii.

Cînd văd un inginer pe-un 
șantier nou, cînd văd o docto
riță la patul unei bolnave 
sau o profesoară într-o sală 
de clasă, unde pînă acum 
cîțiva ani domnea măria sa 
analfabetismul, se revarsă în 
inimă bucuria. Și mi se abu
resc ochii, ca unui dascăl, 
de cite ori privesc cum 
pleacă de pe băncile fa
cultății o nouă serie de ab
solvenți. Dar melancolia asta 
face ca bucuria mea, ca și a 
tuturor celor care cresc tine
retul facultăților, să fie mai 
puternică și mai umană : bu
curia că am contribuit și noi 
cu ceva la pregătirea și edu
carea unui tineret entuziast, 
gata să-și slujească patria, 
așa cum le-o întregul
popor.

A. TRAIAN

ueiin «mtnubano oue sa- 
brS/Sirri

TELEFON 1846—1845—1969

PRODUCE
Electrov ulc și Acvadedur

1. — Aparatele de vulcanizare Electrovulc de 6 și 12 volți 
asigură o vulcanizare perfectă, durabilă și economică.
2. — Acvadedur, este un produs care dedurizează apele, pre
vine formarea crustelor și distruge crustele existente de la 
cabane, boilere, hidrofoare, radiatoare și instalații. 
Comenzile se vor adresa direct întreprinderii.
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Tineri laureafi 
pe podiumul 

Ateneului

de Brahms.
a sa pe po- 

a fosf însă o 
unui talent în

Conducerea Filarmonicii „Geor
ge Enescu" a avut o lăudabilă 
inițiativă atunci cînd a oferit au
ditorilor concertelor simfonice, 
prilejul de a asculta trei tineri 
soliști promovați în trecutele con
cursuri de tineret sau în recentul 
concurs național „George E- 
nescu".

Cuprinzînd o primă audiție ro- 
mînească, „Poemul Primăverii" 
de Dumitru Bughici și Concertul 
pentru vioară și orchestră de I. 
Brahms (solist Daniel Podlov- 
ski) Concertul în sol major 
de Maurice Ravel (solistă Maria 
Cristian) și trei arii din opere 
de Mozart, Massenet și Wagner 
(solist Ion Buzea) programul con
certului simfonic dirijat de Mihai 
Brediceanu a permis tinerilor so
liști să-și afirme personalitatea ar
tistică, să cucerească aplauzele 
pe deplin meritate ale publicului.

Cunoscut din concertele sale 
anterioare, Daniel Podlovski, lau
reat al primului Concurs In
ternational „George Enescu", a 
dovedit forță și tensiune emoțio
nală în interpretarea „Poemului 
Primăverii" — de Bughici, un ton 
plăcut și o ușurință tehnică rar 
intilnită în tălmăcirea atît de exi
gentului Concert pentru vioară și 
orchestră de Brahms. Remarcabil 
talent violonistic, Daniel Podlov
ski va cuceri cu timpul și liniștea 
necesară pentru redarea întregii 
bogății de idei și sentimente cu
prinse în Concertul

Recenta apariție 
diurnul Ateneului, 
reală confirmare a 
plină evolujie.

In prima parte a concertului, tî- 
năra pianistă Maria Cristian, lau
reată a Concursului național 
„George Enescu", a dat o inter
pretare vie, plastică și colorată 
Concertului lui Ravel, lucrare stră
bătută de lirism transparent dar 
și de un impetuos elan tineresc. 
Ea s-a menținut tot timpul la nive
lul primei noastre orchestre.

Față de trecutele ei manifestări, 
Maria Cristian ne-a apărut într-un 
real și vizibil progres, pe linia 
unei tot mai acentuafe dezvă
luiri a unei promițătoare persona
lități artistice.

O plăcută surpriză pentru audi
tori a fost aportul la același con
cert al tenorului clujan Ion Buzea. 
El posedă un admirabil material 
vocal, de aleasă calitate pus în 
valoare pe deplin în aria din 
opera „Werfher" de Massenet.

Numai lucrînd la șlefuirea vocii 
sale, Ion Buzea va putea deveni 
în curînd, un artist vrednic de ad
mirabila voce cu care a fosf în
zestrat.

De pe acum însă, tînărul cîntă- 
ref posedă pe lîngă voce, o fra
zare sensibilă și mai ales, o clară 
și convingătoare intonație și dic
țiune.

Concertul tinerilor soliști, a fost 
un concert pe deplin tineresc și 
inițiativa Filarmonicii de a prile
jui întîlnirea cu publicul bucureș- 
tean a 3 tineri înzestrați trebuie 
salutată.



de statut

marginea 
Hrușciov.

permanent 
al tineretului 

muncitor 
din Germania

BERLIN 19 (Agerpres). - 
La Erfurt a avut loc o adu

nare organizată de Comitetul 
permanent al tineretului mun
citor din Germania, la care au 
luat parte 3.000 de tineri și ti
nere din ambele state germa
ne. Z. Hein, președintele co
mitetului, care a luat cuvântul 
la adunare, a adresat tinere
tului din cele două state ger
mane apelul de a depune toate 
eforturile pentru reglementa
rea pașnică a problemei ger
mane. Participanții la adunare 
au adresat cancelarului Ade
nauer o scrisoare în care 
propun guvernului Germaniei 
occidentale să înceapă trata
tive cu privire la încheierea 
tratatului de pace.

Li și

felicitare cu prilejul 
Nou musulman.
exprim convingerea

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 13 
iunie N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a adresat preșe
dintelui Republicii Arabe U- 
nite, G. A. Nasser, o telegra
mă de 
Anului

„îmi
profundă, a scris N. S. Hruș
ciov, că colaborarea rodnică 
și prietenia dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Arabă 
Unită se vor întări și pe viitor 
pentru binele popoarelor celor 
două țări, în interesele păcii 
generale".

L. I. Brejnev, președintele

Greva celor 85.000 
marinari americani

19 (Agerpres). 
85.000 de ma- 

comercială a

New

NEW YORK
— Greva celor 
rinari din flota
Statelor Unite continuă în 
timp ce tratativele purtate în
tre reprezentanții sindicatului 
național al marinarilor și re
prezentanții armatorilor, des
fășurate sub conducerea direc
tă a ministrului Muncii, 
Arthur Goldberg, nu au dus 
la nici un rezultat. După cum 
transmite agenția Reuter, mi
nistrul Muncii- care și-a con
tramandat o vizită în Șuedia 
special pentru a participa la 
tratative, a declarat la 18 iu
nie că „ nu a fost înregistrat 
nici un progres".

Corespondentul din
York al agenției Reuter rela
tează că aproape 1000 de nave 
comerciale continuă să fie 
imobilizate în 30 de porturi 
americane. Ca urmare a aces
tui lucru a început să se re
simtă o scădere a aprovizionă
rii cu alimente și petrol. Po
trivit agenției, rafinăriile de 
petrol din golful Mexic sînt 
amenințate să-și înceteze acti
vitatea.

Răspunzând apelului greviș
tilor, la 18 iunie aproape 
1.400 de muncitori de la rafi
năriile de petrol din Houston 
nu s-au prezentat la lucru, in
stalând pichete de grevă. A- 
genția Reuter subliniază că 
situația este îngrijorătoare în 
portul New Orleans, unde nu
meroase petroliere sînt imobi
lizate. „Acest lucru — trans
mite agenția — ar putea re
duce aprovizionarea cu com
bustibil, ceea ce va aduce o 
stagnare a industriei și trans
porturilor".

Conferința internaționala 
pentru reglementarea 

problemei laoțiene
GENEVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ședința de la 
19 iunie a Conferinței inter
naționale pentru reglementa
rea problemei Laosului a fost 
prezidată de G.M. Pușkin, 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

Primul a luat cuvîntul dele
gatul Birmaniei. Vorbind în 
numele unui stat neutru, care 
se învecinează nemijlocit cu 
Laosul, el și-a exprimat mâh
nirea în legătură cu faptul că 
nu s-a creat pînă în prezent 
un guvern laoțian care să fie 
recunoscut de toți particip an- 
ții la tratativele de la Geneva. 
Analizînd propunerile prezen
tate de diferite delegații, el a 
criticat proiectul de protocol 
cu privire la control, prezen
tat de delegația franceză. A- 
cest proiect, a declarat el. con
ține propuneri care sînt inac
ceptabile din punct de vedere 
al suveranității.

Reprezentantul Canadei care 
a luat apoi cuvîntul s-a pro
nunțat pentru renunțarea la

C. I Wasser

dezbaterile în ședințe plenare. 
Fără să specifice dacă are în 
vedere transmiterea tuturor 
lucrărilor „Comitetului de 
experți", asupra căruia insistă 
delegația americană, el a cerut 
să se întreprindă „o analiză 
concretă a posibilităților de 
reglementare a problemei lao- 
țiene“.

Ca prim pas el a propus ca 
un „grup de lucru" să fie în
sărcinat cu alcătuirea unui 
oarecare tablou comparativ 
unde „în coloane paralele să 
fie înscrise articolele asemă
nătoare ale propunerilor pre
zentate de delegațiile Uniunii 
Sovietice și Franței, și artico
lele corespunzătoare ale acor
dului de la Geneva din anul 

1954".
Luînd cuvîntul, delegatul in

dian s-a declarat în dezacord 
cu propunerea ministrului A- 
facerilor Externe al Canadei 
cu privire la întocmirea unui 
tablou, deoarece aceasta ar 
împiedica continuarea discu
țiilor. El a fost sprijinit de re
prezentantul Cambodgiei care 
a declarat că intențioanează 
să prezinte foarte curind pro
puneri în problema discutată.

G. M. Pușkin a declarat că 
ei și copreședintele englez vor 
examina împreună modalită
țile de desfășurare ulterioară 
a lucrărilor conferinței și vor 
prezenta apoi propunerile lor 
participanților la conferință.

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 19 iu
nie a avut loc o Plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

Plenara a ascultat și discu
tat raportul Iui Nikita Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., cu privire Ia proiec
tul de program al P.C.U.S. și 
raportul Iui Frol Kozlov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., cu 
privire la proiectul 
al P.C.U.S.

în hotărîrea pe 
raportului lui N. S.
Plenara C.C. al P.C.U.S. apro
bă în unanimitate proiectul de 
program al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pre
zentat de Comisia pentru ela
borarea programului și exa
minat de Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S

în hotărîrea pe marginea ra-

portului Iui F. R. Kozlov, ple
nara aprobă, în linii mari, 
proiectul de statut al P.C.U.S., 
prezentat de Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S.

Proiectul de program al 
P.C.U.S. va fi publicat în pre
să la 30 iulie 1961, iar proiec
tul de statut al P.C.U.S. la 20 
august 1061, pentru a fi cunos
cute și discutate de toți mem
brii și candidații de partid și 
de toți oamenii muncii din 
U.R.S.S.

La lucrările plenarei au 
participat membrii și mem
brii supleanți ai C.C. al 
P.C.U.S., primii secretari ai 
Comitetelor Centrale ale parti
delor comuniste din republi
cile unionale, ai comitetelor 
de partid de ținut și regiona
le, activiști cu munci de răs
pundere din C.C. al P.C.U.S. 
și din organele unionale.

Abdel

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a adresat, de a- 
semenea, o telegramă de fe
licitare lui Gamal 
Nasser.

în telegrama de răspuns a- 
dresată lui N. S. Hrușciov 
Gamal Abdel Nasser scrie :

„Nu mă îndoiesc că colabo
rarea rodnică și prietenia care 
există între Uniunea Sovie
tică și Republica Arabă Uni
tă, așa cum ați arătat dv., 
constituie, după .părerea po
porului nostru, o bază dintre 
cele mai importante a păcii, 
pe care trebuie să o păzim și 
să o întărim nu numai în nu
mele celor două popoare 
noastre, dar și pentru ca, 
întregul glob pămîntesc, 
domnească pacea, bazată 
dreptate, 
de libera 
lor".

Gamal
mis, de asemenea, o telegramă 
de răspuns lui L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

ale 
pe 
să 
pe

care să fie făurită 
egalitate a popoare-

Abdel Nasser a tri-

Tratativele
celor trei

din

conducătorilor
torțe politice

Laos
ZURICH 19 (Agerpres).- La 

18 iunie, la Zurich au început 
tratativele conducătorilor ce
lor trei forțe politice din Laos: 
prințul Suvanna Fumma, pri
mul ministru al guvernului 
regal, prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat, și prințul 
Boun Oum.

După încheierea ședinței de 
luni dimineață, primul mi
nistru al Laosului, Suvanna 
Fumma. a făcut ziariștilor ur
mătoarea declarație:

„Astăzi s-au examinat nu
mai probleme de politică in
ternă, în special problema 
creării guvernului de coaliție. 
Discuțiile vor continua după 
amiază.

După încheierea discuțiilor 
în problemele interne vom 
discuta aspectul internațional 
al problemei".

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 19 iunie 
L. I. Brejnev, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a înmînat la Kremlin 
lui N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., ordinul Lenin, 
medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" de Erou al Muncii 
Socialiste cu care a fost dis
tins pentru a treia oară și di
ploma Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Ordinul Lenin și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul" de 
Erou al Muncii Socialiste au 
fost înmînate de asemenea lui 
Frol Kozlov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. pentru merite re
marcabile în dezvoltarea teh
nicii rachetelor și asigurarea 
succesului zborului unui om 
sovietic în spațiul cosmic pe 
nava-satelit „Vostok". Dmitri 
Ustinov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și Mstislav Keldîș, 
președintele Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. au primit me
daliile de aur „Secera și Cio
canul" de Erou al Muncii So
cialiste cu care au fost dis
tinși pentru a doua oară.

Ordine Lenin și medalii de 
au- „Secera și Ciocanul" au 
fost înmînate de asemenea lui 
Konstantin Rudnev, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și Văleni Kalmî- 
kov, ministru al U.R.S.S.

Demian Korotcenko, vice
președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
înmînat ordinul Lenin și me
dalia de aur „Secera și Cio
canul" de Erou al Muncii So
cialiste lui Leonid Brejnev, 
pentru merite remarcabile în 
dezvoltarea tehnicii rachetelor 
și asigurarea succesului zbo
rului unui om sovietic în spa
țiul cosmic pe nava-satelit 
„Vostok".

Au fost înmînate de aseme
nea înalte decorații unui mare 
grup de oameni de știință și 
proiectanți, ingineri, tehnicieni 
și muncitori, distinși pentru 
succesele importante obținute 
în dezvoltarea industriei ra
chetelor, științei și tehnicii ra. 
chetelor și pentru înfăptuirea 
cu succes a primului zbor din 
lume al unui om 
spațiul cosmic pe 
lit „Vostok.".

sovietic în 
nava-sate-

Grandioasa demonstrație
a • •

parizian
PARIS (Agerpres).— în sub

urbia pariziană Ivry a avut 
loc la 18 iunie o mare sărbă
toare a tineretului la care au 
participat peste 50.000 de ti
neri și tinere din capitala

sărbătoare

Participanții la „Marșul păcii 
v-eniți din S.U.A., care urmau să 
străbată Europa, au fost împie
dicați de autoritățile franceze să 
debarce pe teritoriu] Franței. In 
fotografie : Sosirea participanți- 
lor la „Marșul păcii1' în portul 

Le Havre

Stevenson
cu ostilitate in America Latina

!n S.U.A. se intensifică 
activitatea 

organizaților fasciste
NEW YORK 19 (Agerpres). 

— Paralel cu .întețirea repre
siunilor împotriva Partidului 
comunist și a organizațiilor 
progresiste, în S.U.A. se in
tensifică activitatea organiza
țiilor și elementelor fasciste.

în numărul din 18 iunie al 
ziarului „New York Times" 
se relatează despre participa
rea activă la aceste manifes
tări cu caracter fascist a unui 
mare număr de ofițeri supe
riori.

0

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Trimisul special al președinte
lui Kennedy, Adlai Stevenson, 
își continuă călătoria în țările 
Americii Latine în condițiile 
intensificării mișcării de pro
test împotriva vizitei sale. 
După cum transmite corespon
dentul din Lima al agenției 
United Press International, în 
tot cursul șederii lui Steven
son la Lima în oraș au avut 
loc mari demonstrații antiame- 
ricane. Studenții peruvieni au 
organizat patru mitinguri în 
cursul cărora, potrivit agenției 
U.P.I., l-au calificat pe Ste
venson ca un „emisar al im
perialismului". Poliția a atacat 
cu brutalitate pe manifestanți, 
rănind cinci studenți. La 18 
iunie, cînd Stevenson a pără-

urmările ei i ei a

Franței. Această 
care a început printr-o gran
dioasă demonstrație urmată 
de un miting a fost organizată 
din inițiativa Uniunii tinere
lor fete franceze. Uniunii Ti
neretului Comunist din Franța 
și organizației de pionieri cm 
Franța. Sărbătoarea s-a desfă
șurat su' ' ' 
prietenia 
țările*.

La miting a luat cuvîntul 
Maurice Thorez, secretar "ge
neral al P.C. Francez. întîmpi- 
nat călduros de toată asis
tența.

In cuvîntarea sa Maurice 
Thorez a vorbit despre contri
buția activă a tinerilor fran
cezi care îi ajută pe părinții 
lor, pe frații și surorile lor 
mai mari în lupta pentru pace.

Tineretul se pronunță pen
tru încetarea războiului ne
drept din Algeria dus împo
triva poporului algerian care 
continuă de aproape 7 ani.

în continuare Maurice Tho
rez a declarat că tratativele 
cu reprezentanții guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria au fost întrerupte deoare
ce guvernul Franței, nevoit să 
recunoască în vorbe dreptul 
poporului algerian la autode
terminare. refuză să-l trans
pună în viață in condițiile 
unității și integrității Algeriei.

- pfsnty»; 
tului din toate

I. Crimmins este 
un modest bă
can american 

dintr-o modestă așeza
re americană. In loca
litatea sa Trumanzburg 
sînt puține posibilități 
de distracție. Dorind să 
spargă puțin monoto
nia dl. Crimmins s-a 
decis să se distreze 
doar o zi pe seama 
concetățenilor săi.

Așa se face că într-o 
bună dimineață pe ușa 
băcăniei a apărut un a- 
nunf vestind sosirea u- 
nui nou produs: „apa 
instantanee". Se enume- 
rau calitățile noului 

rr. -aculosului produs : „apa 
este lichidul ideal pen-

„cafelei instanta- 
■ba de cafeaua praf, 

care la amestecul cu 
dă cafeaua normală), a buca-

in-
starrtanee“ 
tru prepararea 
cee“ (e vor 
oesh dra'etă, 
epă dă caic, 
telor în aer liber, a supelor .pen
tru gospodinele grăbite.

Nu se uscase cerneala de pe 
anunf, cînd băcănia a început să 
se umple de clienți. Noul produs 
avea un succes colosal. Amatorii 
se înghesuiau, se băfeau, se cer
tau dorind să obțină fie și un biet 
sfert de litru din lichidul mira
culos, deși preful era destul de 
piperat : 3 dolari și 
cenți kilogramul.

Telefonul băcăniei 
și el.

Crimmins nu mai 
răspunsurile. O gospodină voia să 
afle ce marcă de „cafea instanta
nee" se prepară mai bine cu noul 
produs, alta era interesată să știe 
dacă „apa instantanee" e bună și 
pentru pregătirea cocteilurilor șl 
așa mai departe.

Ostenit, dl. Crimmins a tras sea
ra oblonul și a rîs cu poftă de 
credulitatea concetățenilor săi, de 
usurinfa cu care se încred în re
clamă. A doua zi de dimineață în 
locul anunfului din ajun, băcanul 
a lipit altul în care se spunea că

patruzeci de

suna într-una

prididea cu

lată înfățișarea de mizerie a 
unei așezări din Portugalia. Fo
tografia noastră prezintă 
aspect din

i un 
__ i provincia nordică 

Minho, dar asemenea imagini 
sumbre pot fi infinite pretutin

deni în Portugalia

Foto : ZENTRALBILD - BERLIN

&, II. A. pun piedici în calea

rezolvării problemei încetării

experiențelor cu arma nucleară

ultă bătaie de cap pro
voacă stăpânilor ameri
cani sluga lor prea ple- 

~ tot 
a- 
ce 
că 
să

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — La 17 iunie Casa 
Albă a dat publicității textul 
notei memoriale a guvernu
lui S.U.A. în legătură cu tra
tativele de la Geneva cu pri
vire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară. Nota 
americană respinge propune
rile guvernului Uniunii So
vietice privind soluționarea 
simultană a problemelor în
cetării experiențelor nucleare 
și dezarmării generale și to
tale sub pretextul că „această 
procedură ar atrage după sine 
întârzieri și ar deveni com
plexă".

Căutând să abată atenția 
de la poziția rigidă și mane
vrele desfășurate de reprezen
tanții occidentali la Geneva, 
documentul american afirmă 
că „țelul principal al guver
nului Statelor Unite este și 
va fi realizarea unui acord 
internațional pentru încetarea 
experiențelor nucleare".

Dar nota memorială ame
ricană indică clar faptul că 
în problema controlului gu
vernul S.U.A. continuă să ur
mărească obținerea unor a- 
vantaje unilaterale. împotri-

vindu-se propunerilor sovie
tice ca la controlul asupra în
deplinirii unui acord să ~ par
ticipe reprezentanții țărilor 
socialiste, țărilor membre ale 
blocurilor militare occidentale 
și țărilor care duc o politică 
de neutralitate, guvernul 
S.U.A. prevede în schimb e- 
xistența unui singur admini
strator „imparțial". Or, după 
cum a arătat-o experiența de 
pînă acum, asemenea „admi
nistrator imparțial" nu poate 
să existe, el favorizând o 
parte anumită. Este clar că în 
cazul de față el nu ar avea 
alt rol decît să fie un organ 
de spionaj în interesul pu
terilor occidentale.

O mare parte a notei ame
ricane este consacrată pro
blemei moratoriului asupra ex
periențelor nucleare.
„argumente"

Diverse 
„riscul" 
sistarea 
puterile

despre 
pe care l-ar implica 
experiențelor pentru 
occidentale nu pot fi interpre
tate decît ca o încercare stîn- 
gace și neconvingătoare de a 
pregăti opinia publică mon
dială în vederea reluării lor.

cată Ngo Dinh Diem. Cu 
ajutorul primit din S.U.A. 
cestui năimit îi merge din 
în ce mai rău. Faptul 
S.U.A. au hotărît recent 
dubleze „ajutorul" militar 
pentru Vietnamul de sud (a- 
genția U.P.I. preciza că acest 
„ajutor" a fost mărit cu pes
te 40 milioane dolari 
furnizarea da 
avioane mili
tare și vase de 
război) dove
dește că sîn- 
gerosul regim 
marionetă al 
Iui Ngo Dinh 
Diem se ailă 
într-o situație 
deosebit de 
critică. Cunoscutul 
american Walter Lippmann 
scria în 
Herald
Vietnamul de sud. 
pe care l-am adus la putere 
șî pe care-1 sprijinim se ailă 
in cea mai mare primejdie. El 
mai stăpînește încă orașele, 
dar a codat aproape întreg 
restul țării..." Pentru a putea 
înțelege de ce au crescut în 
intensitate acțiunile maselor 
populare împotriva lui 
Dinh Diem este necesar 
amintim cîteva aspecte 
realității sudvietnameze. Ma
sele populare au ajuns la dis
perare. Economia țării, subor
donată monopolurilor ameri
cane, stagnează. Un milion și 
jumătate de locuitori ai Viet
namului de sud nu au de lu
cru. în timp ce prețurile cresc 
cu rapiditate, salariile munci
torilor scad continuu (față de 
anul 1956 salariul real 
muncitorilor a scăzut cu 50 la 
sută). Țărănimea ruinată 
deposedată de pămînturile ei 
se zbate în ghiarele foametei.

afară de

încercînd să se mențină cu 
orice chip la putere, clica lui 
Ngo Dinh Diem a răpit popu
lației cele mai elementare 
drepturi și libertăți. Iată nu
mai un aspect. Partidul ofi
cial al actualului regim, „Miș
carea Națională Revoluționa
ră" a obținut prin fraude gro
solane majoritate în așa-zisa 
Adunare Națională. Puterea 
din interiorul acestui partid 
este împărțită între doi frați

înăbuși lupta patrioților pen
tru libertate. Nu de mult au 
fost adoptate o serie de legi 
în baza cărora tribunalele 
militare special constituite au 
dreptul să recurgă la pe
deapsa capitală pentru așa- 
zisele acțiuni îndreptate îm
potriva securității statului.

Regimul lui Ngo Dinh Diem 
a recurs și recurge la acțiuni 
de reprimări și teroare, 
cruzime de neînchipuit.

de o 
Sute

de locuitori din 6 provincii 
ale Vietnamului de sud, au 
participat la demonstrații și 
mitinguri sub lozincile : „Im
perialiștii americani trabuie 
să părăsească Vietnamul de 
sud„Jos trădătorul Ngo 
Dinh Dieml", „Să se punâ 
capăt raziilor, persecuțiilor și 
recrutărilor forțate 1“

în fața intensificării luptei 
maselor populare, imperialiș
tii americani

Regimul terorist al lui
Ngo Dinh Diem se clatină
ziarist

York
..în

ziarul „New 
Tribune" că

guvernul

Ngo 
să 

ale

al

?!

ai lui Ngo Dinh Diem. O ade
vărată dictatură de familie în 
care corupția, favoritismul și 
inactivitatea sînt la loc de 
cinste. Potrivit unui articol a- 
părut în publicația new-yor- 
iceză „Pacific Affairs", „un 
partid politic poate acționa 
tiumai cu aprobarea secreta
rului de stat pentru afacerile 
interne... Orice activitate de 
opoziție este fie înăbușită, fie 
impusă unui control vigilent..." 
Alte cîteva partide sau mici 
grupări de guvernămînt sînt 
controlate de regimul actual 
și există numai datorită bu
năvoinței sale. în principal 
sie joacă rolul de vitrină pen- 
iru „demonstrarea" faptului 
că în Vietnamul de sud exis
tă chipurile „libertăți" demo
cratice.

Forțele patriotice, aflate în 
legalitate, se bucură de un 
imens prestigiu în rîndurile 
maselor populare ale căror 
drepturi și interese le apără 
cu consecvență. Guvernul 
marionetă de la Saigon face 
încercări disperate pentru a

de patrioți zac în 
și lagăre de concen- 
această țară există 

de 
cunoscute oficial.

și mii 
închisori 
trare. în 
874 de închisori și case 
detențiune
In ultimii 7 ani numărul de- 
ținuților răniți în urma tortu
rilor s-a ridicat la 527.C00; 
77.500 persoane au fost ucise 
iar numărul copiilor deținuți 
a ajuns la 4.500. Iată un bi
lanț sinistru care vorbește e- 
locvent despre înfățișarea 
„lumii libere" căruia îi face 
atîta reclamă propaganda 
occidentală și pe care con
ducătorii occidentali pretind 
că o apără.

în ciuda tuturor actelor de 
terorism, lupta maselor popu
lare împotriva clicii marione
tă aflate la putere cunoaște 
un avînt fără precedent. în 
numeroase regiuni au început 
să acționeze cu succes deta
șamente de partizani. De
monstrațiile și mitingurile de 
protest iau amploare. De pil
dă, recent, aproximativ 100.000

pregătesc o in
tervenție mili
tară directă în 
Vietnamul de 
sud în vede
rea reprimării 
forțelor patri
otice. în tim
pul vizitei sale 
în această ța
ră, vicepreșe
dintele S.U.A. 
cu dictatorul 

Diem problema 
trupe americane 

După

a discutat 
Ngo Dinh 
trimiterii de 
în Vietnamul de sud. 
cum anunță agențiile ameri
cane de presă, grupul con
sultativ american de „ajutor" 
militar va spori efectivul per
sonalului său cu încă 1000 de 
oameni. O sută dintre ei au 
primit recent ordin din partea 
președintelui Kennedy de a 
pleca imediat în Vietnamul 
de sud pentru o intervenție 
directă. Ultimele telegrame ne 
informează că S.U.A. au tri
mis în Vietnamul de sud 1200 
de soldați și ofițeri ciankai- 
șiști în aceleași scopuri. Im
perialismul american joacă 
încă o dată rolul de jandarm 
colonial, de asupritor al po
poarelor dornice de libertate. 
Dar a trecut vremea cînd im
perialiștii puteau asupri po
poarele în voie.

GH. PURCĂREA

totul a fost o glumă, că „apa in
stantanee" este cea mai curată 
apă de cișmea și că toți cumpă
rătorii sînt poffifi să-și ia banii 
înapoi.

Experiența lui Crimmins este in
teresantă. Ea dovedește o anumi
tă psihoză întreținută cu grijă de 
marile firme din așa-numita rețea 
„Public relation" (legătura cu pu
blicul). Consumatorii americani 
sînt zilnic bombardați de nenu
mărate reclame făcute diverselor 
produse. Se cheltuiesc zeci și 
sule de milioane de dolari — su
portați în ultimă instanță de cre
dulul consumator — pentru a in
troduce cutare sau cutare produs. 
Se atribuie diverselor produse ca
lități pe care nu le au, sînt cum
părați regi sau foști monarhi ca 
să vîndă mărfurile unei firme sau 
să-și pună poza pe cutii. între
prinderile „Public relation" au la 
îndemînă armate de specialiști : 
economiști, pictori, gazetari, psi
hologi, psihiatri, statisticieni. Toa
tă armata aceasta trăiește, gîndeș- 
te, acționează înfr-un singur scop: 
să scoată cit mai multi bani din 
punga consumatorului. Din specu
larea fricii de viitor, pierderea 
serviciului, teama de război, tea
ma pentru sănătatea și viitorul 
piilor se trag profituri, ca și 
sentimentele cele mai curate 
oamenilor. De zeci de ani 
creat cu metodă o psihoză in
dul cetățenilor care s-au obișnuit 
să fie duși de mină în magazine, 
in librării, în sălile de spectacol 
și în politică. De copil, cetățeanul 
e învățat să creadă în reclamă, 

cea mai zgomotoasă și mai de
șănțată. De multe ori a fost înșe
lat, dar 
tinuu al întreprinderilor de recla
mă nu-l 
și să gîndească la rece.

De aceea experiența lui Crim
mins a avut un succes mai mare 
decît cel scontat. Spre deosebire 
de patronii diverselor firme 
merciale, ale negustorilor 
mare calibru, Crimmins a fost 
stit. Experiența băcanului din 
tul New York a dezvăluit 
mult decît și-a imaginat autorul 
ei. Astfel buna credință a cetă
țeanului simplu este înșelată da
torită unui sistem complex și ra
finat. Omul de pe stradă cade 
victimă cu ușurință șarlatanilor din 
comerț ca și a celor din politică, 
care profitînd de slăbiciunea 
creată de ei și de sistemul lor 
social îi inoculează idei contrare 
propriilor sale interese. Nu ne-am 
mira dacă măruntul băcan din 
Trumanzburg ar apărea într-o bună 
zi în fața comisiei de anchetă a 
activității antiamericane ca unul 
ce a descoperit încă o pată de 
pe rufele murdare ale modului de 
viafă american.

co- 
din 
ale 
s-a 
rin-

în

atacul concentric și con-

lasă să se desmeticeascS

co
de 

cin- 
sta- 
mai

AL. GÎRNEAȚĂ

sit capitala statului Peru, ae
roportul din Lima era păzit de 
puternice forțe polițienești.

în timpul vizitei lui Steven
son in Peru diferite partide 
politice au condamnat politi
ca Statelor Unite față de ță
rile latino-americane.

O dată cu apropierea înche
ierii turneului lui Stevenson, 
agențiile de presă anunță că 
mai multe guverne din Ameri
ca de Sud au cerut amânarea 
conferinței interamericane pro
gramată la 15 iulie la Monte
video pentru discutarea pro
gramului de „ajutor" al pre
ședintelui Kennedy. Agenția 
Prensa Latina relatează că un 
purtător de cuvînt al minis
terului de Externe al Braziliei 
a declarat că Brazilia sprijină 
ideea amânării conferinței 
interamericane de la Monte
video. Pentru amânarea con
ferinței de la Montevideo s-au 
pronunțat de asemenea, guver
nele Argentinei, Uruguayului 
și Boliviei.

----- e

Politica 
guvernului grec 

yîu criticată 
în parlament

19 (Agerpres). —
-.....- '• în Parla-

ATENA I*
TASS transmite : ...___ „
pontul Greciei continuă dez- 

privind adoptarea 
neîncredere în 

de opo-

baterile 
moțiunii de 
guvern, prezentată 
zi ție.

Liderul fracțiunii parlaznen 
tare a Partidului Uniunea de
mocrată de stingă CEDA). Iliu. 
a criticat guvernul pentru că 
promovează o politică externă 
de război rece, strîns legată 
de politica internă de înăbuși
re a democrației. IliU a criti
cat cu asprime cercurile gu
vernante pentru alianța cu 
regimul lui Adenauer, adep
tul cel mai zelos 
lui rece.

EDA consideră, 
Iliu, că interesele 
clamă o politică de neutrali
tate, prietenie și dezvoltare a 
relațiilor economice, politice 
și altele, cu toate țările lu
mii, o politică de transfor
mare a Greciei într-o țară a 
păcii și prieteniei.

Politica economică a guver
nului, a spus Iliu, a adus po
porului grec mizerie, iar ală
turarea Greciei la „piața co
mună" împinge economia 
Greciei spre catastrofă.

Această politică stârnește 
împotrivirea maselor popu
lare. Guvernul încearcă să 
înăbușe împotrivirea maselor 
populare prin teroarea poli
țistă.

Iliu a cerut demisia imedia
tă a guvernului, crearea „u- 
nui guvern de tranziție”, care 
să organizeze noi alegeri par
lamentare.

Au adus, de 
tici guvernului 
ris („Mișcarea 
formarea națională") și Kitsi- 
kis (EDA).

PPSCUrrtU&Wilri
NEW YORK. — La 19 iu

nie, V. A. Zorin, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., a înmînat președinte
lui Subcomitetului O.N.U. 
pentru cercetarea situației din 
Angola o scrisoare în care 
cere să se prezinte o infor
mare cit mai completă asupra 
măsurilor luate de subcomi
tet pentru îndeplinirea sarci
nilor ce i-au fost trasate prin 
hotărîrea Adunării Generale, 
precum și prin rezoluția adop
tată de Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. în ședința din 

iunie 1961.9

MOSCOVA. - La 19 iunie 
sosit la Moscova o delegațiea

guvernamentală a Republicii 
Populare Ungare condusă de 
Antal Apro, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pentru 
a duce tratative cu privire la

al războiu-

a subliniat
Greciei re-

asemenea, cri- 
depu tații Kot- 
pentru trans-

Pescurt
lărgirea continuă a colaborării 
economice dintre U.R.S.S. și 
R. P. Ungară.

TAȘKENT. La 17 iunie s-a 
deschis la Tașkent Expoziția 
de fotografii „Construcții în 
Republica Populară Romînă".

Vizitatorii au acordat un 
deosebit interes standurilor 
care ilustrează metodele de 
construire rapidă a caselor de 
locuit.

MOSCOVA. Asociația pen
tru prietenia anglo-sovietică, 
Asociația engleză pentru le
găturile culturale cu U.R.S.S. 
și Asociația „Marea Britanie- 
U.R.S.S." I-au invitat pc Iuri 
Gagarin să viziteze Anglia.

Primul cosmonaut Gagarin 
a primit de asemenea invita
ția de a vizita cit ani cartai 
posibil India.
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