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Proletari 8în toate farile, unîți-vă!

cinfeia

După seceriș

CU TOATE TORTELE

5.540 kg. orz la hectar

Pregătiți din vreme, meca
nizatorii din gospodă
riile agricole de stat din 

regiunea Crișana au trecut 
cu toate forțele, îndată ce la
nurile au intrat în pîrgă, la 
secerișul orzului de toamnă, 
In numai cîteva zile ei au 
stilus recolta de orz de pe 
mai mult de jumătate din cele 
B.300 hectare cultivate cu a- 
ceastă cultură. Gospodăriile 
agricole de stat Sălard, A- 
vram Iancu, Marghita, Nojo- 
rid, Ioșia, care au terminat 
recoltatul, au obținut produc
ții de 2.500—3.340 kg. orz la 
hectar.

Secerișul orzului a fost ter
minat și de către gospodări
ile agricole colective din ra
ioanele Marghita, Ineu, Ora
dea și Criș. Colectiviștii au 
început executarea arăturilor 
de vară pe terenurile de pe 
care au strîns recolta.

Vremea călduroasă din ulti
mele zile a grăbit și pîrguirea 
griului de toamnă. Numeroase 
gospodării colective, printre 
care cele din comunele Sîn- 
tana, Simand, Grăniceri, Soco- 
dor au început din plin sece
rișul griului.

(Agerpres)
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le. La redacție, 
rea ne-a ajuns 
tirziu. Acum 
viștii din Peregul Ma
re, raionul Arad, au 
și terminat recoltatul 
griului. La începutul 
săpfămînii trecuta ei 
terminaseră seceratul 
orzului și au început 
să recolteze griul. Au 
avut de secerat .120

de hectare de grîu 
dinfr-un soi de înaltă 
productivitate. în două 
zile tot griul a lost 
secerat și așezat în 
clăi. Deja se transpor
tă snopii pe arie.

In timpul secerișu
lui au lost pe cîmp 
toți colectiviștii tineri 
și virstnici, și munca 
aceasta a fost socoti
tă o sărbătoare. Tine
rii din brigada artisti
că de agitație a co-

munei au 
cîmp și-au prezentat 
acolo, pe miriște, un 
scurt program care 
i-a înveselit pe co
lectiviști și le-a spo
rit însuflețirea la lu
cru.

După secerat briga
da de tractoare a și 
arat cele 120 de hec
tare care au și fost 
pînă acum însămânța
te cu porumb furajer.

C. MIHAI

In raionul (Jrziceni
Se strînge o recolta bogata

Ziua secerișului a fost aștep
tată cu nerăbdare de toți 
colectiviștii din G.A.C.

„Victoria socialismului44 comuna
Gîrbovi. Și iată că vineri în zori, 
tinerii combinieri din brigada lui 
Stan Marin de la S.M.T. Gîrbovi 
au intrat cu combinele lor în pri
mele parcele cu grîu pîrguit ale 
colectivei. Tinerii de pe comb.ne 
au legat la gură primii saci, iar 
cei de la atelaje au pornit cu ei 

\ spre cînfare. S-au socotit către 
~ seară suprafețele recoltate : s-au 
obținut peste 2.200 kg grîu la ha.

După combine au intrat în mi
riște tractoarele, care trăgeau 
brazde adînci la 33—36 cm pen
tru însămînțarea unor culturi fu
rajere.

ul-
12

Stanciu și Dobrin Popa făcînd 
timele verificări la combine, 
combine, 2 batoze și 24 de trac
toare la marginea lanului, puse 
la punct pînă în cele mai mici a- 
mănunte. Tinerii din echipele se
zoniere, create de organizația 
U.T.M., cunosc și ei planul de 
lucru în amănunțime. Ei vor fi pre- 
zenți la transportul snopilor, al 
sacilor și al paielor de pe cîmp.

★

Pe 1.267 hectare din cete a- 
proape 5.000, colectiviștii din 
Grindu au semănat grîu. Le nurile 
au crescut bogate și se pr< vede 
o recoltă bună, l-am găsit pe ti
nerii mecanizatori din brigăzile 
conduse de Neagu Scarlat,

Oameni harnici

Aa G.A.C. „Unirea” 
Segarcea, regiunea 

1 tenia, colectiviștii 
terminat seceratul celor 70 ha 
orz și 25 ha ovăz. Imediat 
du'pă recoltare s-au făcut ară
turi de vară și a fost însămîn- 
țat în cultură dublă porumb 
furajer pentru a se asigura a- 
nimalelor hrană verde.

La această acțiune au 
ticipat printre alți tineri 
miști! Ion Stuncă, Aurel 
dugeanU; Mircea Trănuț, 
rea Pîrvoiu.

în același timp colectiviștii 
grăbesc terminarea celei de a 
treia prașilă la porumb pe 
cele 550 de hectare cit au mai 
rămas de prășit; pentru ca în 
campania de recoltare a griu
lui care va începe zilele aces
tea, toate forțele din gospodă
rie să fie îndreptate spre 
strîngerea griului în timpul 
optim.

Grupul școlar 
natul siderurgic

In laboratorul întreprinderii Industriale de Victoria
socialistă* d-n Capitală, ute misia Elena Grigoresca exe

cută operații de verificare a calității fibrelor.
(Foto : AGERPRES) Py. - • .

Pionierii și școlarii în vacanță
nul acesta, în 
raionul Muscel 
s-au organizat

opt tabere de pio
nieri și școlari unde-și 
vor petrece vacanța 
peste 2000 da elevi 
din regiunea Argeș 
și din orașele Bucu
rești și Constanța. Ta
berele s-au organizat 
in localitățile Cîmpu- 
lung, Rucăr, Stoie- 
nești, Bughea de jos, 
Voinești, Lerești și 
Schitu Golești. Elevii 
au asigurate aici con
dițiile necesare pen-

tru desfășurarea unei 
bogate activități edu- 
cativ-recreative.

Astfel, pionierii din 
orașul București ce se 
află în tabăra de la 
Stoieneșfi au cunoscut 
In primele zile satul 
Slobozia, locul pe 
unde au trecut oștile 
lui Mihai Viteazu după 
lupta de la Călugă
reai, iar pionierii șl 
școlarii de la școlile 
din Pitești, ce se află 
în tabăra Rucăr-Vilă, 
au cunoscut locul is
toric „Posada44 ce se 
afiă in apropiere.

Luna «ceasta »-au 
deschis taberele de 
la Rucăr, Stoienești și 
Bughea de Jos, ur- 
mind ca de la 1. iulie 
să se deschidă și ce
lelalte,

în orașul Cimpu- 
lurig, de la .1, iulie, se 
.va deschide o tabără 
sportivă unde-șl vor 
petrece vacanța '600 
de elevi.

DUMITRU 
DURECI 

activist al Comitetului 
raional U.T.M. Muscel

■ ' W i

nr. 34 din Capitală

Reuniunea 
studenților

la învățătură

un

5-a încheiat un nou an uni
versitar. Acest eveniment 
a fost sărbătorit în fiecare 

.institut. Bilanțul este bogat în 
•roade. Sute și mii de studenți 
țBu învățat cu hărnicie, cu pasiune 
-și perseverență, descifrînd, cu a- 
ijutorul dascălilor lor, tainele ști
inței și culturii, făcîndu-și pe băn
cile facultăților ucenicia științi
fică.

...Am participat ieri seară, la 
„Restaurantul parcului" din Parcul 
de cultură și odihnă „I. V. Stalin" 
din Capitală la o entuziastă săr
bătoare a studenților — reuniu
nea studenților fruntași la învăță
tură ai Capitalei, organizată de 
Comitetul U.T.M. pe centrul uni
versitar și Consiliul U.A.S.-Bucu
rești. Peste 1400 de studenți — 
cei mai buni la învățătură — au 
lost sărbătoriți în această seară 
pentru succesul lor la învățătură. 
Alături de ei au luat parte la a- 
ceastă reuniune numeroși invitat', 
oameni de știință, artă și cultură,
cadre didactice, precum și tineri 
muncitori din numeroase între
prinderi aie Capitalei.

„.Veselie, voie bună, tinerețe. 
E firesc. Tinerii aceștia își sărbă
toresc succesele lor, ele colegilor 
lor. E greu să-i cunoști pe toți. 
La mese sînt viitorii ingineri — 
mecanici, agronomi, constructori, 
metalurgiști, viitori profesori, me
dici, cercetători, foști muncitori, 
fii ai oamenilor muncii.

Cuvintele rostite de tovarășul 
Ștefan Bălan, adjunct al ministru
lui fnvățămintului și Culturii — 
în care se arată condițiile minu
nate de invățăiură și viață asi
gurate studențimii — sînt ascultate 
cu atenție.

Și e firesc că în numele tutu
ror acestor bucurii, pentru în
treaga această grijă care li se 
poartă, studenții toastează în 
seara aceasta de sărbătoare pen
tru fericirea de a trăi zilele lu
minoase de astăzi, pentru că a- 
supra vieții fiecăruia veghează 
părin’e iubit — partidul.

Toastează Niculescu Ion din 
anul III al Facultății de mecanică, 
fostul maistru mecanic la Fabrica 
de ciment din Bicaz, Faighenov 
Nicolae din anul V rr.ecar. că. fost 
strungar la Uzinele „Wllhelm 
Pieck" din Brăila, toastează A- 
lexandrina Sîrbu, studentă in anul 
III, utilaj petrolier, de la Insti
tutul de petrol, gaze și geologie, 
fost mecanic de utilaj petro'ier 
fa Rafinăria nr. f Ploiești, Sa.-u 
Constantin, fostul operator la Ra
finăria nr. î Teleajen. Toastează 
toți cei 1400 de studenți, și-și 
urează noi succese la învățătură. 
Iar cuvintele colegului lor, 
Drago! Florea, studert fruntaș la 
jnvățătură de la Universitatea 
„C. I. Parhor" exprimă ce fapt 
gîndul fiecăruia dintre studenții 
participanți în seara aceasta la 
reuniunea fruntașilor. „Asigurăm 
partidul și întregul popor că ti
neretul studios va învăța zi de zi 
mâi bine, mai mult, cu -dăruire, 
se va pregăti temeinic să parti
cipe cu însuflețire la înfăptuirea 
mari/or sarcini încredințate de 
partid întregului popor".

...Pînă seara tirziu, 1g Parcul 
de cultură și odihnă „I. V. Sta
lin" au răsunat cîntecele studen
ților, care au petrecut o seară de 
neuitat, înainte de a pleca în 
vacanță, Ia practică, în tabere, în 
satele și orașele natale.

t. LUSTIGN. EARBU 
A GRECU

par- 
ute- 
Buz-

C. IRINA

noi
de la Combi- 

_____________ din Hunedoa
ra a dat luna aceasta încă, o 
promoție formată din aproape 
300 de muncitori calificați, teh
nicieni și maiștri, dintre care 
mulți au fost repartizați să lu
creze Ia noile agregate side
rurgice din localitate. Zilele 
acestea alți 7.000 de tineri au 
absolvit școlile profesionale, 
tehnice și tehnice de maiștri 
ale Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de mașini. Cu 
această promoție numărul ca
drelor pregătite în ultimii 3 
ani se ridică la circa 20.500, 
număr cu mult mai mare decît 
acela pregătit pentru ramurile 
amintite mai sus în ultimul 
deceniu dinainte de eliberarea 
tării.

ă în întreaga țară au avut loc serbările de sfirșit de an școlar, 
în fotografia noastră, un grup de premianți de la Școala medie 

primind felicitări din partea profesorilor.
(Citiți în pag IU-a reportajul „Sărbătoare Ia slirșit de an școlar".) 

Foto; N. STELOR1AN

Cu cine te întreci
alături, 
confec- 
pentru 

ii riin

personal cj

Din experiența 
brigăzilor fruntașe 

de producție 
ale tineretului

Și-au îndeplinit 
planul semestrial 
Minerii din exploatările de fier 
Minerii din exploatările de 

fier din întreaga țară și-au 
îndeplinit sarcinile de pro
ducție pe primul semestru din 
acest an cu 5 zile înainte de 
termen. In această perioadă 
ei au extras din abataje o 
cantitate de minereuri de fier 
mai mare cu peste 170.900 
tone decît în primul semestru 
din anul trecut. Cea mai mare 
contribuție la îndeplinirea 
înainte de termen a sarcini
lor de producție prevăzute în 
acest semestru au adus-o mi
nerii de la exploatarea Ocna 
de Fier, care încă de la 14 
iunie lucrează în centul celui 
de-al II-lea semestru, și mi
nerii de la Ghelar.

Succesele minerilor din ex
ploatările de fier se datorase 
conducerii cu mai multă com
petență a lucrărilor tehnice 
de deschidere și pregătire a

zăcămintelor de minereuri, 
organizării superioare * mun
cii in toate sectoarele de ac
tivitate, generalizării experi
enței fruntașilor in producție 
și organizării mai bune a în
trecerii socialiste.

O atenție deosebită au a- 
eordat anul acesta minerii din 
exploatările de fier, îmbună
tățirii calității minereurilor, 
in vederea măririi conținutu
lui de metal. Minereul trimis 
formalei or de către minerii de 
la Teliuc, de exemplu, a avut 
un conținut in metal cu 2 la 
sută mai mare decît cel sta
bilit în plan. Aceasta a per
mis să se realizeze, peste 
plan, la minereul extras în 
întreaga țară in numai 5 luni, 
o cantitate de metal de 22.966 
tone, care a fost livrată fur
nalelor din țară.

atelierului nostru. Odată sta
bilite, obiectivele și angaja
mentele luate au fost discuta
te în ambele brigăzi și ele au 
fost introduse in programul 
de lucru.

Care sînt obiectivele și an
gajamentele brigăzii noastre ?

La ktcul nostru de muncă 
avem scrisă o lozincă : „în în
trecerea pentru ridicarea cali
tății produselor să muncim în 
așa fel incit să n-avem nici o 
ușă respinsă de controlul in- 
tarfazic!” Ne-am angajat, de 
pildă, la începutul lunii aces
teia ca ușile mor. Late de noi 
la autoutilitare să fie de ca
litatea întiia. Aceasta înseam- 
ră. ca nici o ușă să nu fie pes- 
p.r.să de controlul interfazic 
pentru remanieri. Ne-am luat 
acest angajament mobilizator 
■. c'.-.iu-r.e pe rezultatul de 
luna trecută cînd, din lucrările 
executate, numai 5 la sută au 
fost respinse de controlul in
terfazic pentru remanieri.

Un alt obiectiv al întrecerii 
dintre brigăzile noastre se re
feră la îndeplinirea în mod 
ritmic a planului. înainte, ne 
îndeplineam cantitativ planul 
pînă la terminarea lunii, dar 
intr-o zi făceam 5 uși, în altă 
zi 7-8 ș; aceasta avea influen
ță asupra îndeplinirii ritmice 
a planurilor altor brigăzi — de 
la montaj, vopsitorie etc. Era 
deci o problemă nerezolvată 
și de aceea noi ne-am anga
jat să îndeplinim planul în 
mod ritmic pe zile și ore 
chiar.

Însfîrșit, noi am ținut sea
ma că este necesară ridicarea 
continuă a calificării fiecărui 
tinăr din brigadă și ne-am 
propus, ca obiectiv al întrece
rii, participarea regalată a 
fiecărui membru din brigadă 
la cursul de ridicare a califi
cării. Alte angajamente se re
feră la realizarea de econo
mii, la generalizarea expe
rienței și metodelor înaintate 
de muncă.

întrecerea se desfășoară și 
în cadrul brigăzii, între fiecare 
din membrii ei, pe bază de 
obiective și angajamente con-

SAVA DUMITRU 
responsabil al brigăzii de 
ducție a tineretului nr. 4, 
fia a TV-a autoutilitare, Uzina • 

„Tudor Vlfidimirescu"- 
București

pro- 
sec-

Pe tarlalele gospodăriei 
colective din comuna Poe- 
narii-Vulturești, regiunea 
București, de pe care s-au 
recoltat păioasele, se fac 
imediat arături adinei de 

vară.

(Foto Agerpres)

metalurgiști
Anul acesta au fost înfiin

țate noi școli de maiștri Ia u- 
zinele „Independența"-Sibiu, 
„1 Mai“-PIoiești, o școală teh
nică Ia Medgidia.

Potrivit planului de școlari
zare, în anii viitori la com
plexul școlar din Galați vor 
începe cursurile mii de ucenici 
care vor deveni cadre capabile 
să conducă marile agregate a- 
le Combinatului siderurgic din 
Galați.

Școlile profesionale ale Mi
nisterului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini vor cu
prinde în anul viitor cu a- 
proximativ 20 Ia sută mai 
mulți elevi decît în anul șco
lar 1960-1961.

(Agerpres)

r
— Dar cînd plecăm T In ce 

mașină urcăm ?
Aceste întrebări mă trezesc din 

gînduri. Sînf în Piața Romană, în 
fața Institutului de științe econo
mice „V. I. Lenin". E duminică, 
ora frei, și trotuarele freamătă de 
fineref în salopefe, în haine 
lucru, cu pălării de paie.

Toafă masa de tineret se în
dreaptă spre intrarea insfifufului. 
Vreau să trec vizavi, dar nu mai 
pot. Mă ia șuvoiul tinereții îna
inte. Mă vede un fost student, mă 
cuprinde afabil de braț.

— Știți, plecăm la muncă pa
triotică... Sînf lecfor aici, la I.S.E., 
și mă număr printre cei care răs
pund de organizarea plecării.

îmi amintesc că-l cheamă Mo
canu Constanfin. Și așa, discutînd, 
mă trezesc în amfiteatrul mare, 
alături de studenții de la I.S.E. 
care pleacă la munca patriotică 
în vara asta. Mă transform, vrînd 
nevrînd, în reporter. Fostul meu 
student, acum lector și organiza
tor, îmi dă lămuriri. Deși în fond, 
nu-i nevoie. Plecările la munca 
patriotică au devenit o frumoasă,

de
instructivă și utilă tradiție. Studen
ții aproape nici nu. mai concep să 
termine examenele și să nu iasă, 
în mijlocul naturii, două săptă- 
mîni, să muncească, să contribuie 
la îmbogățirea și înfrumusețarea 
patriei. A patriei lor dragi.

— Au venit mai mulți studenți 
decît s-au înscris, mă informează 
lectorul Mocanu Constantin. Uita- 
fi-vă, șefii de brigăzi raportează 
mereu „surplus44. Pleacă la gospo
dăriile de stat din regiunea Bucu
rești — „30 Decembrie", Mihai 
Viteazu, Ciorogîrla, Roșia să ajute 
la strîngerea recoltei.

Departamentul Gostat și Trustul 
regional Gostat București au dat 
tot concursul pentru buna orga
nizare a muncii, patriotice : caza
re corespunzătoare, cazarmament, 
corturi, mașini și camioane pen
tru transport.

Și conducerile gospodăriilor do 
stat au făcut toate pregătirile pen-

Dumitru Almaș

primirea brigăzilor 
muncă patriotică.
G.A.S. i-au mai

tru 
de 
din 
studenți și în verile trecute și a- 
cum îi așteaptă cu bucurie. De 
abia așteaptă să-i vadă pe întin
suri de Bărăgan, să-i audă seara 
cîntînd, să-i vadă organizînd ser
bări, programe artistice, înireceri 
sportive. Pretutindeni a existat o 
mare grijă și pentru sănătatea ti
nerilor. Medici și studenți-medi- 
ciniști practicanți însoțesc brigă
zile la muncă patriotică.

La G.A.S. Ciorogîrla pleacă și 
studenții Mica Ionel și Mihai Con
stantin din anul II Facultatea de 
finanțe credit a I.S.E. Primul e 
brunet, ceva mai în vîrsfă („Am 
făcut armata44) și este șef de bri
gadă. Raportează secretarului

studențești 
Muncitorii 
înfîlnit pe

Minerii și alte 30 mari întreprinderi din Banat
Minerii din Banat care, ală

turi de cei din Valea Jiului, 
contribuie la . aprovizionarea 
centrelor siderurgice din țară 
cu cărbune cocsificabil, și-au 
îndeplinit planul semestrial la 
producția globală și marfă. 
Acest succes a fost obținut 
îndeosebi pe seama creșterii 
productivității muncii — in
dice care în primele 5 luni 
ale anului a fost mai mare cu 
3 la sută față de sarcina pla
nificată. Minerii din exploa
tările fruntașe Cozla și Secul 
au livrat pînă acum în con
tul semestrului II peste 1000 
tone de cărbune cocsificabil.

în aceiași timp, minerii trus
tului „Banatul- au realizat, 
prin reducerea consumului 
de lemn de mină și de alte 
materiale, economii peste 
plan în valoare de 3.000.000 
lei.

Pînă acum, planul semes
trial la producția globală a 
mai fost îndeplinit de alte 30 
de mari întreprinderi din. re
giunea Banat, printre care se 
află Uzinele Siderurgice „O 
țelul Roșu", Uzinele mecanice 
— Timișoara, Iprofîl-Balta 
Sărată, Șantierul naval Or
șova, Fabrica de confecții 
„Bega“-Timișoara.

(Agerpres)

U.T.M. că i-au venit toți brigadie
rii.

Mica Ionel e născut la fără, li 
place și grădinăritul și pomii și 
chiar... recoltatul cu combina. Știe 
să încarce saci ; o să învețe să 
clădească șirele de paie. Dar e- 
xamenele ?

— Biiine I
De alături zîmbește alt student, 

blond, tuns scurt. Nu-i prea voi
nic dar în ochi îi joacă nerăbda
rea. Mă leg tot de examene. Mi 
se pare prea dornic să evadeze. 
Și...

— Cîte restanțe ?
— Un singur 8 ; restul — 9 și 

10. La muncă patriotică pleacă 
doar studenții buni, care și-au luat 
examenele. Așa a hotărît colecti
vul. Și hotărîrea se respectă.

E de loc din Turnișorul Sibiului. 
A’ învățat școala medie la Sibiu 
și a mai făcut muncă patriotică la 
Sura Mică.

— Ați fost pe-acolo ? Foarte 
frumos... Dar cred că nici în Bă
răgan n-o să-mi fie urît. Abia aș
teptăm să plecăm. Foarte mulți 
studenți din anul nostru s-au în
scris în brigăzile de studenți care 
pleacă acum în gospodării. Ni se 
pare așa de firesc acest lucru I 
Nu știu dacă înțelegeți, dar fieca
re student simte dorința de a fi 
util patriei încă de pe băncile fa
cultății, muncind și el, pentru bel
șugul poporului.

O studentă își fot potrivește un 
geamantănaș. Am intrat în vorbă. 
E din Mușenița, de lîngă Rădăuți. 
Părinții, țărani, cu șase copii. O 
soră, învățătoare. Un frate munci
tor la Hunedoara. Ea în anul II 
la I.S.E. — Facultatea comerț ex
terior.

— în fiecare an ne întîlnim pe 
ogoare în primele zile de vacanță. 
Știm că muncitorii din G.A.S. ne 
așteaptă. Ne-au spus-o încă din 
vara trecută. Ne simțim așa de 
bine alături de ei, ne bucurăm 
așa de mult că-i putem ajuta I

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Cu pînzeie-n vlnt.
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Finala „Cupei regiunilor" la oină

I

a începutul verii 
anului trecut, cînd 
în curtea Institu
tului de Cultură 
Fizică din Bucu
rești înfloreau 

trandafirii, doi tineri — un 
băiat și o fată — ieșeau din 
clădirea decanatului privind 
emoționați două sferturi de 
coală dactilografiate.

Proaspeți absolvenți, Sorin 
și Virginia Popescu primise
ră, cu cinci minute înainte, 
repartizarea în producție, 
caldă strîngere de mînă, 
urare de „spor la muncă" 
actul care cuprindea, în cîte
va rînduri un început de drum 
și de viață.

Institutul pierdea doi spor
tivi valoroși. Ani de zile So
rin fusese „om de bază" în 
echipa de volei a I.C.F., iar 
soția sa Virginia, „căpitanul" 
echipei de baschet. Plecau la 
Baia Mare. Acolo erau repar
tizați.

— Voi putea oare să mai 
joc volei, sau va trebui să mă 
rezum la „dăscălie" ? — se în
treba Sorin.

— Ce fel de echipă de bas
chet este la Baia Mare ? Ce 
fel de oameni sînt acolo? — 
gîndea Virginia, cercetând gîn- 
ditoare repartizarea...

...A trecut un an. I-am în
tâlnit pe Sorin și Virginia Po
pescu într-o după amiază de 
duminică, pe terenurile de vo
lei și baschet de la poalele 
Dealului Florilor din Baia Ma
re. Antrenori și jucători. Echi
pele lor susțineau meciuri a- 
micale. Deciziile arbitrilor al
ternau. cu sfaturile antrenori
lor.

— Nu-i neapărată nevoie să 
jucăm balonul în „trei pase" ! 
O acțiune din „două" poate 
surprinde pe adversar...

— Nu dribla la nesfîrșit! O 
pasă peste toată lungimea te
renului poate aduce înscrierea 
nestingherită a unui coș. Bra
vo ! Așa !

La sfîrșitul antrenamentelor 
ne-am așezat pe covorul mătă
sos de iarbă din parcul „Di
mitrov". La vorbă.

— La început a fost mai 
greu, ne spune Sorin Popes
cu. Locuri noi, oameni noi. In 
secția de volei a C.S.M., în 
septembrie anul trecut, rămă
seseră doar 9 jucători. Infrîn- 
gerea suferită în finala cam
pionatului de calificare de la 
București dezamăgise pe mulți. 
La baschet, nici atît. Fetele 
se căsătoriseră și echipa se 
desțrămase.

.4«i, ■îrt -secția de volei se 
pregătesc 13 .seniori și 14 ju
niori. Avem mari speranțe să 
ne calificăm în categoria A. 
Mi-ar părea rău să se întâm
ple altfel. Pentru băieți și mai 
ales pentru cei ce îndrăgesc 
acum voleiul în Baia Mare.

— Dar baschetul?
— Dumneavoastră vă plac 

cifrele. Iată una care cred că 
momentan este satisfăcătoare. 
In secția de baschet se antre
nează 24 de junioare. De alt
fel, în această secție sînt nu
mai junioare. E un „embrion" 
care într-o zi se va transfor
ma într-o puternică secție de 
baschet pe care iubitorii aces
tui sport din. Baia Mare o aș
teaptă de mult. Și va veni si
gur, pentru că elemente ta
lentate și conștiincioase 
destule...

Florile 
'becurilor punctau noaptea 
începea să învăluie orașul. Un 
puști venea alergînd pe alee...

— Tovarășe profesor, marți 
avem din nou antrenament ?

Ne-am ridicat și am plecat. 
In drum spre centrul orașului 
mă gîndeam la unii absolvenți 
ai I.C.F. care, dacă i-ar cu
noaște pe soții Popescu, adînca 
lor mulțumire și mîndrie pen
tru ceea ce fac, s-ar duce fără 
ezitări acolo unde e nevoie de 
ei.

Sare la înălțime Eugen 
Ducu. (Imagine de la con
cursul de atletism disputat 
duminică pe Stadionul ti

neretului).

Aeroportul Interna
tional Băneasa din Ca
pitală a găzduit sim- 
bătă și duminică în
trecerile finale ale 
tradiționalului concurs 
de aeromodelism do
tat cu cupa „Aurel 
Vlaicu“. Organizat de 
C.C. al U.T.M., în co
laborare cu U.C.F.S., 
concursul a unit la 
startul final pe... lili
putanii aviației — ae- 
romodeliștii — Care au 
prezentat modele la 
cele patru probe de 
zbor liber: planoare 
A 1, A 2, moto mo
dele și propulsoare.

Cu toate condițiile 
de zbor puțin favora
bile — prima zi fiind 
dominată de un Vînt 
puternic iar cea de a 
doua de o acalmie 
cu slabe zone de 
renți ascendenți 
fragilele păsări 
sfruite cu migală 
meșterele mîini 
copiilot 
concurenți 
semefe sore slăvi. Nu-

cu-

Trofeul oferit de F.R.O. a revenit 
echipei orașului București

Pe finaliștii „Cupei re
giunilor" la oină i-am 
întâlnit la elegantul ho

tel „Dunărea' din Galați, con
struit recent, care i-a găzduit 
timp de 3 zile. Aici am făcut 
cunoștință cu tinerii muncitori 
de la depoul C. F. R. Sibiu, 
tineri muncitori forestieri din 
Frasin, colectiviști din comu
nele Curcani și Olteni, stu- 
denți din București, care își 
petrec timpul liber în mod 
plăcut și util pe terenurile de 
sport, unde obțin rezultate re
marcabile. Utemiștii C. Scrip- 
caros, mecanic de locomotivă, 
A. Ivan și L Barbu, fochiști din 
Sibiu, W. Roth, lăcătuș, colec
tiviștii AL Anghel, Gh. Matei, 
I. Fundățeanu așteptau cu in
teres confruntarea cu cei mai 
buni jucători de oină.

în primul meci s-au întîlnit 
echipele regiunilor București și 
Suceava. Fiind la „prindere", 
în prima repriză cei din re
giunea București reușesc să a- 
cumuleze 12 puncte și se părea 
că vor termina învingători. 
Dar, în partea a Il-a a meciu
lui, sucevenii refac handicapul 
și meciul se încheie cu un re
zultat de egalitate : 14—14. Ur
mează apoi întâlnirile dintre 
echipele oraș București-reg.

Brașov, reg. Suceava-reg. Bra
șov etc. Cu fiecare întilnire, 
jocurile devin tot mai pasio
nante. Reprezentanții orașu
lui București, printre care se 
numără și 3 maeștri ai spor
tului, se dovedesc mai bine 
pregătiți și cuceresc victorie 
după victorie, instalîndu-se 
în fruntea clasamentului.
Ultimul joc al turneului final 
a avut loc pe stadionul „Por
tul Roșu“, în deschidere la 
meciul de fotbal Știința Ga- 
lați-Marina Brăila, contînd 
pentru campionatul regiunii 
Galați.. Spectatorii au urmărit 
și admirat frumusețea jocului 
de oină, răsplătind cu aplauze 
fazele interesante create de 
reprezentativele orașului Bucu
rești și a regiunii Suceava, 
clasate pe primele locuri în a- 
ceastă competiție. Victoria a 
revenit echipei orașului Bucu
rești, care a cucerit și cea de a 
4-a ediție a „Cupei regiunilor".

Fotbal

mai cîteva din cele 
112 aparate partici
pante la zbor au ra
tat, unele avariin- 
du-se, iar altele dis- 
părînd în nori. Nume
roși spectatori care au 
urmărit, tresărind 
emoție, diferitele 
ze ale întrecerilor, 
avut de admirat 
numai minunatele 
voluții, ci și forma 
tistică a ăeromodele- 
lor. Cele mai frumoa
se modele au fost 
Cele prezentate de e- 
chipele regiunilor Cri- 
șana și Cluj (cercul 
de aeromodele din 
Gherla, de pildă, con
dus de Suteu Sigis
mund a obținut cela 
mai bune rezultate).

lată cîștigătorii ce
lor 4 probe: Vardi A- 
dalberf, regiunea Cri- 
șana, categoria pla
noare A 1, cu 568 
pcf ; Consfantinescu 
Valeriu, regiunea Plo- 
țâști,... categoria pla- 779

de 
fa- 
au 
nu 
e- 

ar-

cori
da 
ala 

șț'nf inerilbt r^..,.
au urcat noare A 2, cu

pct : Ciomo Alexan-

dru, regiunea Crișa- 
na, categoria moto- 
modele, cu 693 pcf. 
și Săndulescu Con
stantin din regiunea 
Cluj, categoria pro
pulsoare, cu 699 pcf.

Cupa „Aurel Vlai- 
cu‘‘ a revenit echipei 
regiunii Crișana care 
a totalizat un număr 
de 2519 pcf.

La sfîrșiful concur
sului, maestrul sportu
lui Ștefan Purice, prin- 
fr-o reușită tentativă, 
a stabilit un valoros 
record republican în 
categoria modelelor 
de elicopter echipa
te cu motor mecanic. 
Originalul model con
struit de Ștefan Puri
ce are o anvergură 
de 3 m, o greutate de 
650 gr. și este echi
pat cu un motoraș de 
2,5 cm3. Lansat de 
pe sol el a urcat în- 
tr-un frmp de 16'55” 
la înălțimea de*1570Î 
metri. - - » n

V. TONCEANU

Duminică s-au disputat se
mifinalele campionatului re
publican de juniori. Cele 
două meciuri s-au terminat cu 
rezultatele:

TG. MUREȘ : Mureșul—Di
namo București 1—3 (1—1, 
I—1).

IAȘI: C S M.S. Iasi—C.S.M. 
Cluj 1—0 (1—6).

Echipele învingătoare vor 
disputa finala la București.

Pentatlon
Concursul internațional da 

pentatlon modem al R.P.R. a 
continuat luni în sala Dinamo 
cu desfășurarea probei de 
spadă. Victoria a fost repur
tată de sportivul maghiar O, 
Torok cu 1033 puncte. Pe e- 
chipe primul loc este deținut 
în prezent de formația R. P. 
Ungare cu 4924 puncte. Echi
pa R.P.R. se află pe locul doi 
cu 3589,5 puncte.

Pob pe apâ
In orașul Magdeburg s-a în

cheiat duminică turneul in
ternațional de polo pe apă, la 
care au participat echipele de 
tineret ale Suediei, R P. Romî- 
ne și R D. Germane (cu două 
formații). Tînăra echipă a ță
rii noastre s-a comportat re
marcabil. obțrnînd trei victo
rii care i-au permis să ocupe 
primul loc în clasamentul ge- 

■"WS*Hl.dEehipa R.P.R. a învins 
cu 5—0 echipă R.D. Germane*

----- •-----

ți auzit 'desigur de 
,, Banatui" — clu
bul sportiv al. 
școlarilor din ora
șul fermecătoare
lor grădini udate 

cu dărnicie de apele Begăi.Pe 
cei mai tineri sportivi ai Ti
mișoarei i-am cunoscut îm
preună cu 2—3 ani m urma 
din... tribune. I-am aplaudat 
sincer, salutând unanim „asal
tul" tinereții. Despre rezul
tate, era prea devreme să se 
vorbească. Așa, cel puțin gân
deam cei mai mulți. „Sînt co
pii, să n-avem pretenții..." 
spuneau unii. Dar, chiar în 
primul an de la înființarea 
clubului, arbitrii consemnau 
prezența în primele 6 locuri 
a tuturor celor 19 tineri atleți 
timișoreni pdrticipanți la cam
pionatele republicane de ju
niori. Prima întîlnire Cu... po
diumul învingătorilor, se pare 
că a avut-o tot atunci Rodica 
Bucea, cîștigătoarea probei de 
aruncare a suliței. „Copiii ti
veau Să mai producă și alte 
surprize plăcute clubului pe 
care-l reprezentau. Și acum își 
amintesc antrenorii de entu
ziasmul acelei zile, cînd ti
nerii baschetbaliști au cîști- 
gat campionatul republican. 
Celelalte secții au răspuns cu 
alte rezultate bune: Pavel 
Mentzel — locul III in cam
pionatul republican de juniori 
la box, 6 caiaciști au devenit 
campioni republicani de junio
ri, gimnastele au ocupat locuri 
fruntașe la concursul interna-

■

or ti va
cu 6-3 formația Suediei și cu 
12-7 echipa secundă a R_D. 
Germane.

Atletism
In ultima zi a tradiționalu

lui concurs inte-națicmai „Me
morialul Rosick»' de la Praga, 
atleții romini s-au campor:at 
din nou remarcab'.l. O frumoa
să victorie a obținut in proba 
de 5.000 m plat reprezentan
tul R.P.R., Andrei Barabaș, 
care a fost cronometrat tn 
14'09"2/10 (la 5"6 10 de recor
dul țării). C. Grecescu s-a cla
sat pe locul 5 eu timpul de 
14’21’'4/10. In proba de arun
carea discului victoria a reve
nit maghiarului Szecsenyi cu 
58,15 m. Atletul romin V. Ma- 
nolescu s-a clasat pe locul S 
cu 51,81 m., stabilind un r.ou 
record republican.

Tir
Pe poligonul de la Tunari a 

luat sfirșit duminică meciul 
internațional de tir dintre e- 
chipele de senioare ș: juniori 
ale R.P. Romine și R.P. Polo
ne. Reprezentativa țării noas
tre a ciștigat meciul acumu- 
lind un punctaj mai bun la 
probele incluse în pr:<ramul 
concursurilor.

In ultima zi s-a desfiftn* 
proba de armă kberă calibru 
redus 60 focuri (poziția cul
cat) care a fost cîștigată la 
senioare de Aurelia Cozma 
(R.P. Romînă) cu 595 puncte 
(nou record al țării). De re
marcat că această performan-

ță este superioară cu 1 punct 
recordului mondial oficial. In 
clasament a urmat Piatkow
ska (R.P. Polonă) cu 587 punc
te. Margareta Filip s-a clasat 
pe locul trei cu 585 puncte. 
La juniori a ciștigat Grozocki 
(R.P. Polonă) cu 590 puncte 
(record polonez).

O fază din meciul U.T.A. 
C.S.M.S. Iași

Duminică pe un traseu din împrejurimile combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii" numeroși amatori de ciclism din 
Capitală au urmărit întrecerile campionatului republican 
de semifond. Anul acesta, în proba seniorilor titlul de cam
pion al țării a revenit tînărului dinamovist Petre Gliiță. La 
juniori titlul a fost cucerit de C. Ciocan (Petrolul Ploiești), 
iar la femei de Maria Ștefănescu (Olimpia Brașov). în 

fotografie un aspect din cursa rezervată Seniorilor.

Itinerar turistic

BRASOV
Să începem cu 

o lecție de 
istorie. Acesta 

este Brașovul. For
tăreața Brassovia e 
ridicată de Cavale
rii Teutoni la 1211. 
Urmele se mai păs
trează, în cărămidă 
și piatră: Biserica 
Neagră, Biserica 
Bartolomeu, con
struită în sec, XIII, 
Casa Veche a Sfa
tului, azi muzeu, 
ridicată în sec. XV, 
Poarta Caterinei și 
Turnurile Alb și 
Negru ale fostului 
burg.

în anii regimului 
democrat popular 
în orașul de la 
poalele Tîmpei. în
cântător bastion 
natural de aproape 
1.000 m înălțime* 
s-au ridicat vigu
roase I 
de arhitectură in
dustrială, comple
xul uzinei „Stea
gul Roșu", locul de 
naștere al. primilor 
rulmenți, al prime
lor autocamioane 
romînești. La a- 
proape o jumătate 
ora de drum

„Emst

unde se construiesc 
mașini și utilaj 
greu, se țes vesti
te stofe fine, se 
produc binecunos
cute garnituri de 
mobilă, produse 
cosmetice, produse 
din Cauciuc, trico
taje etc. în orașul 
acesta, există as
tăzi Teatru de Stat 
și Teatru Muzical, 
formații orchestrale, 
muzee și biblioteci 
bine cotate.
..Aici, la poalele 

: 5ămpai, '~ în - minu
nata Țară a Bîrsei, 
cu ziduri de fortă
reață și' uziirfe mb- 
derne, 
patinate 
și noi, 
cartiere 
rești, se 
rașul de 

ansamblurle’Xg^!
i. if ■■ ■■ j -• -

Sire, floare de pia
tră crescută pe pia
tra munților, la a- 
proape 600 m alti
tudine. Bulevarde 
largi, aerate, mij
loace de transport 
comode — trolei
buze și autobuze — 
hoteluri și restau
rante luxoase și, 
mai ales, o așeza
re de un rar pito
resc, sînt atribute
le orașului de sub 
Tîmpa.

Dacă dorul de 
drumeție nu vă dă 
pace, alegeți pen-

cu clădiri 
de vreme 

frumoase 
muncito- 

întinde o- 
azi, Bra- 

nba-'

tru o excursie uti
lă șl reconfortantă 
orașul Brașov.

Odată sosiți, nu 
pregetați : Vizitați 
și împrejurimile. 
Numai 5 km vă 
despart de Poiana 
Brașov, 
m 
stau la dispoziție 
un 
un frumos restau
rant, un bar. 
club. De aici 
fac excursii 
Postăvarul (1804 m 
alt.), pe cărări 
marcate sau cu te
lefericul, pînă la 
cabana Cristianul 
Mare. Castelul Bran, 
clădit în sec. XIII, 
este la 30 km dis
tanță. în drum se 
pot vizita șj ruine
le cetății Rîșnov. 
Vestitele, sere de 
flori din Codiea* 
cabane—restaurant 

de la Dîmbul Morii* 
Pietrele lui 
mon, Dealul 
jei, sînt doar cîteva 
din locurile de mare 
interes turistic ca
re înconjoară bă- 
trîna cetate brașo- 
veană.

Nu 
decît 
toate 
fața 
tr-o 
excursie la Brașov.

La 1020 
altitudine vă

elegant hotel,

un 
se 
pe

B. LAURENȚIU

R VASILE

deceniu 
a ie- 

trac-

Solor-'
Stra-

galbene-aurii ale 
care

vă rămîne 
să admirați 
acestea la 

locuiții, în- 
încîntătoare

sînt

S. IONESCU

Campionii de mîine

G. DAN

Ștrandul tineretului a găzduit în u 
treceri de natație. Vă prezentăm z 
cursul de sărituri de la tramzz

Foicgrafihe z;

viitoare să în
moi multe ieșiri 
retrogradare.
alt club, clubul

țlonal școlar din R. P. Bulga
ria...

Pe o filă dintr-un dosar, 
care cuprinde promițătoarele 
începuturi ale activității clu
bului sportiv școlar „Banatul" 
am deslușit bilanțul din ’59: 
23 de titluri de campioni re
publicani de juniori, 54 de cîș- 
tigători a diferite concursuri 
republicane de juniori. Copiii 
Timișoarei porniseră cu hotărî- 
re pe drumul măiestriei spor
tive.

Condițiile excelente, munca 
plină de grijă a antrenorilor, 
entuziasmul tinerilor sportivi 
au făcut ca aceste performan
țe să crească necontenit. Peste 
80 la suta din recordurile de 
atletism (ce bine că s-ă 
de la început un accent
sebit pe acest sport!) ale clu
bului au fost doborîte.

Printre performeri — D. Ma
rian : 58,52 la suliță, Rodica 
Bucea : 41,26 la suliță, I. Del- 
cof : 6,80 la lungime, C. Po- 
pbvici: 1,85 la înălțime, Ele
na Vasi: 10,5 la 80 m. g. Și 
mai bune ca în anul trecut, 
rezultatele boxerilor, canoto
rilor» gimnaștilor... Și, în sfîr- 
șit, marea bucurie : handba
listele au intrat în primul 
campionat al țării.

Dar celelalte sporturi ? Per
formanțele cresc pretutindeni.

In fiecare secție sînt pregătiți 
cu pasiune și pricepere cei 
care poate în curînd vor îm
brăca tricourile reprezentative
lor țării. Boxul și-a îmbogățit 
și el „palmaresul". Un titlu 
de campion republican de ju
niori, un loc 3 la seniori, 
locuri fruntașe în campionatul 
juniorilor „Divizionarele", con
tinuă să se afirme în campio
natul categoriei A la handbal 
(să mai amintim faptul că

ajungă pe cele care ocupă 
primele locuri în clasamentul 
pe care vi-l prezentăm :

Handbal (fete), caiac — ca
noe, box, atletism, gimnastică, 
canotaj academic, natație, fot
bal, baschet, Volei băieți, șah.* 
volei fete, rugbi, handbal bă
ieți.

Cite comentarii nu se pot 
face pe baza unui asemenea 
clasament! Credem însă că 
simpla lui publicare va face

O zi printre sportivii clubului școlar 
„Banatul"

aceasta este cea mai tânără 
echipă participantă vreodată 
în campionatele republicane?). 
La natație s-au făcut acum 
progrese mai evidente, cano
torii așteaptă marile întreceri 
din acest an...

S-ar putea ca. publicînd un 
„clasament" al celor mai bu
ne secții pe ramură de sport 
care au realizat rezultate va
loroase în ansamblu de la 
înființarea clubului și pînă a- 
cum, să se ivească și o... con
testație. Credem însă că teh
nicienii clubului nu s-au înșe
lat și bine ar fi ca secțiile 
codașe să se străduiască să le

ca la „etapa" 
registrăm cît 
din... zona de

Ca oricare 
școlar „Banatul" din Timișoa
ra are ca principală sarcină 
creșterea necontenită a perfor
manțelor sportive. Sarcina este 
cu atît mai importantă cu cît 
cluburile școlare sînt acelea 
care pregătesc pe cei mai 
mulți dintre sportivii dare vin 
apoi să completeze, să întine
rească echipele sau loturile ce
lorlalte cluburi. Să nu uităm 
nici aportul pe care aceste 
cluburi sînt chemate să-l adu-

Au retrogradat și Ia capitolul 
disciplină"...

Unsprezecele arădean a 
reușit duminică pe sta
dionul Dinamo din 

București calificarea în etapa 
următoare a „Cupei R.P.R". 
Partenera sa de joc C.S.M.S. 
lași n-a putut înscrie decît un 
singur gol fafă de trei ale for
mației U.T.A. Scorul putea fi 
mult mai mare. Ambele forma
ții s-au... Întrecut parcă și le 
capitolul ratări. U.T.A. s-a do
vedit totuși mai eficace, a ju
cat muff mai clar în atac, e 
știut să fructifice greșelile a» 
părării fotbaliștilor ieșeni.

C.S.M.S. lași a dorit victoria 
și a luptat uneori cu o deose
bită vigoare. Dar, deși ne a- 
flăm la sfîrșitul campionatului 
categoriei A, această echipă 
nu evoluează ca un colectiv 
bine închegat. Acțiunile de atac 
sînt Încropite mai mult la în- 
tîmplare, se bazează în buni 
parte pe individualități : Ava- 
silichioaie, Voice. în timpul jo
cului, Intre coechipieri

observat disensiuni. Ba mai 
mult, unii dintre ei și-au adus 
reciproc injurii. Nu o singură 
dată Mojoc, de pildă, a in
sultat pe portarul propriei sale 
echipe. In repetate rînduri Ava- 
silichioaie a fost apostrofat de 
către arbitru pentru proteste 
și vociferări. Indisciplina! s-a 
dovedit a fi și Unguroiu, care 
adeseori își jignea coechipie
rii pentru anumite acțiuni pe 
care el le socotea greșite.

Lesne de înțeles că aseme
nea manifestări lezează direct 
legătura morală dintre compo
nent» formației, influențează 
negativ evoluția, randamentul, 
calitatea fotbalului practicat de 
această echipă. Conducerea 
clubului C.S.M.S. lași are obli
gația să discute această pro
blemă, să descopere și să în
lăture cauzele care au generat 
o asemenea stare de spirit In 
rindul echipei.

de 
uzinele

Thălmann" pe poar
ta cărora, cu mal 
bine de un 
în urmă, 
șit primul 
tor fabricat în țară. 
Orașul acesta este 
acum un puternic 
centru industrial

că în formarea și pregătire^ 
celor care alcătuiesc ioturile 
republicane de juniori. Cum a 
răspuns clubul sportiv ..Bana
tul" acestor importante îndato
riri ? Dacă s-ar acorda... note 
credem că și la acest capitol* 
clubul sportiv școlar „Banatul" 
ar trebui să primească un ca
lificativ bun. Pentru că, într- 
adevăr, acest club își îndepli
nește cu prisosință sarcina de 
a da loturilor republicane, ce
lorlalte cluburi ți asociații* 
sportivi de frunte, bine pregă
tiți, în toate ramurile de sport.

Ecaterina Cherciov și Ștefa- 
nia Orgovici au învățat bas
chetul la „Banatul" ca și bas- 
chetbaliștii Bahner, Ladislau, 
Spătaru ca și handbaliștii Lu
cia Rusu, Cornel Brașbveanu, 
D. Fuchs, Zaner I și mulți alți 
sportivi care au fost apoi pro
movați în loturile republicane 
de tineret, în echipele diferi
telor cluburi etc. Numai în 
primul an de activitate, clubul 
sportiv școlar „Banatul" a pre
gătit pentru loturile republica
ne (de juniori, tineret Și se
niori) 27 de tineri sportivi că
rora li se adaugă mulți alții 
care și-au continuat activita
tea la diferite cluburi sporti
ve. Exemplele sînt foarte nu-

meroase. In fiecare an, fieca
re secție pe ramură de sport 
a pregătit mulți sportivi de 
frunte care „asaltează" astăzi 
titlurile de campioni ai țării.

...Dar nu toate merg „ca pe 
roate" la „Banatul". Sînt fru
moase succesele realizate de 
acest club sportiv școlar. Ele 
justifică pe deplin existența 
acestui club, răsplătesc grija 
cu care este înconjurat și con
dițiile materiale create și ne 
umple inimile de speranțe. 
Dar să nu uităm de „clasa
mentul" în coada căruia ve
dem că se află handbalul 
masculin care are toate con
dițiile și în plus o puternică 
tradiție. Ce-au de spus fetele 
de la volei ? Dar rugbiștii ?. 
Dar, mai ales antrenorii aces
tor secții ? Fotbaliștii au avut 
unele rezultate bune, dar cînd 
vor promova în campionatul 
republican ? Fotbalul rămîne 
o problemă încă nerezolvată 
la acest club, ca și baschetul 
care a adus multe decepții 
suporterilor timișoreni. Este 
bine că activiștii clubului nu 
s-au culcat pe laurii succese
lor obținute și se opresc cu 
grijă în ultima vreme asupra 
tuturor aspectelor negative ale 
activității diferitelor secții. 
Numai muncind în acest fel, 
clubul „Banatul" va promova 
în viitor noi serii de spor
tivi fruntași ale căror per
formanțe să contribuie la 
creșterea necontenită a presti
giului sportiv al patriei noas
tre.



Despre cîteva 
„probleme specifice44
Li o consfătuire cu 

cadrele din orga
nizațiile U.T.M. 
tare a avut loc la 
Comitetul raional 
U.T.M. Bacău, se

cretarul comitetului U.T.M. 
din Hemeiuș a vorbit despre 
munca politică pe care o des
fășoară organizația U.T.M. în 
rîndul fetelor. Povestea lu
cruri interesante, folositoare 
și celorlalți. Cineva însă, din 
sală, l-a rugat la un moment 
dat să răspundă la urmă
toarea întrebare:

— Ce probleme specifice ri
dică munca de educare poli
tică, cetățenească a fetelor și 
cum au fost ele rezolvate de 
către organizația U.T.M.?

Secretarul comitetului co
munal U.T.M. a răspuns că în 
comună munca în rîndul fete
lor nu ridică probleme deose
bite, că prin întreaga muncă 
de organizație se urmărește e- 
ducarea comunistă a tinerilor, 
atît a băieților cât și a fetelor.

Au trecut de atunci cîteva 
săptămâni și iată-ne în comu
na Hemeiuș.

Datorită muncii politice 
desfășurate de organizația de 
partid, și la care organizația 
U.T.M. și-a adus aportul său, 
concepția unora după care fe
meia nu este bună decît să 
vadă de casă și să îngrijească 
de copii, este perimată. Fe
meile au fost promovate cu 
încredere în munci de răspun
dere, au fost atrase la întrea-

Tinerețe, fantezie, 
bogăție folclorică
rinerețe, fantezie și bo

găție folclorică — iată 
„armele" ansamblului

Slash" in fața cărora orice 
auditor ridică mîinile și... 
aplaudă frenetic! Nu cunoaș
tem vîrsta celor 120 de mem
bri ai formației (in anul 1953, 
cînd s-a închegat ansamblul, 
aveau 15-16 ani, ne confirmă 
programul de sală) dar entu
ziasmul molipsitor cu care își 
apropie spectatorii, viața ce 
animă scena, capacitatea de a 
„trece rampa" de la primul 
contact cu auditorii, rămân 
atributele unei tinereți ce nu 
mai solicită datele biografice.

Spectacolul impresionează 
prin fantezia de prezentare a 
numerelor. Nimic nu se re
petă, totul curge, se încheagă 
fără să prinzi de veste. Dan
satorii cântă, iar corul dansea
ză ! Efectul pare excepțional 
atunci cind toată masa se 
află în scenă. Dar nu apuci 
să savurezi un solist la mi
crofon. cind din colțurile o- 
puse se încheagă dansul și 
scena se inundă de costumele 
multicolore. Această fantezie

însemnări 
pe marginea 
spectacolului 

ansamblului polonez 
„Slask“

regizorală — datorată condu
cătorului artistic Stanislaw 
Hadyna șl a coregrafului Elwi- 
ra Kaminska — constituie 
principala noutate adusă de 
ansamblul „Slash", exemplu 
de măiestrie și maturitate ar
tistică.

In sfîrșit, bogăția folclorului 
polonez — cu predilecție adu
nat din Silezia, ținutul Kra- 
coviei și al munților Tatra — 
ne-a încântat prin varietatea 
lui, prin semnificativul con
ținut muzical și coregrafic, 
prin ineditul și inepuizabilul 
costum. Este atîta risipă de 
fantezie, atîta măiestrie artis
tică în realizarea costumelor, 
incit ochiul trăiește clipe de 
rară desfătare.

Spectacolul debutează cu ce
le două dansuri clasice „Polo
neza" și „Mazurca", introdu- 
cîndu-ne deci în atmosfera po
loneză. Admirăm dinamismul 
flăcăilor în dansul silezian 
„Wisgierny" spre a ne uimi 
virtuozitatea fetelor în ,,Zwod- 
zony“ și apoi a întregului an
samblu în „Kujawiak" , „Obe- 
rek" și „Suita Krakoviană".

Partea a doua a programu
lui — mai lirică, mai potolită, 
fără nervul primei — ne-a re
ținut atenția prin „Dansurile 
din Podhale" și dramatica 
„Baladă haiducească".

Corurile — tăiate adeseori de 
multe intervenții solistice, fapt 
care ne împiedică de altfel să 
indicăm nume proprii — au 
sunat omogen muzical. Dirijo
rii 'Stanislaw Hadyna și Czes
law Pietruszka au adus o con
tribuție prețioasă la ținuta ar
tistică a spectacolului.

EUGEN VICOS

, Urmare din pag. I-a)

crete. Brezan Florea, de pildă, 
e sudor autogen și electric. El 
se întrece tot cu un sudor din 
brigadă, cu Neagu Zamfira, 
Badea Gheorghe e lăcătuș și 
el se întrece de asemenea cu 
un lăcătuș, cu tînărul Mano- 
lescu Nicolae. Amîndoi se o- 
cupă de pregătirea și asam
blarea reperelor pentru uși, 
au deci aceleași atribuții în 
procesul de producție și fireș
te întrecerea între ei le dă uh 
imbold puternic în mutică.

Noi punem un accent deose
bit pe urmărirea felului în 
care se desfășoară această în
trecere, a rezultatelor ob
ținute Urmărirea întrecerii 
pe brigăzi pornește toc
mai de la urmărirea în
trecerii între tineri. Atunci 
cînd cunoști cu exactitate re
zultatele obținute în muncă 

ga viață politică și socială 
desfășurată în comună. în 
fruntea comitetului executiv 
al sfatului popular comunal 
se află o femeie. In gospodăria 
agricolă colectivă sint femei 
care de asemenea au primit 
munci de răspundere, deseori 
le găsești la căminul cultural 
prezentând recenzii despre 
cărți, activînd cu talent în- 
tr-una din formațiile artistice. 
„Nu există treabă mai impor
tantă în comuna noastră la ca
re femeile să nu ia parte acti
vă, nu există problemă de inte
res general discutată la care 
cuvîntul femeilor să nu fie as
cultat iar propunerile lor 
aplicate" — ne-a spus preșe
dinta comitetului executiv al 
sfatului popular comunal.

Acest lucru este vizibil și

Cum atrage Comitetul 
comunal U.T.M.

Hemeiuș, raionul 
Bacău, tinerele fete 

la activitatea 
organizației

în activitatea organizației 
U.T.M. O dovadă o consti
tuie și faptul că din 230 de 
utemiști cîți sînt în organiza
țiile de bază U.T.M. din co
mună mai bine de 120 sînt fe
te, că în conducerea organiza
țiilor de bază U.T.M., în comi
tetul comunal U.T.M., au fost 
alese numeroase fete care do
vedesc pasiune, hărnicie și 
pricepere atît în treburile or
ganizației U.T.M., cit și la 
muncile agricole.

Secretarul comitetului co
munal U.T.M. a spus în cons
fătuirea amintită mai sus că 
organizațiile U.T.M. din co
mună nu au întreprins nimic 
special pentru munca de edu
care a fetelor. Și, în general, 
așa stau lucrurile.

Fetele au fost încadrate 
(marea lor majoritate) in in- 
vățămîntul politic U.T.M., au 
fost ajutate practic — ca toți 
ceilalți cursanți — în orga
nizarea studiului individual, 
și au primit de fiecare dată 
îndrumări concrete. Cercetând 
documentele organizațiilor de 
bază am constatat că fetele nv 
numai că sînt prezente la fie
care adunare generală U.T-M, 
dar sînt participante active la 
discuții, fac propuneri care se 
bucuri de atenția birourilor 
U.T.M., a comitetului comunal, 
în ultima adunare generală a 
organizației U.TJf. de la 
G.AXÎ. „Donca Simo" de 
exemplu o utemistă a propus, 
dat fiind ingreunarea muncii 
la grădină din cauza ploilor 
abundente, să se formeze aco
lo o echipă din fete care să 
lucreze cît timp este necesar. 
Propunerea a fost adusă la 
cunoștința organizației de 
partid, a conducerii gospodă
riei colective și este pe cale, 
de a fi aplicată.

Interesant este și faptul că 
aproape nu există utemistă 
care să nu aibă de îndeplinit 
o sarcină concretă. Fetele 
sînt antrenate la munca cul
turală, la activitatea brigăzii 
de muncă patriotică precum și 
la celelalte acțiuni întreprinse 
de organizația U.T.M.

Neîndoielnic că toate aceste 
activități la care fetele au 
fost antrenate au avut o pu
ternică influență educativă 
asupra lor, au contribuit la 

O imagine din spectacolul prezentat de Ansamblul de cîntece și dansuri „Slask" din 
R. P. Polonă (Foto : Agerpres)

Cu cine te întreci
de către fiecare tînâr sau de 
brigadă, în întregul ei. și bi
neînțeles le aduci la cuno
ștință tinerilor, aceasta are 
un puternic efect stimulativ, 
mobilizator in obținerea unor 
rezultate și mai bune. Din 
proprie experiență știu că a- 
tunci cînd urmărirea și popu
larizarea rezultatelor obținu
te în producție se face in mod 
permanent și temeinic, intere
sul tinerilor în cîștigarea în
trecerii sporește, duce la gă
sirea unor noi posibilități de 
menținere și dezvoltare a re
zultatelor obținute. Și ceea ce 
e mai important, întrecerea 
are un puternic rol educativ.

Urmărirea rezultatelor în
trecerii o face, așa cum e și 
firesc, comitetul sindicatului, 
dar și noi, membrii brigăzii, 
discutăm decădal în ce stadiu 
ne aflăm cu îndeplinirea an
gajamentelor. în urmă cu cî-

le ridică munca și 
fetelor, a tinerelor

aceste probleme — 
cărora nu ies nici

îmbogățirea cunoștințelor lor 
politice și de cultură generală.

Viața însă îl contrazice pe 
secretarul comitetului comu
nal U.T.M. Realitatea dove
dește că pentru educarea fete
lor și în special a tinerelor că
sătorite este nevoie și de unele 
acțiuni specifice care să răs
pundă unor probleme concre
te pe care 
activitatea 
femei.

Una din 
din sfera 
bieții — este viața lor de fami
lie după căsătorie. Unele din
tre utemistele de curînd căsă
torite cum ar fi Elena I-, Ma
ria A., Eugenia D., consideră 
că odată căsătorite „nu mai 
cadrează cu situația lor* să 
se amestece cu ceilalți tineri 
în activitățile culturale, spor
tive etc. Vin doar la adunări 
generale și își plătesc cotiza
ția. Curios este faptul că 
membrii comitetului comunal 
U.T.M„ ai birourilor organi
zațiilor de bază, consideră 
normală o asemenea concep
ție. Dar viața nu se poate 
desfășura intre patru pereți. 
Tinerele soții, motivînd de 
obicei că-și „caută* soții, râmin 
alături de ei ore întregi la că
minul cultural, tudiază confe
rințe, participă la cititul în 
colectiv al unor cărți, ba 
chiar și la activitatea brigăzii 
utemiste de muncă patriotică 
iau parte de multe ori, fără 
să mai considere că „nu înca
drează" să se mai amestece 
cu ceilalați tineri necăsătoriți.

Iată deci că însăși viața a 
infirmat mentalitatea potrivit 
căreia o utemistă căsătorită 
nu mai poate participa la via
ța organizației U-TM. De ce 
atunci organizația U.T.M. nu 
duce lucrurile pînă la capăt ? 
Și pentru aceasta nu ar trebui 
decît ca tinerele căsătorite să 
fie antrenate in continuare la 
viața de orga-. :zație, să li se 
încredințeze sarcini, să fie 
ajutate să și le îndeplinească. 
S-ar putea de azemenes, ea tn 
cîteva adunări generale si se 
dezbată unele probleme pri
vind tinerele familii, să se dis
cute desvre legătura ce există 
între v.?s de familie și ac
tivitatea politică. Jooală a 
membrilor ei — ca mijloc de 
tatărire a femtUei. de imbo- 
gățire a vieții tinerilor fami
liști.

In munca eu tinerele câsă- 

ce 
de 
le

plăcere 
singură 
de citit 
celelal-

torite se mai ridică însă 
alte cîteva probleme: în 
mod le atragem la viața 
organizație. ce sarcini 
încredințăm? Utemistă Maria
C-. de pildă, are doi copii mici, 
pe care trebuie să-i îngrijeas
că. In asemenea împrejurări, 
firește, nu trebuie să i se în
credințeze sarcini care o sus
trag de la obligațiile sale de 
mamă, de gospodină. Dar Ma
ria C., ar organiza cu 
de pildă — după cum 
mărturisea — un cerc 
la care să participe și 
te mame tinere de pe ulița ei, 
dintre care multe sînt neute- 
misfi fila care toate ar avea 
de învățat lucruri folositoare.

Am dat exemplul acesta 
pentru a sublinia că într-ade- 
văr este neapărat nevoie ca 
în munca cu tinerii căsătoriți 
să avem în vedere și preocu
pările lor specifice.

Așadar, și in comuna He
meiuș sînt „probleme" în 
mUnca cu fetele, și în special 
cu tinerele căsătorite, care 
pot și trebuie să fie soluțio
nate de organizația U.T.M,

P. ISPAS

teva zile, imediat după a doua 
decadă a acestei luni, de pil
dă. am avut o scurtă consfă
tuire de brigadă in care am
discutat tocmai asemenea
chestiuni. Am con;itatat în
consfătuire că spre deosebire
de incepurul Funii. controlul
interfazic ne-a respins oen-ru
remanieri numai 2 la1 sută din-
tre produse, că toți 1inerii din
brigada au frecvenp1 buna la
cursurile de ridicare: a califi-
carii.

S-a constatat îns
ceea ce pnveșie nm-xăta-

lucrului ou stâ—■ tOO-
mai bine. Se impuz>ea deci
organizarea mai 4imârunți-
tâ a o repampe a
lucrărilor mai judicioasă, care
să asigure și indep linirea a-
cestui obiectiv pe car= ni
l-am luat in întrecei•e. Tinerii
care lucrează la sudură și cei
de la asamblare, pe baza unei

Partâdpcrrte ta Seminarul 
intemcționol „Statutut femeii 
in dreptul fomll-ei" în vizită 

ia Muzeul Peleș.

Foto: AGERPRES

„în Romînia există egalitate 
deplină intre bărbați și femei"

— Conferință de presă în legătură 
cu desfășurarea lucrărilor Seminarului internațional 
cu tema .Statutul femeii în dreptul familiei" —

Luni a avut loc o conferință 
de presă în legătură cu des
fășurarea lucrărilor Semina
rului internațional cu tema 
„Statutul femeii în dreptul 
familiei".

La conferința de presă au 
participat reprezentanți ai 
ziarelor și publicațiilor cen
trale, ai radiodifuziunii și 
Agenției Romine de presă, 
precum și corespondenți ai 
presei străine. în cadrul con
ferinței, Maris-Helene Lefau- 
cheux (Franța), Olga G. Pav- 
șukova (R.S.S. Ucraineană) și 
K. Kjox (Danemarca), condu
cătorii dezbaterilor la primele 
puncte de pe ordinea de zi a 
Seminarului (căsătoria, efec
tele căsătoriei in ceea ce pri
vește condiția personală a fe
meii și în ceea ce privește 
dreptul de' proprietate), au 
făcut scurte expuneri cu pri
vire la concluziile în proble
mele dezbătute și au răspuns 
la întrebări ale ziariștilor 
prezenți.

Delegata Franței a arătat 
că întâlnirea de la București 
este deosebit de importantă 
deoarece se ocupă de locul 
pe care îl deține femeia în 
familie, de relațiile ei în ca
drul familiei. Acest seminar 
este primul dintr-o serie de 
seminarii cu același subiect, 
care vor avea loc în viitor în 
Asia, America Latină și Afri
ca. Vorbitoarea și-a exprimat 
speranța că concluziile Semi
narului de Ia București vor 
folosi următoarelor întâlniri.

Marie-Helene Lefaucheux a 
relevat contribuția delegației 
române la acest Seminar, ară- 
tînd că aceasta lucrează foarte 
frumos, iar întâlnirile și con
tactele personale au fost în- 
tr-adevăr admirabil organi
zate și deosebit de utile des
fășurării lucrărilor.

Referindu-se la situația din 
țara noastră, ea a spus : După 
cit mi-am putut da seama, 
intr-adevăr, în Romînia există 
egalitate deplină între băr
bați și femei.

În încheiere, vorbitoarea 
și-a împărtășit impresiile în 
legătură cu vizitele făcute în 
țara noastră. Aveți, intr-ade
văr, o țară minunată — a 
spus ea. Am fost într-o serie 
întreagă de instituții culturale 
și am rămas impresionată.

După ce a mulțumit gazde

organizări mai bune a locului 
de muncă, și-au propus să 
dea astfel in fiecare zi 14 uși 
în loc de 12. în secție avem 
și un grafic la care sînt afi
șate săptămânal rezultatele 
muncii tuturor brigăzilor, în 
ceea ce privește calitatea pro
ducției, îndeplinirea planului 
precum Șț economiile realiza
te. De asemenea, la 2-3 zile, 
maistrul atelierului organizea
ză scurte convorbiri cu cele 
două brigăzi, se analizează 
cum stau cu calitatea, cu in- 
dep i.iirea planului, cu econo
miile etc și se arată in ce 
d_r*e:-> trebuie să^și îndrepte 
n viitor mai rmlt activitatea

Vreau să spun ci'.era cu
vinte $1 despre un alt aspect 
al întrecerii intre brigada 
noastră cu cea a Iui Vasile 
Neagj și anume, despre spi
ritul de întrajutorare. Deoa

lor pentru buna desfășurare și 
organizare a lucrărilor de la I 
București, Olga G- Pavșukova I 
s-a referit la însemnătatea ! 
problemelor discutate la se- i 
minar. arătînd că femeile ! 
reprezintă mai mult de juma- i 
tate din populația globului. 
Locul pe care n ocupă fe
meile în familie influențează 
și poziția lor în societate. 
Seminarul a discutat pro
bleme privind cetățenia fe
meii, domiciliul și ale
gerea numelui ei, dreptul la 
alegerea profesiunii. Ea a ară
tat că, discutîndu-se pe larg 
dreptul femeii la alegerea pro. 
fesiunii, s-a ajuns la conclu
zia că acest drept are o foarte 
mare importanță socială, pen
tru că de el depinde și poziția 
pe care o capătă femeia în 
familie, nu numai în societate. 
S-a ajuns la concluzia că și în 
această privință femeia tre
buie să se bucure de drepturi 
egale cu bărbatul pentru a- 
ceeași muncă trebuind să pri
mească aceeași remunerare. 
Lucrările seminarului de la 
București — a spus vorbitoa
rea — se desfășoară la un ni
vel înalt. La acest se
minar — a adăuga* ea — va fi 
întocmit un raport general 
care va cuprinde recomandări 
ce vor fi adresate tuturor sta
telor. Dacă statele vor găsi 
de cuviință să aplice recoman
dările noastre, socotim că a- 
cesta va fi un lucru util și o 
realizare însemnată pentru 
colaborarea și înțelegerea în
tre state. Guvernul R. P. Ro- 
mîne nu numai că a organi
zat foarte bine lucrările Se
minarului dar a dat posibili
tate particiipanților să facă 
diferite vizite, să călătorească 
prin țară, ceeia ce a permis 
un contact strîns și 
personal între delegații. în 
cadrul dezbaterilor Sfminani- 
lui s-au abordat o serie de 
probleme importante pentru 
dezvoltarea relațiilor între 
state.

K. Kjox a subliniat impor
tanța discuțiilor purtate în 
Seminar cu privire la dreptul 
de proprietate al femeii asu
pra bunurilor dobîndite în 
timpul căsătoriei, adică asu
pra proprietății matrimoniale 
comune.

Reprezentantul danez și-a 
împărtășit părerea că partici- 
panții la acest Seminar sânt 
foarte mulțumiți de felul cum 
guvernul rornîn a organizat 
Seminarul nu numai în pri
vința lucrărilor propriu-zise 
ci și a folosirii timpului liber, 
dîndu-se ocazia să Viziteze 
locuri foarte interesante. El a 
relevat că, după cîte și-a dat 
seama, concluziile la care au 
ajuns participanții la seminar 
sînt aplicate întrutotul în Ro
mînia.

★
In cadrul Seminarului interna

țional cu tema „Statutul femeii 
în dreptul familiei" luni a început 
discutarea unui nou punct de pe 
ordinea de zi : Desfacerea căsă
toriei. Conducătoarea dezbateri
lor la acest punct, Ewa Meorzy- 
cka-Ciszewska (R. P. Polonă) a 
prezentat un referat în legătură cu 
problema supusă discuției.

Seara parficipanfii la seminar 
au asistat la un spectacol la Cir
cul de Stat.

(Agerpres)

A apărut

Presa noastră"
Revista Uniunii Ziariștilor 

din R.P.R.
Anul VI, nr. 5 (61) 1961

rece întrecerea socialistă e o 
întrecere între tovarăși de 
muncă noi n-avem nimic de 
ascuns unii față de alții, ne 
împărtășim cu regularitate în 
cadrul schimburilor de expe
riență. metodele de lucru 
înaintate, experiența concretă 
m rezolvarea unor proole- 
me. Iar atunci cînd o bri
gadă a rămas în urmă, ne a- 
jutăm reciproc in muncă Or- 
ganizarea concretă a întrecerii 
stimulează deci, printre altele,

tulul de întrajutorare atit In
tre tinerii din fiecare brigadă 
d: $î intre cele două brigăzi.

Fără Îndoială, faptul că știm 
in mod concret cu cine ne 
Ir. trecem, că ia baza întrece
rii cu brigada lui Vasile Nea
gu stau obiective concrete, ne 
va permite să obținem de a- 
cum înainte rezultate și mai 
bune în producție.

Cu prilejul împlinirii 
a 11 ani de ia agresiunea 
imperialistă împotriva 

Coreei
Cu prilejul împlinirii a 11 

ani de la dezlănțuirea de că
tre imperialiștii americani a 
războiului agresiv împotriva 
poporului coreean, ambasa
dorul R. P. D. Coreene la 
București, Kim Ben Dik, a 
vorbit la posturile noastre de 
radio.

(Agerpres)
----- e-----

Film științific
Recent Centrul de docu

mentare medicală al Ministe
rului Sănătății și Prevederilor 
Sociale în colaborare cu Stu
dioul cinematografic „Bucu
rești" au realizat filmul me
dical științific „Patologia sto
macului operat pentru boala 
ulceroasă".

Filmul, în culori, redă sin
teza cercetărilor clinice și fi- 
ziopatologice efectuate în cli
nica medicală a spitalului 
„Vasile Boaită" din Capitală 
în ultimii 10 ani. care au fost 
făcute cu ajutorul metodelor 
moderne de investigație, ca 
radioizotopi, radio&nematogra- 
fie și altele.

(Agerpres)

In eîntece șl voie bună, studenții de la I.S.E. pleacă la muncă patriotică In gospodă
riile de stat din regiunea București.

Foto R. VASILE

STUDENȚII BRIGADIERI
PE OGOARELE PATRIEI

(Urmare din pag. I-d)

Știm că astfel sîntem de folos pa
triei, Să-i auziți cum vorbesc des
pre noi, ne spun „studenții noș
tri", sau adesea îi auzim spunînd 
„Așa studenfi, dă 1“ Aceste cuvin
te ne umplu inima de mîndrie, ne 
îndeamnă să muncim mai bine. 
Cu toții așteptăm botezul primei 
zile de muncă în gospodărie.

Informații
Luni după-amiază au sosit 

în Capitală lordul Robert 
J. G. Boothby, membru al Ca
merei Lorzilor, președintele 
grupului parlamentar pentru 
dezvoltarea comerțului dintre 
Est și Vest șl vicepreședin
tele acestui grup, sir Leslie 
Plummer, deputat, membru al 
grupului parlamentar anglo- 
roniîn din Camera Comune
lor. Ei vor vizita țara noas
tră d» oaspeți ai Camerei de 
Comerț a R. P. Romine.

în cadrul unei ședințe a 
grupului parlamentar romin 
pentru relații de prietenie 
Romînia—Franța din Marea ; 
Adunare Națională acad. St. 1 
Nicolau a făcut o reia- I 
tare cu privire la recen- | 
ta vizită a delegației acestui i 
grup în Franța la invitația 
grupului parlamentar Franța- 
P.omînia din Senatul Francez.

Cf.' nu’Tdu-și turneul In 
țară noastră, orchestra de mu
riră ușoară a radioteleviziunii 
din Praga ,J{rautgartnef“ 
(R.S. Cehoslovacă) a dat du
minică seară un concert la 
clubul Uzinelor de tractoare 
.JKfttst ÎMl-manti" din Brașov. 
Constructorii de tractoare și 
familiile lor au răsplătit cu 
Vii aplauze pe artiștii oaspeți 
veniți în mijlocul lor.

(Agerpres)

Sărbătoare
de an

veniseră. Cînd
Jana 
vor-

Duminică dimineața, pe 
fiecare stradă a Capita
lei te puteai înfîlnl eu 

școlari - de la cei din clasa 
a V-a pînă la proaspeții ab
solvenți. Și toată mulțimea 
asta de copii și adolescenți 
și-au dat întâlnire la școala 
unde învață pentru ca, îm
preună cu profesorii, cu pă
rinții să sărbătorească un an 
de muncă, de realizări, să 
mulțumească partidului pen
tru minunatele condiții de 
studiu create.

...Sala Teatrului „Filimon 
Sirbu" unde a dat serbarea de 
sfîrșit de an Școala medie nr- 
10 ^oia Kosmodemianskaia" 
a fost neîncăpătoare pentru 
toți cei care 
tovarășa directoare, 
Cristu a început să 
beascâ, în sală s-a făcut liniște 
desăvârșită. Deși vorbea des
pre lucruri trăite de fiecare, 
la care fiecare și-a adus con
tribuția, ascultau cu cea mai 
mare atenție. Chipurile lot 
exprimau o adâncă mândrie. 
Și pe bună dreptate. In acest 
an școlar, nivelul la învățătură 
a crescut simțitor față de anul 
trecut. Pe toată școala numă
rul celor promovați este de 91 
la sută. Majoritatea elevilor 
au obținut medii de la 7 în 
sus. Rezultate frumoase au ob
ținut elemi școlii și în activi
tatea extrașcolară.

„Ca de altfel întregul Cluj, 
care își schimbă pe zi ce trece 
înfățișarea și Școala medie 
mixtă nr. 10 poartă amprenta 
înnoirii. în fundul curții se 
profilează noua clădire a școlii, 
care s-a adăugat 
Dată în folosință 
ceputul anului 
clădire cuprinde 
clasă, 2 laboratoare, 4 cabine 
metodice, un atelier de tîm- 
plărie. Prin aceasta, capacita
tea școlii s-a dublat. Astăzi 
aici învață 1423 elevi dintre 
care 1138 urmează cursurile 
de zi.

Elevii romîni și maghiari, 
care învață în această școală 
și-au manifestat recunoștința 
față de partid pentru perma
nenta sa grijă de a îmbună
tăți condițiile lor de învăță
tură și viață pregătindu-se cu 
hărnicie. Elevii se prezintă a- 
cum la sfirșit de an școlar cu 
frumoase rezultate în munca 
de învățătură. Clase întregi, 
cum sînt, de pildă, clasele a 
V-a D, a Vil-a A, a VllI-a B 
etc. nu au nici un elev cori
jent sau repetent. Din cei 1188 
de elevi la cursurile de zi, 
1080 sînt declarați promovați.

Serbarea de sfîrșit de an 
școlar la școala medie mixtă

celei vechi, 
chiar la în- 
școlar, noua 
16 săli de

— Și notele ? Cum stai cu t- 
xamenele ?

— Numai zece, îmi spune Fe
licia Scredinschi.

Ce-am putea adăuga în plus ? 
Studenții aceștia, care au învățat 
cu sîrguinfă, zl de zl, pregătin
du-se cu pasiune pentru profesiu
nea aleasă, pleacă cu atîta 
bucurie să pună umărul, să ajute, 
ca an de an belșugul patriei să 
fie mai mare. Li se pare vacanța 
mai plină după ultima zi petrecu
tă înfr-o gospodărie, cînd, la fes
tivitatea de despărțire, muncito
rii le adresează Cuvinte de feli
citare pentru munca depusă. Este 
aceasta satisfacția și bucuria tine
rilor cafe vor să se simtă deplin 
utili patriei, vor să-și exprime prin 
fapte mulțumirea către partid, că
tre întregul popor, care se îngri
jesc ca viața lor să fie fericită, să 
poată învăță, să-și realizeze vi
surile.

ÎN CURÎND PE ECRANE

NOUL FILM SOVIETIC
„DIN NOU DIMINEAȚA"

O producție a studioului „Lenfilm"

la sfîrșit 
școlar
-i 

nr. 10, din Cluj a fost o mani
festare entuziastă prin care 
elevii romîni șt maghiari și-au 
exprimat hotărîrea de a învăța 
cu sirguință pentru a deveni 
viitoare cadre de nădejde ale 
construcției socialiste din 
patria noastră.

...Din 1950 și pînă acum au 
absolvit cursurile școlii medii 
mixte „I. L. Caragiale" din 
Ploiești aproape 1290 elevi și 
eleve. Unii dintre ei sînt a- 
cum ingineri, constructori de 
utilaj chimic și petrolier. Al
ții sînt profesori, medici și 
tehnicieni cu o înaltă califi
care. La serbarea de sfîrșit de 
an, care a avut loc recent în 
sala Teatrului de stat din lo
calitate, promoția de absol
venți 1960—1961 au trăit cli
pele unei mari bucurii, in a- 
ceastă zi, într-un cadru fes
tiv, majoritatea celor peste 
200 de absolvenți ai clasei a 
Xl-a au fost sărbătoriți pen
tru succesele obținute la în
vățătură. Printre tinerii elevi 
ai promoției sînt cei care au 
obținut numai note de 9 și 10 
la toate materiile - elevii 
Nicolae Gheorghiu, Petre Du- 
ți, Florin Gheorghiu, campion 
al R.P.R. la șah și alții. Elevii 
și-au mărturisit dorința lor de 
a urma mai departe învăță
tura. Cei mai mulți doresc să 
devină ingineri, constructori, 
profesori. Cu toții s-au anga
jat să nu precupețească nici 
un efort pentru a deveni oa
meni de nădejde ai patriei so
cialiste.

...Și cântecele, și poeziile, și 
cuvintele rostite, toate, la toa
te serbările școlare, exprimă 
aceeași caldă mulțumire a 
școlarilor și elevilor adresate 
partidului pentru viața plină 
de fericire pe care o trăiesc, 
pentru manualele primite gra
tuit, pentru școlile nbi în care 
învață, pentru toate condițiile 
ce li se oferă să se pregă
tească pentru a deveni folosi
tori patriei. Unii pleacă în va
canță în tabără, se vor număra 
printre cei 150.000 de elevi și 
școlari care-șț vor petrece o 
parte din vacanța în Stațiunile 
de odihnă. Alții vor merge în 
excursii, vor petrece zile plă
cute la cluburi sau tabere lo- , 
cale, cei din ultima clasă sînt 
în febra pregătirilor pentru 
maturitate și apoi pentru a in
tra la școlile tehnice și facul
tăți. Toți și-au luat rămas bun 
de la școală. Ce să le urăm ? 
Primilor -< vacanță plăcută ! 
Celorlalți - succes la exame
nul de maturitate, reușită la 
școlile tehnice și facultăți.

N. FLOREA

I. M. U. M.
întreprinderea Metalurgică 
de Utilaje Medgidia, regiu

nea Dobrogea

Angajează prin concurs 
cinci maiștri strungari

Concursul e deschis numai 
maiștrilor care au la bază 
stagiul de trei ani. El se 
ține în cursul lunii august 

1961 la Medgidia.

înscrierile se fac pînă la 
15 iulie 1961 direct la 
I.M.U.M., serviciul personal 
și formare cadre în scris 
sau telefonic (nr. 318 Ofi

ciul Medgidia).
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Lucrările Conferinței Internationale 
de la Geneva pentru reglementarea1

GENEVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 26 iunie 
delegații țărilor participante 
la conferința internațională 
pentru reglementarea proble
mei laoțiene s-au întrunit la 
o nouă ședință, prezidată de 
G. M. Pușkin, (U.R.S.S.).

Ședința din 26 iunie a fost 
prima după publicarea comu
nicatului de la Ziirich care, 
după cum se știe, a consfințit 
înțelegerea dintre prințul 
Suvanna Fumma, primul mi
nistru al Laosului, prințul 
Suftmuvotig, conducătorul 
frontului patriotic și prințul 
Boun Oum, liderul grupului de 
la Savannaket, în ce privește 
programul politic și sarcinile 
imediate ale viitorului guvern 
de coaliție. Acest document a 
fost apreciat în mod pozitiv în 
marea majoritate a capitalelor, 
lumii.

Deschizând ședința de lunii 
reprezentantul Uniunii Sovie
tice a făcut o declarație în 
care se spune printre altele : 

înainte de a continua discu
țiile. îmi voi îngădui să spun 
cîteva cuvinte în legătură cu 
evenimentul oare a avut loc 
recent și care este strîns le
gat de conferința noastră. Mă 
refer la întâlnirea dintre prin
țul Suvanna Fumma, prințul 
Sufanuvong și prințul Boun 
Oum la Zurich.

înalții reprezentanții ai ce
lor trei forțe politice din Laos 
au căzut de acord asupra pro
gramului guvernului provizo
riu ai unității naționale, ceea 
ce corespunde aspirațiilor po- 
ppporului laoțian de a se crea 
un Laos pașnilc, neutru, inde
pendent, democratic, unit și 
prosper. Trebuie să salutăm 
prevederile de politică externă 
ale acestui program în care se 
arată că guvernul laoțian va 
promova cu fermitate cele 
cinci principii ale coexistenței 
pașnice și va urma cu stricte
țe o politică de paice și neu
tralitate pe baza menținerii și 
consolidării suveranității țării.

Comunicatul celor trei prinți 
dovedește că s-a făcut un im
portant pas în tratativele din
tre cele trei forțe politice din 
Laos și că ei au adoptat ho- 
tărîri comune în vederea in
staurării păcii și reconcilierii 
naționale în această țară.

Uniunea Sovietică a stăruit 
întotdeauna ca laoțienii să-și 
rezolve singuri, fără vreun 
amestec din afară, problemele 
care le stau în față. înțelege
rea realizată de cei trei prinți

problemei laoțiene
confirmă din nou faptul in
contestabil că laoțienii au 
toate posibilitățile de a rezol
va singuri problemele lor.

în numeroase probleme, 
care au stârnit discuții între 
noi, am auzit în prezent glasul 
'unic al Laosului. Dacă toți 
participanții la conferință vor 
da ascultare acestui glas, vor 
ține seama riguros de hotărî
rea și suveranitatea poporului 
laoțian, vom putea ajunge mai 
rapid la hotărîri de comun 
acord.

A luat apoi cuvîntui minis
trul Afacerilor Externe al R. 
P. Chineze, Cen I.

Conducătorul delegației chi
neze a respins proiectul proto
col franco-american cu privi
re la controlul în Laos. Acest 
proiect, a spus reprezentantul
R. P. Chineze, „nu poate nici 
servi de bază discuțiilor noas
tre și nici nu poate fi Pus P® 
aceeași treaptă cu proiectul 
sovietic pentru a scoate din 
ele o soluție de mijloc. Se pu
ne întrebarea, cum s-ar putea 
pune alături ceea ce este just 
cu ceea ce este greșit ca pe 
urmă să fie împărțite pe din 
două".

Pentru asigurarea respec
tării independenței și neutra
lității Laosului este necesar, 
a spus Cen I, să se ajungă în 
primul rînd, la un acord in
ternațional concret, să se li
chideze blocul S.E.A.T.O. și 
să se obțină ca S.U.A. și adep- 
ții lor să-și asume obligația de 
a nu se amesteca în treburile 
interne ale Laosului sub nici 
o formă. Este necesar ca
S. U.A. să semneze un astfel de 
acord și să se oblige de a nu 
mai proceda așa cum s-a în
tîmplat în 1954, cînd, îndată, 
după realizarea acordului 
S.U.A. au început să-l violeze".

Reprezentantul R. P. Chi
neze a salutat rezultatele în- 
tîlnirilor de la Ziirich. Dat 
fiind că cei trei prinți au a- 
juns la un acord cu privire la 
politica externă a Laosului, a 
explicat Cen I, participanții 
la conferință trebuie sa reali
zeze acorduri internaționale 
precise și concrete cu privire 
la recunoașterea și respecta
rea păcii și neutralității în 
Laos.

După declarațiile scurte fă
cute de reprezentanții Indiei 
și Canadei, ședința a luat 
sfirșit. Următoarea ședință 
are loc la 27 iunie.

★ 
întîlnirii de la 
pe placul de-

legațieî americane. America
nii doresc să-și exercite „pro
tecția" prin intermediul 
S.E.A.T.O. asupra neutralității 
Laosului. Comunicatul arată 
însă că laoțienii nu doresc 
nici un fel de protecție. Ame
ricanii doresc să intervină în 
Laos prmtr-un program de 
așa-zis ajutor acordat prin in
termediul unei organizații in
ternaționale. care să ducă la 
subordonarea țării. Comuni
catul acceptă numai ajutorul 
direct care să nu implice nici 
o condiție prealabilă.

La Geneva există impresia 
că delegațiile occidentale do
resc să încetinească, dacă nu 
să oprească cu totul, desfășu
rarea conferinței internațio
nale.

Politica puterilor oaciden- 
tale de tergiversare a lucrări
lor de la Geneva, sub pre
texte lipsite de temei, contra
vine intereselor asigurării pă
cii, independenței și neutrali
tății Laosului și scopurilor 
pentru care a fost convocată 
conferința celor 14 state.

lupta împotriva

a R» S. S» Kazahe

$■ a C« din Kazahstan
ALMA ATA 26 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 25 iu
nie a avut loc la Alma Ata 
un miting consacrat celei de-a 
40-a aniversări a întemeierii 
Republicii Sovietice Kazahe și

creării Partidului Comunist 
din Kazahstan. La miting a 
luat cuvîntui N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.SJS.

Sosirea la Moscova a unei delegații
guvernamentale

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: Răspunzînd 
invitației guvernului sovietic, 
la 26 iunie a sosit la Moscova 
într-o vizită oficială o delega
ție guvernamentală a Repu
blicii Democrate Vietnam, în 
frunte cu Fam Van Dong, pri
mul ministru al R.D. Vietnam.

Pe aeroportul Vnukovo, 
Fam Van Dong. și membrii

delegației guvernamentale a 
R.D. Vietnam au fost întîmpi- 
nați de Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., Anastas Miko- 
ian. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale.

N. S. Hrușciov și Fam 
Dong au rostit cuvîntări.

Sosirea la Praga a delegației 
conduse de tovarășul 
Alexandru Bîriădeanu

Van

Rezul țațele 
Zurich nu sînt

PRAGA 26 (Agerpres). - La 
26 iunie a sosit la Praga o 
delegație condusă de tovară
șul Alexandru Bîriădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, care 
va participa la lucrările celei

de-a doua sesiuni a Comisiei 
guvernamentale mixte romi- 
no-cehoslovace, privind cola
borarea economică și tehnico- 
științifică dintre cele două 
țări. Din delegație face parte, 
de asemenea, tov. Gheorghe 
Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, precum și alte per
soane.

BBM

Noi blocuri de locuințe în orașul sovietic Belgorod.
Foto : TASS-Moscova

A. I. Adjubei și M. A. Harlamov 
primiți de către președintele Kennedy

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
26 iunie președintele S.U.A., 
J. Kennedy, a primit la Casa 
Albă pe A. I. Adjubei, redac- 
tor-șef al ziarului „Izvestia", 
secretar al Uniunii ziariștilor 
sovietici și pe M. A. Harla
mov, șeful secției de presă a 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. și membru al 
Colegiului Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., 
care se află la Washington.

La convorbire au fost de 
față G. N. Bolșakov, re- 
dactor-șef adjunct al revistei 
„U.R.S.S.* și P. Salinger, se
cretar pentru problemele pre
sei al Casei Albe.

A. I. Adjubei și M. A. Har
lamov au luat parte recent 
la discuția pe tema „Presa și 
pacea“, transmisă de televi
ziunea americană.

Convorbirea de
Albă a durat aproximativ 
oră.

Vînzarea în rate— 
un mijloc în plus 

de sărăcire 
a populației 
americane

la Casa
o

împotriva grevei marinarilor americani

ia o amploare
PARIS 26. Corespondentul 

Agerpres transmite : în ciuda 
eforturilor depuse de autori
tăți și de cercurile conducă
toare ale sindicatelor catolice 
pentru a împiedica masele 
de țărani să participe la miș
cările revendicative, acțiunile 
țărănești au crescut în am
ploare în ultimele zile, cu- 
prinzînd noi regiuni ale Fram 
ței. în cercurile politice fran
ceze se vorbește chiar de o 
mișcare generalizată.

Luni dimineața o adunare 
de mai multe mii de țărani a 
avut loc în departamentul 
Drome, regiunea Valence La 
Toulouse, și în alte localități, 
țăranii au ridicat baricade pe 
principalele șosele. Mii de ță
rani veniți cu tractoarele din 
împrejurimile orașului Gre
noble au manifestat în fața 
clădirilor Băncii de Credit din 
acest oraș. Toate șoselele de 
acces în oraș au fost blocate 
și circulația în centrul orașu
lui este imposibilă datorită 
miilor de manifestanți. Im
portante detașamente de po
liție și jandarmerie puternic 
înarmate, supraveghează dife
rite instituții ale orașului și 
în special prefectura.

Caracteristic pentru mani
festațiile țărănești^ este că în 
numeroase localități delegații 
de muncitori se duc la locu
rile de adunare ale țărănimii 
pentru a-i asigura pe aceștia 
de tot sprijinul și solidaritatea 
muncitorilor. în departamen
tele Dordogne, Allier, sindica
tele muncitorești s-au solida
rizat cu sindicatele țăranilor 
și au organizat în comun o 
mare adunare.

Tot mai mult,

tot mai
zile, revendicările economice 
ale țăranilor sînt însoțite de 
critici la adresa politicii ac
tualului guvern.

„Trusturile și negustorii sînt 
cei care beneficiază. Victime
le sînt țăranii" „Piața comu
nă — piața înșelăciunii” se 
putea vedea înscris duminică 
pe pancarte purtate de țărani.

„Niciodată ca pînă acum, 
scrie „L’Humanite”, la mani
festațiile țărănești nu s-au vă
zut atît de multe pancarte cu 
lozinci îndemnînd la unirea 
luptei muncitorilor cu a țăra
nilor". „Mînia țăranilor crește 
în Franța” subliniază ziarul 
marii finanțe „Les Echos".

în ultimele

mare

LUANDA 26 (Agerpres). - 
Nu s-au îndeplinit speranțele 
autorităților coloniale portu
gheze de a lichida răscoala 
patrioților angolezi odată cu 
sfîrșitul sezonului ploios. Dim
potrivă, după cum relatează 
agențiile de presă, răsculațil 
angolezi continuă lupta. Ei 
controlează în prezent regiuni 
întinse din nordul țării și 
practic întreaga junglă.

Corespondentul agenției 
France Presse anunță că răs
culata au aruncat în aer un 
important pod din beton de 
pe rîul Sucomba. Pe acest 
pod trecea șoseaua care leagă 
localitatea Macocola de Santa 
Cruz. Patrioții angolezi au 
blocat apoi toate drumurile 
care duc spre localitatea Ma
cocola.

La 24 și 25 iunie forțele 
răsculate au continuat să ata
ce localitatea Cangola din 
nordul țării, aruncind în aer 
două poduri. In această re
giune, anunță corespondentul, 
a fost observată o importantă 
concentrare de fo-țe ale ris- 
culaților. „Autoritățile portu
gheze - scrie corespondentul 
agenției France Presse — sint 
neliniștite pe de altă parte de 
situația din regiunea Ambriț, 
situată la 100 km nord de 
Luanda, care a fost izolată de 
restul țării după ce podul 
peste riul Nezo a fost distrus 
de răsculați".

La lupta pentru indepen
dență dusă de poporul ango
lez, autoritățile portugheze 
răspund cu respresiuni crunte, 
pregătindu-se în același timp 
pentru acțiuni îndelungate și 
necruțătoare. „Se desfășoară 
un război total și nimeni nu 
va găsi cruțare" a declarat 
noul guvernator general al 
Angolei, Des'.andes, care, după 
cum anunță ziarul britanic 
„Daily Telegraph', a sosit la 
23 tunie la Luanda. Numirea 
acestuia în împrejurările ac-

colonialiștilor
tuale ca guvernator general 
al Angolei nu este întimplă- 
toare.

Metodele războiului total 
împotriva populației pașnice 
sint bine cunoscute generalu
lui de 
timpul 
Spania 
ția de 
Franco 
mercenarilor acestuia împo
triva poporului spaniol.

aviație Deslandes. In 
războiului civil din 
el a fost pilot în avia- 
bombardament a lui 
și a luptat în rîndurile

Președintele S. U. A. a hotărît 
aplicarea legii antimuncitoreșfi

Taft - Hartley

pui 
mi

★
VARȘOVIA 26 (Agerpres). 

— După cum transmite agen
ția P.A.P., la 26 iunie «-a 
deschis la Varșovia cea de-a 

sesiune a Consfătuirii 
Hor telecomunicațiilor

din țările socialiste.
Din partea R.P. Romine la 

consfătuire participă tov. Gri- 
gore Marin, adjunct al mini
strului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor.

WASHINGTON 26 (Ager- 
- Agenția United Press 
tional anunță că pre

ședintele S.U.A., Kennedy, a 
hotărit la 26 iunie, să aplice 
legea antimuncitorească Taft- 
Hartley împotriva 
rinarilor din flota 
americană.

Se știe că legea

prei 
Inte

grevei ma-
comercială

Taft-Hart-

In Japonia crește din ce in ce mei mult Interesul pentru învățarea limbii ruse. In fotografie s 
■ la o oră de limba rusă într.o școală japoneză.

aley constituie o încălcare 
dreptului muncitorilor de a-și 

prin 
aces- 
cazul 
la a-

susține revendicările 
lupta grevistă. Potrivit 
tei legi reacționare, în 
în care guvernul trece 
plicarea prevederilor ei, gre
viștii sînt obligați să reia lu
crul, iar dacă refuză atît ei 
cît și organizațiile 
puși represiunilor.

Această lege 
are o prevedere 
arată că în decursul 
perioade de 80 de zile gre
viștii trebuie să aștepte rezul
tatul arbitrajului guverna
mental.

Greva celor 85.000 de ma
rinari a fost declarată acum 
11 zile în semn de protest 
împotriva refuzului autorită
ților de a satisface revendică
rile lor. Marinarii de pe na
vele americane care arborea
ză așa-numitele „pavilioane 
de complezență", adică pavi-

lor sînt su-

reacționară 
în care se 

unei

u aie 
ficie- 

vrKt.ederile 
din S.U.A.

Navele aparținînd celor 
de companii americane, 
căror marinari se află 
grevă, arborează pavilioane 
ale altor țări cu scopul de a 
plăti salarii mai mici și de a-i 
lipsi pe marinari de 
drepturi.

Ca urmare a grevei, 
300 de nave au rămas 
în 30 de porturi de pe coas
tele Atlanticului, Pacificului 
și din Golful Mexic.

S.C..4-. au cerut să be 
ze ca ți ceilalți de 
legislației muncii

300 
ai 
în

unele

peste 
blocate

Mesajul adresat de Gizenga

Organizației Națiunilor Unite
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— Secretariatul O.N.U. a di
fuzat textul unui mesaj al 
șefului guvernului congelez, 
Antoine Gizenga, adresat Or
ganizației Națiunilor Unite.

Ne apropiem de sfîrșitul 
primului an al independenței 
noastre, se spune în mesaj. 
Aceste 12 luni au fost mar
cate de foarte multe inciden
te tragice care au mînjit cu 
sînge Istoria și numele Con- 
goului. Toate acestea trebuie 
să înceteze. Noi, care l-am 
urmat pe Patrice Lumumba 
pînă la moartea lui am fost 
și sîntem ferm hotăriți să 
obținem ca întregul Congo 
în ansamblul său să revină

în Spania franchistă, crește 
necontenit lupta forțelor de
mocrate împotriva regimului 
lui Franco.

Taurul « văzut roșu .
desen de V. VASILIU

la legalitate în atmosfera să
nătoasă a concilierii națio
nale.

în acest spirit am propus 
acum câteva săptămîni ca 
parlamentul să fie convocat 
în zona neutră Camiua. La 
această propunere, d-1 Ka- 
savubu a venit cu contrapropu
nerea ca parlamentul să se 
convoace la Leopoldville. Că- 
lăuzindu-mă ca și înainte de 
năzuința spre înțelegerea ge
nerală și spre temperarea pa
siunilor, am trimis la Leo
poldville o delegație sub pro
tecția O.N.U. pentru a discu
ta cu autoritățile și cu O.N.U. 
condițiile referitoare la po
sibilitatea convocării parla
mentului la Leopoldville. 
Drept condiție preliminară am 
cerut de asemenea noi infor
mații despre securitatea de
plină pe care O.N.U. trebuie 
s-o garanteze reprezentanților 
noștri parlamentari. în aceste 
condiții sîntem hotăriți să 
plecăm la Leopoldville.

S-a exprimat de asemenea 
ideea ca înainte de convoca
rea parlamentului să fie or
ganizate tratative cu privire 
la formarea unui guvern de 
conciliere națională. La acea
sta noi răspundem sincer că 
guvernul format de Patrice 
Lumumba este guvernul uni
tății naționale, și călăuzin- 
du-ne de înțelepciune și de 
interesele superioare ale Con- 
goului, sîntem ferm hotăriți 
să mergem în continuare, pe 
calea deja stabilă, în cadrul 
legalității și procedurii 
mentare.

Sîntem totodată gata 
întâlnim cu congolezii 
împărtășesc în prezent 
punct de vedere. C

parla-

să ne 
care 

acest 
. Singurul 

nostru scop, singura noastră 
dorință este restabilirea ordi- 
nei de către guvernul unității 
naționale.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
In Statele Unite a apărut o 
carte intitulată „Cumpără a- 
cum — plătește mai tîrziu", în 
care autorul, economistul Hil
lel Black, se ocupă de modul 
cum este practicat în S.U.A. 
sistemul cumpărăturilor în 
rate. In introducerea la acea
stă carte, senatorul american 
Paul Douglas recunoaște si
tuația consumatorilor ameri
cani. arătînd că „contractele 
de cumpărare ar trebui' să fie 
redactate în mod limpede pen
tru a-i feri pe cumpărători de 
dobînzi cămătărești și de 
clauze ascunse în contracte 
încheiate la repezeală".

In cartea lui, Black scrie că 
peste 89.000 de familii s-au 
declarat în anul 1959 insolva
bile.

Black arată că există maga
zine care de pe urma vînzări- 
lor în rate cer dobînzi de 12 
la sută, comercianții de auto
mobile încasează dobînzi de 18 
la sută, iar unele birouri de 
credite chiar dobînzi de 36 la 
sută.

Potrivit autorului, această 
stare de lucruri provoacă „să
răcirea populației și nenumă
rate tragedii".

-----

PE SCURT
MOSCOVA. La 26 iunie la 

Academia de Științe Sociale 
de pe lingă C.C. ai P.C.U.S. 
s-a deschis o conferință știin
țifică cu tema „P.C.U.S. și or
ganizațiile de masă ale oame
nilor muncii în perioada con
strucției desfășurate a societă
ții comuniste".

DELIII. La Delhi a avut loc 
un miting de masă, organizat 
de Consiliul Păcii din statul 
Delhi, în legătură cu împlini
rea a 11 ani de la dezlănțui
rea războiului împotriva po
porului coreean de către 
imperialiștii din S.U.A. și 
marionetele lor de ia Seul, 
Participanții la miting au ce
rut evacuarea imediată din 
Coreea de sud a trupelor a- 
mericane și încetarea ameste
cului în treburile interne ale 
acestei țări.

Marșul tinerilor americani 
pentru dezarmare

dezarmării nucleare a sosit în 
orașul belgian, Ostende.

La 23 iunie ei s-au reîntors 
la Le Havre însă din nou au
toritățile franceze le-au inter
zis debarcarea. Cu toate aces
tea, unii dintre ei au traver
sat înot distanța de la vas la 
țărm dar au fost reținuți de 
poliție.

în aceeași seară, ei au ple
cat spre Belgia pe bordul va
sului „Prince Philippe". A- 
junși în portul Ostende, rele
vă agenția Associated Press, 
ei au debarcat pe țărm pur-

tind numeroase lozinci pe 
care scria : „Luptați pentru 
dezarmare!“, „Să se renunțe 
la 
le

pactele nucleare !“, „State- 
să dezarmeze!“ și altele.

—•—
Clubul Forumului 

Mondial al Tineretului

de

.—•—
Dar oferit 

Uniunea Sovietica 
tineretului 

cambodgian
a 24 iunie la Pnom Penh 

J a fost semnat un acord 
J—4 cu privire la construi

rea unei școli tehnice supe
rioare oferită în dar de Uniu
nea Sovietică poporului cam
bodgian.

Potrivit prevederilor acordu
lui, Uniunea Sovietică va con
strui și va utila o școală teh
nică superioară pentru 1.000 
de studenfi și locuințe pentru 
corpul profesoral.

Pentru a asigura funcționa
rea normală a școlii tehnice 
superioare, In perioada ini
țială Uniunea Sovietică va tri
mite In Cambodgia pe chel
tuiala sa pe termen de 2 ani 
20-25 profesori și asistenți 
5 traducători.

Construcția școlii se 
termina în 1964.

Crearea școlii tehnice supe
rioare va permite Cambodgiei 
să organizeze pregătirea de 
cadre proprii de specialiști cu 
studii tehnice superioare pen
tru principalele ramuri ale e- 
conomiei țării.

va

Nu-i
La vîrsta lui — împlinise 

in luna maitie 13 ani — 
Manfred Schmidt trebuia 

să urmeze cursurile unei gcoli 
medii. Nu se poate spune că 
micului Manfred nu-i plăcea 
învățătura. Dimpotrivă. După 
ca s-a întîmplat accidentul, 
părinții lui au declarat că de 
multa ori copilul cu părul 
blond și ochii albaștri plîngea 
cînd vedea cum alți copii 
merg la școală. Manlred

un caz izolat...
Schmidt 
această 
erau 
hrănit și atunci cînd "Manfred 
a împlinit vîrsta de 12 ani, 
a fost nevoit să-și caute de 
lucru. A fost angajat într-o fa
brică textilă din orașul vest- 
german Bamberg. Aici Man
fred lucra cot la cot cu alți 
muncitori. Salariul lui era însă 
numai jumătate din ceea ce 
primeau lucrătorii vîrstnici. A-

nu a avut 
posibilitate. In 

prea multe guri

însă 
casă 

de

La Moseeva au început 
pregătirile în vederea 
deschiderii clubului Fo

rumului mondial al tineretu
lui. El va funcționa la Casa 
prieteniei cu popoarele țări
lor străine din Moscova cu în
cepere de la 26 iulie, a doua 
zi după deschiderea Forumu
lui.

La club se vor desfășura 
discuțiile în problemele care 
nu figurează în programul 
Forumului. Aici vor avea loc, 
de pildă, întiiniri între con
ducătorii organizațiilor de ti
neret din țările Americii La
tine, Africii și Asiei. La 27 iu
lie va începe Festivalul fil
mului despre tineretul de la 
mijlocul secolului al XX-Iea.

Tinerii cubanezi 
în țările

înapoiat 
delegație 

cuban 
vizită în

a Havana 
T de curînd

J—4 a tinereți
care a 
Uniunea 
neză, R.
gară și R- S. Cehoslovacă. Cu 
acest prilej, membrii delega
ției și-au împărtășit impresiile 
lor la postul de televiziune din 
Havana.

„Popoarele țărilor socialiste 
- au spus ei — sînt alături de 
noi. Am văzut și am simțit în

s-a 
o 

tineretului 
făcut o 

Sovietică, R. P. Chi- 
P. Polonă, R. P. Un-

Solidari cu tineretul

Organizațiile 
care iac
parte dinmișcarea tinere

tului comunist din 
Franța (Uniunea 
Tineretului Comu
nist din 
Uniunea 
tete din 
Uniunea 
lor comuniști. Uni
unea tineretului 
sătesc din Fran
ța au publicat 
o declarație în le
gătură cu apro
piata Zi interna-

Franța, 
tinerelor 
Franța, 

studențl-

algerian
țională de soli
daritate cu tinere
tul algerian care 
se va sărbători la 
2 iulie.

în declarație 
este condamnată 
hotărîrea guver
nului francez de a 
întrerupe tratati
vele cu guvernul 
provizoriu al Re
publicii Algeria 
si se subliniază că 
victimele continu
ări! războiului in 
Algeria sint in

Comu-

primul rînd tinerii 
francezi și alge
rieni. Uniunea Ti
neretului 
nist din Franța
cheamă întregul 
tineret francez să 
ceară cu hotărîre 
reluarea de ur
gență a tratati
velor franco-alge- 
riene, încetarea 
trimiterii de trupe 
în Algeria, înde
părtarea din ar
mată a ofițerilor 
și generalilor fas
ciști.

despre vizita lor 
socialiste
permanență acest lucru." Dele
gații au subliniat că scopul 
călătoriei lor a fost acela de 
a transmite popoarelor țărilor 
socialiste mulțumiri pentru so
lidaritatea manifestată față de 
cauza revoluției cabane și să 
facă mai bine cunoscută Cuba 
în aceste țări. Ei au arătat că 
în timpul vizitei lor în Uni
unea Sovietică au cunoscut din 
plin simpatia și solidaritatea 
popoarelor sovietice cu Cuba. 
Tinerii cubanezi au vorbit de 
asemenea despre marile con
strucții pașnice ale Uniunii So
vietice și celorlalte țări socia
liste. „Propaganda imperia
listă — au declarat ei - a în
cercat ani de-a rîndul să-i facă 
pe cubanezi să creadă că Si
beria este o regiune friguroasă, 
nepopulată, „iadul pe pămînt", 
„capătul lumii". In locul aces
tora am găsit în Siberia orașe 
mari și frumoase, mari fabrici 
și uzine, am constatat dezvol
tarea artelor, științei și a spor
tului de masă".

In încheiere, membrii dele
gației tineretului cuban au 
vorbit despre pregătirile în ve
derea Forumului Mondial al 
Tineretului de la Moscova 
unde delegația cubană va pre
zenta un referat în cadrul dez
baterilor asupra problemei 
luptei împotriva colonialismu
lui.

nul acesta, în ziua do 31 mai, 
copilul de 13 ani a fost adus 
acasă de la spital. Corpul lui 
fusese prins de o curea de 
transmisie și intervențiile me
dicilor nu au mai avut succes. 
Cîteva ore mai tîrziu Manfred 
Schmidt a murit. Patronii fa
bricii și-au declinat orice răs
pundere. Nu era doar primul 
și nici ultimul accident cărora 
în fabricile vestgermane le 
cădeau victime muncitori, 
printre care mulți copii.

Accidentul din orașul Bam
berg a prilejuit ziarului vest- 
german „Frankfurter Allgemeî- 
ne Zeitung” să facă a trecere 
în revistă a situației copiilor 
din această țară. După cum a 
arătat ziarul, în Germania Oc
cidentală munca copiilor este 
folosită pe larg. Din neferi
cire crește neîncetat numărul 
accidentelor de muncă ale că
ror victime sînt copiii. Ziarul 
citează date statistice publi
cate de Institutul vestgerman 
de cercetări în problemele 
economiei din care rezultă că 
începînd din anul 1950 și pînă 
la sfîrșitul anului 1960 peste 
25.000 de copii din R. F. Ger
mană au trebuit să fie inter
nați în spital din cauza acci
dentelor de muncă. Sute din
tre ei — adaugă ziarul — au 
murit, iar aproximativ 5000 de 
copii au devenit infirmi.

în legătură cu condițiile 
grele de viață ale copiilor 
vestgermani nu este mai puțin 
lipsit de interes de menționat 
și un raport publicat recent de 
Ministerul Culturii și al Școli
lor din landul Renania de 
Nord-Westfalia în care se a- 
rată că în numeroase școli 
copiii în vîrstă între 12 și 14 
ani nu se prezintă la cursuri 
fiind nevoiți să muncească în 
fabrici.

Iată deci cum în Germania 
occidentală copiii sînt ex
ploatați fără milă și cad în 
număr mare victime acciden
telor de muncă, iată cum co
pilăria lor devine o tragică 
existență.

I. RETEGAN
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