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Răspunzi pentru munca ta 

și a întregii brigăzi
— In general, brigăzile sînt 

sau trebuie să devină adevă
rate școli, unde tinerii își dez- 
VcKi puternic spiritul de răs
pundere în muncă — ne spu
nea Petru Bojidar, secretarul 
comitetului U.T.M. de la Uzi
nele mecanice Timișoara.

- Poate că „școală" nu-i 
cuvintul potrivit, fiindcă spi
ritul de răspundere nu se în
vață ca o lecție de matema
tică sau de chimie.

— Totuși, brigada reprezin
tă un cadru admirabil in care 
tinerii își dezvoltă acest simț. 
Uite, de pildă, brigada lui Mi
hai Iarosevici...

...în hala mare de prelucrări 
mecanice, membrii brigăzii 
lui Iarosevici își au mașinile 
la capătul liniei a doua de 
strunguri. Aici se termină o 
parte a fluxului tehnologic — 
multe piese plecînd de aici 
direct la montaj. Chiar șj în 
anul trecut, cînd era mai nouă, 
brigada era socotită un colec
tiv de nădejde în secție. Mai
strul și șeful secției încredin
țau comenzi brigăzii fără a-și 
face probleme. Aveau sigu
ranța că le vor executa la 
timp și așa cum prevedea de
senul tehnic. Sistemul de 
muncă în brigadă - hotărît 
de întregul colectiv sub în

Tinerii din brigada nr. 3 de la Întreprinderea „Tehnometal" 
din București, au reușit să realizeze din materialele economisite 
un opanat de condiționare pentru industria textilă, aducînd între

prinderii o economie de 23.000 lei.
Foto : N. STELORIAN

drumarea organizației U.T.M. 
- întărise răspunderea în 
muncă a fiecărui tînăr.

— Cînd erau piese cu mul
te operații — spune tov. Iaro
sevici — se lucra în lanț pe 
cîteva mașini, fiecare strun
gar avînd de executat o sin
gură operație. In felul acesta 
calitatea piesei nu mai depin
de de munca unui sigur om 
ci de munca întregului colec
tiv. Noua organizare a dus la 
întărirea controlului colecti
vului asupra muncii fiecărui 
om, la creșterea simțului de 
răspundere în muncă al mem
brilor brigăzii. Astfel, un 
strungar predînd piesa tova
rășului de alături, știa că a- 
cesta o va controla să n-aibă 
vreo defecțiune, la fel cum 
făcuse și el cu piesa primită 
mai înainte. Și dacă cineva pe 
parcurs greșea, colectivul îi 
atrăgea atenția. Totodată, pen
tru a întări și mai mult răs
punderea fiecăruia față de în
treaga muncă a brigăzii, am 
început să rezolvăm în co
mun sarcini care inițial 
cădeau pe seama unui singur 
om. Este vorba de piese 
noi, cu o tehnologie pre
tențioasă, de găsirea unor noi 
metode de lucru și altele.

Am aflat mai departe că în 

special această metodă de lu
cru în brigadă a ajutat îndea
proape la îmbunătățirea 
muncii a doi tineri de 
curînd veniți în acest colec
tiv și care nu erau obișnu- 
iți cu regulile de muncă ale 
acestui colectiv. Și iată ce se 
întîmpla cu ei. Unul dintre a- 
ceștia, Ursu Mircea, primise 
într-o zi sarcina să strunjeas- 
că niște axe la un capăt. El 
însă le-a strunjit la ambele 
capete. Aceasta deși i se arăta
se ce să facă, deși i se dăduse 
desenul operației.

— Ce-ai făcut ? Să te fi ui
tat măcar la desen !

— Ce desen ? ! Dacă mi-ați 
spus cum să le lucrez nu mă 
mai interesează desenul.

O astfel de concepție era 
străină colectivului brigăzii. 
De asemenea, un alt tînăr, 
lager Pavel, dovedea adesea 
manifestări de indisciplină : 
întîrzia sau lipsea de la lucru, 
nu-și îndeplinea sarcinile. O- 
dată, a confecționat un sin
gur reper în loc de două la 
niște piese așteptate a doua 
zi la montaj. Cînd a constatat 
aceasta, maistrul s-a supărat 
foc.

- Am avut încredere în bri
gada voastră și acum iată ce 
ați făcut. Montajul stă!

Brigada a trebuit să lase 
totul la o parte și să termine 
piesele. Cu toate acestea ruși
nea a rămas.

Secretarul comitetului U.T.M. 
l-a sfătuit pe Iarosevici, 
responsabilul brigăzii, să aibă

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Birca, din

creionul 
directorul

tovarășul 
a vorbit în
mare aliat al făuri-

Campania 
Discuțiile 
vorbit în 
în mină, 
căminului 

Silvestru 
numele

al întîi, ca o 
anticipare a sece
rișului s-a întru
nit cea de-a IV-a 
sesiune a sfatului 
popular comunal 
Segarcea-Oltenia. 

Ordinea de zi încăpea în 
patru cuvinte : 
agricolă de vară, 
au fost sobre, s-a 
cifre, cu 
Atunci, 
cultural. 
Gurgui 
unui alt 
torilor belșugului de anul a- 
cesta, de la Birca. A vorbit 
în numele Cîntecului. Și cei 
doi președinți ai gospodării
lor colective „Drumul lui Le
nin" și „7 Noiembrie", de
prinși să nu uite nimic tre
buincios cînd pornesc la o 
treabă bună, își scoaseră 
creioanele și apăsară adine 
pe fila carnetului, numele 
lui. Iar numele Cîntecului 
se înscrise firesc, un rînd mai 
jos, lingă o însemnare cu ci
fre despre arătura cu 
monitor, plănuită a se 
întîia oară anul acesta 
miriștile Bîrcăi...

Aproape în aceleași 
Cîntecul a mai „luat loc‘

SCOT- 
iace 

pe

zile, 
“ fi

Citiți
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Din viața 
universitară

Vom îndeplini 
hotărârile

cu însuflețire
partidului

Pămîntul colectivei
va fi mereu mai productiv

Sarcina noastră actuală 
— stringerea la timp 

a recoltei
Pe inginerul utemist Ion 

Mircescu, șeful secției 
Filimon Sîrbu a gospo

dăriei agricole de stat Toprai- 
sar din regiunea Dobrogea, 
l-am întîlnit în mijlocul corn. 
binerilor.

— Tot colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni din 
gospodărie se străduiește acum 
să strîngă la timp recolta. 
Am citit Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
mi-am dat seama cit de lim
pede sînt exprimate sarcinile 
pe care sîntem chemați să le 
rezolvăm noi, cei care lu
crăm în agricultură, în a- 
ceste zile. In raport se arată 
că în perioada actuală sarcina 
principală este recoltarea Ta 
timp și fără pierderi a cerea
lelor păioase, eliberarea tere
nurilor în vederea arăturilor 
de vară și însămînțarea cu 
plante furajere în a doua cul
tură.

Ca membru în birfoul 
organizației de bază U.T.M. 
pe gospodărie, am reco
mandat studierea raportului 
de către fiecare brigadă și e- 
chipă în parte. Pînă la ora ac
tuală acest lucru s-a și făcut 
la brigăzile I și a IV-a. Din 
discuțiile purtate a reieșit că 
utemiștii noștri sînt hotărîți 
ca, urmînd exemplul comuni
știlor, să-și întețească efortu
rile pentru recoltarea la timp 
și fără pierderi a griului. Așa, 
de pildă, combinerii din bri
gada a IV-a și-au depășit rea. 
Uzările din ziua precedentă cu 
peste 30 la sută. în cîteva zila 
vom încheia cu succes recol
tatul. Paralel cu aceasta 
am trecut la balotatul și

Colectiviștii intensifică secerișul griului
Gospodăriile agricole colec

tive din comunele Măceșu de 
Jos, Cîrna, Foișoru și Săpata 
din raionul Segarcea au ter
minat secerișul griului. în nu
meroase alte gospodării co
lective din acest raion recol
tarea griului a fost efectuată 
în proporție de 96—98 la sută.

Terminarea recoltării griu
lui în numai 5—8 zile de lu
cru este rezultatul organizării 

Oameni, holde, cîntece...
la masa prezidiului unei adu
nări generale a organizației 
U.T.M. de la G.A.C. „7 Noiem
brie". Acolo, șase fete și-au 
făcut cunoscută intenția lor 
de a îniiința o formație de 
dansuri care „să nu stea 
degeaba cîtă vreme oamenii 
de la arie se odihnesc".

La rîndul ei, bibliotecara 
Ștefania Astrenie nu s-a mul
țumit să bată din palme la 
auzul angajamentelor celor
lalți utemiști. Cu cataloagele 
bibliotecii comunale dinainte, 
s-a gîndit ce cărți ar trebui 
alese pentru bibliotecile vo
lante de la arii. Firește, întîi 
și-ntîi cele care în urma 
recenziilor prezentate au fost 
cerute de cei mai mulți citi
tori. Și-a amintit, de pildă, 
de recenzia pe marginea 
broșurii „Porumbul pentru 
siloz", făcută de utemista 
Lidia Crînguș, învățătoare la 
școala de patru ani. Atît de 
bine a fost prezentată recen
zia, atît de vie a fost discuția 
pe marginea ei, îneît, înce- 
pînd din ziua aceea, peste 20 
de cititori ai bibliotecii au 
cerut broșura. Acolo, la arie, 
într-un răgaz, o s-o citească 
și Gheorghe Vilău, și Gheor
ghe Derveșteanu — utemiști a

Cresc suprafețele cultivate cu semințe din soluri productive și de calitate superioară.

transportul paielor, iar noap. 
tea, cu schimbul doi, la execu
tarea arăturilor adinei de 
vară. Pe o suprafață însem
nată vom semăna porumb 
furajer în amestec cu soia. 
Vrem să asigurăm animalelor 
de producție ale gospodăriei și 
pe această cale o bază fura
jeră corespunzătoare.

L-am rugat să ne spună cî
teva cuvinte despre perspecti
vele gospodăriei de stat pen
tru anul 1962.

— în raport se acordă o 
deosebită importanță extinde
rii soiurilor de grîu și porumb 
de mare productivitate. Pe a- 
ceastă linie, gospodăria noas
tră a făcut în anii 1960 și 1961 
un început bun. în urma veri
ficării productivității soiurilor 
de grîu în condițiile noastre 
climaterice, am ales cîteva 
care s-au dovedit bune aici la 
noi. în anul acesta, am urmă
rit și comportarea altor soiuri 
de mare productivitate pe care 
le vom introduce în cultura 
mare pentru producția anului 
viitor. în ceea ce privește cui. 
tura porumbului, ne-am pro
pus să realizăm unii hibrizi 
dubli locali, rezistenți la se
cetă.

Raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, ne-a spus 
în încheiere interlocutorul 
nostru, pune în fața oamenilor 
muncii din agricultură sarcini 
mărețe, pline de răspundere. 
Noi, tinerii care lucrăm în a- 
ceastă gospodărie, sîntem ho. 
tărîți să luptăm pentru reali
zarea acestor sarcini avînd în
totdeauna pilda vie a comuni
știlor.

N. FĂTU

mai bune a lucrărilor de strîn- 
gere a recoltei și a folosirii 
intense a mijloacelor mecani
zate.

Colectiviștii continuă acum 
tot mai intens transportul re
coltei pe arii și treierișul. 
Urmînd indicațiile recentei 
plenare a C.C. al P.M.R., ei 
execută arăturile adinei de 
vară și însămânțează culturi 
furajere.

(Agerpres)

căror dragoste pentru carte 
e bine cunoscută în tot satul. 
Dar toate astea nu s-ar fi 
putut face fără „o bază mate
rială". Președinții celor două 
gospodării colective i-au dat 
repede 
pus pe 
terit o 
pioare

ajutorul cerut. Au 
un tîmplar de-a meș- 
frumusețe de dulă- 
în care, peste cîteva

Activitatea 
culturală 

in campania 
de recoltare 

în comuna Birca, 
raionul Segarcea

zile, cărțile aveau să se 
rînduiască frumos, arătîndu-și 
titlurile îmbietoare, acolo, în 
linia întîi a campaniei, la 
ariile de treier. Deocamdată 
nici acum, în săptămîna recol
tatului, bibliotecara nu cunoa
ște răgaz. Zilnic bat la ușă 
tinerii. Florea M. Capisizu, 
Iulian Croitoru și alții petrec 
folositoare clipe în tovără
șia cărților, deși secerișul nu 
le lasă prea mult timp liber.

Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la plenara

C.C. al P.M.R. din 30 iunie— 
1 iulie 1961 este pentru noi o 
călăuză în activitatea viitoa
re. Deși înființată numai de 
3 ani, gospodăria colectivă 
din comuna Tinea a obținut 
succese de seamă în sporirea 
producției vegetale și anima
le. Dar pentru ca această pro
ducție să crească și mai mult, 
în primăvara anului 1961, co
lectiviștii au hotărît să pună 
un accent deosebit pe ri
dicarea fertilității solului prin 
folosirea îngrășămintelor na
turale. Pe parcelele unde au 
fost aplicate îngrășămintele 
s-au realizat sporuri de pro
ducție între 300—400 kg. ce
reale la ha. în primăvara a- 
nului acesta am transportat 
la cîmp peste 1000 tone de 
gunoi de grajd. O contribuție 
importantă la această acțiune 
și-au adus-o utemiștii din
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Dar parcă toate frămîntările 
satului se adunaseră să-1 
hărțuicțscă, mai abitir decît 
pe oricare altul, pe directorul 
căminului cultural. E drept, 
ceruse sprijinul consiliilor de 
conducere ale celor două 
gospodării. Dar nu putea să 
uite de condițiile „speciale" 
impuse de noul ritm al 
muncilor. Cu două săptămîni 
în urmă îi dădea mare bătaie 
de cap alegerea formațiilor 
pentru un spectacol, atît de 
numeroși erau artiștii amatori. 
Numai la dansuri erau patru 
echipe.

Dar acum ? Cum să-i chemi 
pe băieți ? Pas de te mai 
descurcă în iureșul care i-a 
cuprins pe toți 1 Toți băieții 
din cele două colective sînt 
acum pe cîmp, la strînsul 
grînelor. Comitetul comunal 
U.T.M. prevăzuse această si
tuație și trasase sarcini, în 
ce privește desiășurarea ac
tivității cultural-educative în 
zilele recoltatului și treieratu
lui mai cu seamă organizații
lor U.T.M. de la școala profe
sională agricolă și organiza
ției U.T.M. a cadrelor didac
tice. Forțele nu erau totuși su
ficiente. Și atunci s-a văzut 
cit de prețioasă a fost ini- 

gospodărie care, mobilizați de 
organizația de bază U. T. M.. 
au dus la cîmp peste 500 tone 
îngrășăminte naturale. Pen
tru toamna acestui an aduna
rea generală a colectiviștilor 
a hotărît să folosim îngrășă
mintele naturale pe suprafețe 
mai mari. Nouă, tinerilor co
lectiviști, ne revine sarcina de 
a transporta la cîmp cel puțin 
600 de tone gunoi de grajd. 
Pe această cale vom contribui 
și noi la creșterea fertilității 
solului pe o suprafață de încă 
160 hectare și, pe această cale, 
la creșterea producției.

Deși în gospodăria noastră 
suprafețe neînsemnate sînt 
improprii pentru cultura ce-

EADISLAU PEȘTI
secretarul organizației de 

bază U.T.M. din G.A.C.
„Viață Nouă", comuna 
Ținea, raionul Salonta

(Continuare în pag. a 3-a) 

care
pe
tot

țiativa celor șase fete. La 
exemplul lor, organizațiile 
U.T.M. pe brigăzi de la 
G. A. C. „7 Noiembrie" au 
hotărît să formeze, cu tinerii 
aleși din toate echipele de 
tineret, pe lingă perechile 
de dansatori, și o brigadă 
artistică de agitație 
să-și dea programele 
„scena" ariei deservită 
numai de tineri.

Și frămîntările directorului 
de cămin începură să-și afle 
liman. La asta a contribuit 
de fapf și întîlnirea pe care 
a avut-o cu elevii de la șco
lile medii din regiune, abia 
sosiți acasă la Bîrca, să-și 
petreacă vacanța. Ca să se 
știe despre ce-i vorba, trebuie 
arătat că într-una din serile 
trecute o veste trecu din elev 
în elev, din tînăr în tînăr, 
de-a lungul uliții principale 
din Bîrca :

— Mîine 
de 
să 
de la școală 1

Și dimineața sosi, 
și învățătorii pășiră

dimineață — dar 
dimineață, ține minte — 

nu lipsească nici unul

Profesorii 
cu gravi-

C. NANCU

(Continuare în pag. a 3-a)

77.800 le’ economii
Petre Stricescu, secretarul 

organizației U.T.M. din 
secția croit a Fabricii 

„13 Decembrie" din Sibiu, se 
îndreaptă spre locul de mun
că al brigăzii condusă de Ma
ria Cepeliuc.

— Băieți! Și în această 
săptămână am fost la înălți
me. Brigada noastră (din 
care face parte și el) a realizat 
o economie de 5120 dm p piele 
în valoare de 6.550 lei.

— In acest fel, spune tînă- 
rul loan Honzu, după o clipă 
de gîndire înseamnă că bri
gada noastră a realizat de la 
începutul anului și pînă în 
prezent 42.250 dm p piele, din 
care se pot confecționa circa 
2.350 perechi fețe de sandale 
bărbătești.

La acestea se mai adaugă 
cei 51.500 dm p de meșină 
economisiți din care se pot 
confecționa 2.970 perechi căp
tușeli pentru sandale. Brigada 
a economisit deci, de la înce
putul anului și pînă acum 
77.800 lei, situîndu-se în frun
tea întrecerii brigăzilor

M. FARCASIU

Cadre didactice
fruntașe,

oaspeți ai Capitalei
Timp de 3 zile, numeroase 

cadre didactice din toate re
giunile țării, distinse cu titlul 
de „învățător fruntaș" și ,,pro
fesor fruntaș", au fost oaspe
ții Capitalei patriei noastre, 
învățătorii și profesorii frun
tași au vizitat o serie de con
strucții noi din București prin
tre care Piață Palatului R. P. 
Romîne și Sala Palatului, 
mari întreprinderi industriale 
ca Uzinele „23 August", Fa
brica de confecții și tricotaje 
și Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", precum și instituții 
de artă și cultură - Muzeul 
de Istorie a partidului, Muzeul 
de Istorie naturală „Gr. An- 
tipa“.

Excursie de studii
Elevii centrului școlar fores

tier din Năsăud, au făcut 
recent o excursie de studii. 

Ei au vizitat Combinatul de in
dustrializare a lemnului „Bernath 
Andrei44 din Vatra Dornei, ceta
tea luminii — Hidrocentrala ,,V. I. 
Lenin1,4 de la Bicaz — stațiunea 
I.C.E.F. „Bărăganul" Fetești, iar 
popasul cel mai îndelungat l-au 
făcut la stafiunea experimentală 
„Miciurin44 din apropierea Bucu- 
reștiului. însofifi de cadrele di
dactice, elevii au vizitat labora
toarele stațiunii, loturile expe
rimentale, sera, au primit bogate 
explicații despre procesul de se
lecție și recoltarea semințelor și 
s-au documentat asupra unei serii 
de lucrări executate mecanic. De 
asemenea, tot aici ei au avut 
posibilitatea să-și îmbogățească 
cunoștințele cu date noi, despre 
combaterea răpitoarelor și a in
sectelor dăunătoare culturilor fo
restiere. La Blaj elevii năsăudeni 
au putut să vadă construcțiile 
viitorului combinat forestier. 
Excursia s-ă încheiat cu vizitarea 
grădinii botanice din Cluj.

ZAHARIA SlNGEORZAN 
muncitor

La Brăi'a

în 8 luni: 237 noi 
apartamente

C< onstructorii brăileni de 
, pe șantierul de locuințe 

din piața Hristo Botev 
muncesc cu un deosebit avînt 

pentru o calitate cit mai bună 
a lucrărilor de construcție și 
pentru terminarea lor la timp. 
Astfel, de la începutul anului 
și pînă în prezent au fost 
date în folosință oamenilor 
muncii din Brăila 237 de 
apartamente din totalul de 
477 de apartamente planificate 

Restul lucrărilor se află în- 
tr-un stadiu avansat de execu
ție. în prezent la 110 aparta
mente se execută finisajul, 
ele urmînd a fi date în curînd 
în folosință.

Un aport însemnat la rea
lizarea acestora o aduc tinerii 
constructori din echipele de 
tencuitori conduse de Ștefan 
Dumitru și Florea Neagu, din 
echipa de dulgheri, condusa 
de Leșeanu Constantin și din 
echipa de zugravi — vopsitori 
condusă de Andrei Ion care 
execută lucrări de cea mai 
bună calitate.

T. OANCEA



Absolvenții Macula Nicolae, 
Zarrrfț'escu Radu șl Ceonga 
Emil de la Facultatea de 
electromecanică a Institutu
lui politehnic București au 
prezentat la examenul de 
stat lucrarea privind Intro
ducerea tranzi'Storilor in teh
nica telefoniei automate. Ei 
cu obținut nota 10 la pro

iectai prezentat.
Foto i S. NICULESCU

Studenți brigadieri

Arta construcțiilor

pu-

șantie-

urznă- 
. avea

au
în. 

în
de 
au

astfel de
în Institutul de 

cele

țl văzut expoziția „Arhi
tectura în R.P.R." ? Ima
ginile tuturor acelor 

la
și satelor 

se 
mai bine însemnă- 
și trumusețea pro-

A

ginile tuturor 
realizări grandioase, ale 
bricilor, orașelor 
noastre exprimă cum nu 
poate 
tatea 
festei de inginer constructor.

Astăzi, zeci de tineri mun
citori și elevi se pregătesc să 
îmbrățișeze această profe
siune. Unii s-au înscris la 
cursul de pregătire organizat 
pe lîngă Institutul de con
strucții. Pe aceștia, precum și 
pe toți tinerii care doresc să 
devină ingineri constructori, 
îi invităm să facă cunoștință 
cu Institutul de construcții din 
București.

★
Institutul de construcții este 

o creație a anilor noștri. A 
luat ființă în 1948 și are 4 fa
cultăți și mai multe secții. 
Studenții săi devin specialiști 
în construcții civile, industria
le și agricole, poduri, căi fe
rate, drumuri, lucrări hidroteh
nice, geologice și topografi
ce, instalații de construcții și 
utilaj pentru construcții. In

fiecare din aceste specialități 
se formează cercetători, pro- 
iectanți și executanți. Institu
tul se mândrește cu absolven
ții săi. Unii dintre ei au lucrat 
la construcția Institutului de fi
zică atomică sau a Casei Ra
diodifuziunii. Anul trecut, stu
denții din anul I au con
struit în Floreasca Un bloc cu 
24 de apartamente. Absolven
tul institutului, Adalbert Gil
bert este directorul Hidrocen
tralei de la Bicaz. Gabriel Po- 
tîrniche, pe cînd era încă 
student, a realizat o inovație 
în domeniul roților dințate co
nice care a adus o mare eco-

Vă prezentăm 
Institutul 

de construcții

PROGRAM BOGAT.
ATRACTIV

Sub îndrumarea 
comitetului U.T.M. 
și a Consiliului 
U.A.S. pe centrul 
universitar Bucu

rești s-a alcătuit un plan de 
activități in care s-au prevă
zut atît manifestării^ ce vor 
avea loc la Casa de cultură a 
studenților cit și la Complexul 
sportiv „Lacul Tei" și la cele 
două cluburi de la Universi
tatea „C. I. Parhon" și Insti
tutul politehnic. Studenții 
bucureșteni au așadar, ca toți 
studenții din patria noastră, 
prin grija nemărginită a 
partidului și statului nostru, 
minunate condiții pentru a-și 
petrece plăcut vacanța.

Fiecare manifestare din pro
gramul alcătuit pentru vacan
ță este o invitație, care va fi 
primită cu multă bucurie de 
un număr mare de stu
denți și studente, în ra
port cu preferințele fiecăruia. 
Sînt insă in acest program și 
acțiuni care se vor bucura de 
adeziunea unanimă. Printre 
acestea se află cele ce vor a- 
vea loc la Complexul sportiv 
„Lacul Tei".

Această frumoasă bază, în
zestrată cu toate instalațiile 
necesare va găzdui în vacanța 
de vară, în afara obișnuitului 
program de ștrand și nume
roase alte manifestări. Aci, 
întrecerile sportive la volei, 
baschet, tenis și fotbal vor al
terna cu audiții muzicale, pre
zentări de filme, interesante 
cronici ale celor mai impor
tante evenimente internațio
nale și cu reuniuni tovără
șești.

Își vor da așadar întîlnire 
la complexul sportiv „Lacul 
Tei" reconfortanta odihnă in 
aer liber, cu activitățile cul
tural-educative, cu muzica, cu 
dansul și cu pasionantele în
treceri sportive.

In general, programul de 
la Complexul sportiv „Lacul 
Tei" a ftost alcătuit destul de 
judicios. Totuși el ar putea fi 
îmbogățit, pentru a deveni și 
mai atractiv. Considerăm ast
fel că ar fi utilă organizarea 
unor cursuri de inițiere în 
natație.

De asemenea, va trebui să 
manifeste o grijă deosebită 
diferitele terenuri, instala
și materiale sportive să fie 
îndemîna unui număr cît

mai mare de studenți și nu 
numai la îndemîna sportivilor 
consacrați. Adoptarea și a a- 
cestor măsuri va face ca baza 
sportivă „Lacul Tei" să devi
nă unul dintre cele mai în
drăgite locuri de întîlnire din 
vacanța de vară a studenților 
bucureșteni.

Cît despre excursii, acestea 
se vor organiza atît prin Casa 
de cultură a studenților cit și 
prin Complexul sportiv de la 
„Lacul Tei" — ne spun orga
nizatorii vacanței. Ar fi tre
buit însă ca la această dată să 
existe un program concret al 
acțiunilor turistice ce se vor

Vacanța 
studenților 

din Capitală

se
ca
fti 
la

întreprinde și nu să fie pre
văzut la modul general „se 
vor face excursii". Trebuiau 
stabilite itinerariile și anun
țate din vreme pentru ca stu
denții să știe la ce excursii 
vor putea participa. Sperăm 
că organizatorii nu vor mai 
întârzia mult cu alcătuirea a- 
cestui program.

După o plăcută dimineață 
petrecută la ștrand, puteți a- 
lege, pentru după-amiază — 
una sau alta din 
rile programate la 
cultură „Grigore 
din Calea Plevnei 
de la cele două cluburi stu
dențești ce vor funcționa în 
timpul vacanței.

Pentru amatorii de muzică 
se vor organiza cu regularita
te audiții muzicale — în fie
care miercuri.

Interesante întâlniri cu rea
lizatorii filmelor artistice ro- 
mînești vor continua și în 
timpul vacanței ; iar progra
mul conferințelor este mai va
riat ca oricînd. Iată doar cî
teva teme desprinse din pro
gramul primelor zile de va
canță : „Ștefan Luchian după 
45 de ani", „Eroismul lui I. A, 
Gagarin", „Tovărășie, priete
nie, dragoste", „Contempora
nul", „Să cunoaștem arta fil
mului" etc.

Un loc important în pro
gram îl ocupă organizarea ma
nifestărilor din cadrul „Joilor 
tineretului". In cadrul acestor

manifestări vor avea loc fn- 
tîlniri cu tinerii muncitori 
de la Întreprinderea ^Electro
nica", de la Uzinele „Timpuri 
Noi" și de la alte unități in
dustriale din Capitală.

Un interesant simpozion cu 
tema „Ce fel de om vei fi tu ?“ 
este programat la clubul de la 
Institutul politehnic.

Trebuie să subliniem faptul 
că în alcătuirea programului 
s-a lucrat cu grijă, concreti- 
zîndu-se multe inițiative va
loroase. Considerăm, însă, că 
lipsesc unele manifestări cu 
un accentuat specific studen
țesc. Ar fi bine ca în program 
să se includă un simpozion 
despre practica de vară, rela
tări despre Forumul Mondial 
al Tineretului, aspecte din 
viața studențimii din diferite 
țări, urmate de programe ar
tistice sau muzicale caracte
ristice țărilor respective etc.

De asemenea, ar fi indicat 
să se studieze posibilitatea 
prezentării filmelor 
liber, eventual 
bazele sportive 
„Știința".

Prof. ION

nomie în producție. S-ar 
tea da multe asemenea exem
ple, chiar de pe șantierele, 
din uzinele și orașele de 
unde vin candidații.

între disciplinele tehnice, 
arta inginerilor constructori 
ocupă un loc deosebit. în pu
ține ramuri ale tehnicii 
manifestă într-un grad 
de înalt, într-un mod 
impunător capacitatea 
lui de a transforma 
de a converti forțele 
un iăgaș folositor oamenilor, 
în anii noștri, constructorii în
drumați de partid, leaiizînd 
sarcinile trasate de partid, au 
devenit „geografi" : mărețele 
construcții industriale, de lo
cuit, de artă au produs o pro
fundă schimbare în aspectul 
regiunilor țării. în toponimia 
urbanistică au 
noi, de orașe noi : 
Onești, Uricani, 
Pădure etc.
ror acestor 
întîlni nume 
care au plecat de pe băncile 
Institutului de construcții.

Printre cei care au proiec
tat și construit hale industria-

se 
atît 

atît d© 
omu- 

natara, 
ei p©

intrat nume 
Victoria, 

Filipești de 
în cronica tuiu- 
construcții veți 
de specialiști

le, blocuri de locuințe, teatre, 
complexe sportive, silozuri, 
grajduri, se numără mulți 
absolvenți ai facultății de 
construcții.

Printre cei care au proiec
tat și construit căi ferate, 
autostrăzi și drumuri națio
nale, poduri și aerodroame 
se numără mulți absolvenți ai 
facultății de construcții fero
viare, drumuri și poduri.

Printre cei care au proiec
tat și construit hidrocentrale 
și termocentrale, baraje și a- 
ducțiuni, alimentări cu apă șl 
canalizări, se numără 
absolvenți ai 
de hidrotehnică, 
dintre absolvenții 
de instalații 
proiectat și 
întreprinderi și în orașe, 
stalații electrice, sanitare, 
gaze, încălziri și ventilații, 
devenit specialiști în exploa
tarea și repararea mașinilor, 
utilajelor și sistemelor de me
canizare utilizate pe 
rele de construcții.

Absolvenții din anii 
tori ai institutului vor 
fericirea să-și lege numele ds 
construcții și mai mărețe. Di
rectivele Congresului al III- 
lea al partidului trasează sar
cini mari în domeniul con
strucțiilor : în raport cu siste
mul de dezvoltare al econo
miei naționale, volumul total 
al construcțiilor va crește în 
1965 de 2 ori față de 1959.

Pentru a deveni 
specialiști, 
construcții studenții au 
mai bune condiții, cadre di
dactice cu experiență, labo
ratoare utilate modern, că
mine confortabile, largi posi
bilități de însușire a cunoș
tințelor ideologice și de cul
tură generală, de activitate 
culturală și sportivă — largi 
condiții pentru a-și însuși 
o profesie frumoasă, care le 
va da posibilitatea să con
tribuie cu tot talentul și pri
ceperea la înflorirea patriei 
noastre.

multi
Facultății 
Și mulți 
facultății 

și utilaje 
executat

I. BUCUR

în aer 
la una din 
ale clubului

N. CHIȚU

mani festă- 
Casa de 

Preoteasa" 
nr. 61 sau

Instltutul de construcții București cuprinde la cursurile 
de zi 4 facultăți și anume ;

1. Facultatea de construcții, cu secția de construcții 
civile, industriale și agricole.

2. Facultatea de construcții feroviare, 
duri, cu trei secții:

a) Drumuri și poduri
b) Construcții feroviare
c) Geodezie.

3. Facultatea de hidrotehnică, pentru 
Instalații hidrotehnice.

4. Facultatea de instalații șl utila), cu
a) Instalații ;
b) Mașini și utilaje pentru construcții.

drumuri și po-

construcțll șl

secțiile de i

Studenți craioveni in practică la Uzinele „Semănătoarea" din București.

/n zilele acestea, 
mulți studenți se 
află în mijlocul 

muncitorilor din G.A.S. 
Au plecat în tabere de 
muncă patriotică pe tot 
întinsul patriei, pentru 
a da ajutor la muncile 
agricole. Studenții vor 
să-și exprime și prin a- 
ceasta recunoștința 
adîncă pentru 
părintească ce le-o 
tă partidul.

★

...începe o nouă 
tabăra de muncă pa
triotică a studenților de 
la I.S.E. organizată la 
Combinatul Agroalimen- 
tar din comuna ,.30 De
cembrie". regiunea Bucu
rești. Și înainte de a 
porni la treabă, asisten
tul, Conducătorul tabe
rei, face, ca-n fiecare 
dimineață, bilanțul zilei 
precedente și stabilește 
programul de lucru 
pentru ziua respectivă, 
(fotografia nr. 1)

Munca în grădina de 
zarzavaturi este o trea
bă plăcută pentru stu
denți. Au și căpătat 4n- 
deminare și iuțeală. Co
șurile pline, care se 
adună unul după altul, 
dovedesc acest lucru. Ș'i 
prin munca ce o vor de
pune studenții la recol
tarea legumelor, ei vor 
aduce însemnate econo
mii combinatului (foto- 
grafia nr. 2).

Ce bun este, după ct- 
teva ore de muncă, sub 
arșița soarelui, un duș 
răcoritor... chiar dacă el 
este improvizat (foto
grafia nr. 3).
Foto i N. STEUORIAN

lor 
grija 
poar-

zi fn

Pregătiri pentru

noul an universitar

Tineri muncitori în prag de studenție
Pe uși, bilejele scri

se grijuliu indică : 
Cursul de pregătire 
pentru examenul de 
admitere — grupe
le I, II, III, IV; și 

dedesubt — numele cîtorva între
prinderi. Mai exact sînt consem
nate numele a 27 întreprinderi 
clujene. 176 tineri muncitori 
vin zi de zi la Școala me
die nr. 3 din Cluj, după-amiaza, 
limp de 4 ore, după ce au în
cheiat munca în producție, și se 
pregătesc pentru examenul de ad
mitere la institutele de învățămînt 
superior. Sînt viitorii bursieri ai 
întreprinderilor, cei mai buni ti
neri muncitori, care, după absol
virea școlilor medii și-au mani
festat dorința să-și continue stu
diile, să devină specialiști ai în
treprinderilor. Ei se pregătesc 
pentru politehnică.

Cursul de pregătire s-a deschis 
la 19 iunie. La îndrumarea comi
tetului de partid pe centrul uni
versitar Cluj, acesta a fost foarte 
bine organizat. Un număr de 12 
asistenți și lectori de la universi
tate și politehnică conduc cele 
patru grupe de studiu, l-am în- 
tîlnit în cancelaria profesorilor, 
discutînd cu directorul cursului, 
tovarășul Nicolae Daisa. Se înfi
ripase o discuție despre metoda 
de predare. Fiecare își împărtă
șea părerea sa. Concluzia a fost 
însă unică. Să se lucreze foarte 
mult individual, la tablă, cu fieca
re tînăr, să se seminarizeze. Nici 
o problemă nu trebuie lăsată 
„pentru acasă", ci trebuie lămu
rită în clasă, cu ajutorul cadrului 

didactic. Se ține seama că tine
rii aceștia n-au timp să studieze 
prea mult acasă, că baza pregă- 
firii este ora de clasă. Fiecare 
cadru didactic își are planul său 
de lecții, pe care trebuie să le 
parcurgă tinerii E necesar aceas
tă ordine. Timpul esfe puțin și 
numai respectarea unei rigu
roase eșalonări a materiei ajută 
cadrelor didactice să parcurgă cu 
tinerii, sintetic, programa ce 
cere la examen și eventual 
facă și o revenire asupra
pifolelor mai grele din materie.

Acestei griji a cadre
lor didactice 
a-i pregăti cît 
bine pentru 
curs, tinerii îi 
pund printr-o

se 
să 

ca-

de 
mai 

con- 
răs- 

mun- 
că tenace. Cursul esfe pentru ei o 
fructuoasă introducere în viața de 
student. Grupa se conturează de 
acum ca un colectiv închegat, pe 
care îl preocupă tot ce se întîm- 
plă cu membrii săi. De altfel, în 
acest scop conducerea cursului a 
luat și unele inițiative bune. Fi
xarea responsabililor pe grupe de 
întreprinderi, care se preocupă 
de frecvența, de disciplina la 
ore, care țin legătura cu între
prinderile, comunicînd fiecare lu
cru care se întîmplă cu un tînăr 
sau altul, a constituit un bun în
ceput în organizarea muncii a- 
cestor mici colective de tineri. 
Chiar și acel caiet al grupei, care 
amintește de jurnalul grupei stu
dențești, a adus un lucru bun în 
activitatea cursului. Se ține astfel 
o evidență clară a frecvenței. Dar 
nu numai atît; consemnarea unei 

absențe face ca atît colectivul ctt 
și conducere# cursului să se se
sizeze, să cerceteze cauza ab
sențelor. lată, spre exemplu, în 
urmă cu puține zile cîțiva tineri 
de la T.R.C.L. au lipsit de la 
curs. Reacția a fost promptă : 
s-a discutat cu tinerii și s-a con
statat că au fost reținuți la echi
pa de dansuri, ceea ce este cu 
lotul greșit. Această greșeală a 
fost sesizată la timp întreprinde
rii, evitîndu-se în acest fel repe
tarea ei.

Urmărirea 
stituie unul 
fanți factori 
candidaților, 

frecvenfei, care con- 
din cei mai impor- 
în reușita pregătirii 
se realizează cu re-

La cursul de pregătire pentru viitorii 
studenji din centrul universitar Cluj

Ab- 
dar 
din 
din

zultate bune: o prezență în ju
rul procentului de 90 la sută. Mai 
ales cei 21 de tineri de la Uzi
nele „Tehnofrig", merită cuvinte 
de laudă pentru conștiinciozitatea 
cu care urmează cursurile, 
senți mai sînt totuși ; puțini, 
sînt. Oare de ce nici unul 
membrii comitetului U.T.M. 
întreprinderile clu.ene, care și-au 
recomandat tineri la cursuri, nu 
se interesează de această proble
mă? Directorul cursului, tovarășul 
Daisa, ne spunea cit de utilă ar 
fi această legătură între condu
cerea cursului și organizațiile 
U.T.M. Singur însă, nu poate să 
ia legătura cu 27 de întreprin

deri. Ar fi desigur firesc ca 
tarii comitetelor U.T.M. sau 
bri ai acestor comitete să 
tereseze, am putea spune 
ce se înfîmplă cu cei ce au fost
trimiși să învețe. Este bine ca, în 
timpul de aproape 2 luni cît mai 
durează cursurile 
să fie create și

secre- 
mem- 
se in- 
zi inie,

aceste legături 
permanentizate.

activității In 
două săptămîni 
la începerea

ersul 
cele 
de 
cursurilor de pregă
tire este de bun 
augur. Permanent 

se aduc îmbunătățiri activității 
cursului. De curînd, la îndruma

rea comitetului de partid pe cen
trul universitar Cluj, comitetul 
U.T.M. pe centrul universitar a 
început să se preocupe intens de 
dezvoltarea unei activități multi
laterale cu tinerii muncitori can
didați la studenție. Incepînd cu 
această săptămînă se organizează 
scurte informări politice pe gru
pele de studiu. Sîmbătă a fost 
prima acțiune, din cele cîteva 
care se vor organiza cu tinerii 
muncitori, pentru a-i apropia cît 
mai mult de viața de student: 
tinerii au fost invitați la casa de 
cultură a studenții' r să-și pe
treacă o seară plăcută în tovără
șia studenților.

Tot ce se face acum la cursul 
de pregătire este bun, bine or
ganizat. Se depun eforturi pen
tru a se recupera timpul care a 
fost pierdut pînă la organizarea 
cursului de pregătire. (In cele
lalte centre universitare cursul de 
pregătire a fost organizat cel pu
țin de cîteva luni). Intr-adevăr a- 
cest efort trebuie făcut. Este ne
cesar ca întreprinderile să acorde 
multă grijă acestor tineri, preo- 
cupîndu-se ca timpul lor liber 
să fie exclusiv dedicat studiului, 
sprijinindu-i și în întreprindere să 
se pregătească. Cu ajutorul ingi
nerilor, al studenților 
practică, această 
gătire trebuie să 
racter organizat.

veniți la 
formă de pre- 
capete un ca-

15 iulie, odată
exa-

e la
cu încheierea 
menului de maturi
tate, o nouă serie 
de tineri, proaspeți 
absolvenți ai școli

lor medii și ai școlilor serale, vor 
solicita înscrierea la cursurile de 
pregătire pentru diferite facultăți. 
Acest lucru este cunoscut, s-a și 
proiectat lărgirea cursului de pre
gătire cu noi grupe. Dar încă nu 
s-a stabilit nimic precis; cîfe gru
pe vor fi organizate, care vor fi 
cadrele didactice ce vor condu
ce aceste grupe. Acest lucru se 
va face mai tîrziu. Nu trebuie 
însă să se întîrzie prea mult. De
finitivarea cadrelor didactice care 
vor preda la cursul de pregătire 
trebuie să se facă chiar foarte 
grabnic, pentru ca acestea să fie 
anunțate din timp ce sarcini vor

universitar. Ar 
studia posi- 
se organiza

«vea pe timpul verii, evitîndu-se 
în acest fel fluctuația de cadre, 
înlocuirea pe parcurs a unor ca
dre didactice cu altele, ceea cs 
poate conturba buna desfășurare 
a cursului.

Se mai ridică o problemă. De 
la 15 iulie numărul celor care 
vor veni la cursurile da pregătire 
va fi foarte mare. Totuși, cursul 
de pregătire rămîne organizat la 
nivelul centrului 
fi bine dacă s-ar 
bilitatea de a 
grupe de pregătire și pe lîngă 
marile institute de învățămînt su
perior din Cluj. Discutînd cu rec
torul Institutului politehnic din 
Cluj, acesta își exprima părerea că 
ar fi bine ca fiecare institut să 
aibă răspunderea organizării 
cursului de pregătire pentru pro
prii săi candidați. In felul acesta, 
institutul își va axa programa de 
pregătire pe cerințele specifice 
facultăților sale, ținînd seama bi
neînțeles de programa generală, 
se va crea o legătură strînsă în
tre institut și viitorii săi studenți. 
Majoritatea institutelor de 
vățămînt superior din 
procedează în acest fel 
succes. Desigur, trebuie 
diate posibilitățile existente 
în centrul universitar Cluj, 
experiența celorlalte institute și 
abia apoi să se hotărască dacă 
cursul de pregătire se va desfă
șura 
trai 
tut.
Insă 
iulie

în- 
fară 

și cu 
stu-

cen- 
insti- 
facut 
la 15

în continuare la nivel 
sau la nivelul fiecărui 
Lucrul acesta trebuie 
foarte urgent, căci pînă 
zilele sînt numărate.

L. UUSTIG

Ț a Universitatea „C. I. Par- 
/ j hon" din Capitală sînt în 

plină desfășurare pregăti
rile in vederea deschiderii nou
lui an universitar.

lată cîteva din lucrurile ce se 
vor face pînă la deschiderea 
cursurilor : amfiteatrele, sălile de 
curs, laboratoarele facultăților din 
cadrul universității vor fi toate 
zugrăvite. Se repară în întregime 
mobilierul facultăților. De cîteva 
săptămîhi a început să se refacă 
în întregime instalația electrică a 
universității. De asemenea, s-au 
făcut și se fac amenajări la clu
bul universității. Sala de festivi
tăți va fi dotată cu utilaj de sce
nă, cu reflectoare.

In viitorul an universitar labo
ratoarele facultăților din 
fate vor fi înzestrate cu noi pie
se, iar la unele facultăți (chimie, 
științe naturale) se vor crea la
boratoare noi, cu 
dernă.

Deosebită grijă 
pentru asigurarea 
niversitar a unor 
condiții de trai pentru studenții 
universității.

A început văruirea și zugrăvi
rea tuturor căminelor și cantinelor 
existente. Se repară și se vop
sește mobilierul, utilajul de bucă
tărie. Se fac, de asemenea, repa
rații capitale la instalația de în
călzire a căminului „Carpali". Se 
va schimba în noul an și aspectul 
dormitoarelor, al sălilor de mese. 
Toate căminele vor fi dotate cu 
paturi noi, frumoase, lenjerie 
nouă. S-au cumpărat covoare 
noi, astfel ca in fiecare cameră 
să existe covoare pe jos. La can
tine, pe mese vor fi puse crista
le, se va aduce veselă nouă, tacî- 
muri noi.

Pentru ca studenților să li se a- 
sigure o masă bună, gustoasă și

universi-

aparatură mo-

se manifestă și 
în noul an u- 
cil mai bune

buni, pricepuți. 
îngrijit și de 
15 iulie pînă 

initiate cursuri 
bucătari.
vorbi despre

cît mai variată, serviciul social al 
universității, împreună cu Minis
terul Comerțului, au făcut expe
rimentări cu o serie de meniuri 
ce vor fi servite incepînd cu noul 
an. S-au alcătuit, pe baze științi
fice, rețetele acestor meniuri, cu 
un anumit gramaj fixat. Con
ducerile cantinelor vor fi obli
gate să respecte gramajul, re
țeta respectivă pentru fiecare 
fel de mîncare. Firește că pentru 
o mîncare bună, trebuie să exis
te și bucătari ( 
Serviciul social s-a 
acest lucru. De la 
la 1 august vor ti 
de calificare pentru

S-ar mai putea 
multe alte transformări sau înnoiri 
cu care vor fi întîmpinați studen
ții în noul an universitar. Nu se 
poate încheia însă consemnarea 
lor fără a vorbi de surpriza ce 
este pregătită studenților univer
sității și anume, noul complex so
cial cu o capacitate de 2.000 de 
locuri ce va fi dat în folosință la 
toamnă. Complexul acesta este 
compus din 5 blocuri, mari, lu
minoase. Camerele — în care vor 
locui doi pînă la trei 
— vor fi deosebit de conforta
bile, elegante. O cameră va fi 
compartimentată astfel incit să 
cuprindă spațiu pentru bibliotecă, 
masă de lucru și dormitor.

Peste fot, la orice facultate, la 
cămine sau cantine, la șantierul 
viitorului complex social, se în- 
fîlnește aceeași preocupare si 
grijă pentru ca noul an să intim- 
pine studenții cît mai bine. $i 
acest lucru reprezintă doar o păr
ticică din condițiile minunate oe 
care partidul le creează studen
ților noștri pentru studiu, pen
tru o viată fericită.

sfudenfi

M. MIRON
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ALĂTURI DE EROICUL 
TINERET ALGERIAN

De curînd, cowlite- 
tui comunal UTM 
Șoldanu, raionul 
Oltenița, s-a în
trunit pentru con
firmarea primirii 

tn U.T.M. a 12 tineri din co
mună. La ședința comitetului 
comunal U.T.M. au luat parte 
secretarul comitetului comu
nal de partid, delegatul bi
roului comitetului raional 
U.T.M. precum și secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din care fac parte noii ute
miști.

Membrii comitetului U.T.M. 
din comuna Șoldanu a- 
cordă o mare atenție șe
dințelor de confirmare; ei 
înțeleg că acestea reprezintă 
un bun prilej de a discuta a- 
mănunțit calitățile noilor 
membri ai organizației, de a 
vedea în ce măsură sînt pre
gătiți, de ce ajutor au nevoie 
pentru activitatea lor de vii
tor. Rînd pe rînd, comitetul a 
discutat cu fiecare din ei...

— Să poftească Tudor Ste
fania.

O codană înaltă, mlădie, care 
absolvise anul acesta școala de 
7 ani din comună, intră în 
sală.

Tovarășul Marin Mușat, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.M. a citit adeziunea și ex
trasele din procesul verbal al 
adunării generale in care Tu
dor Ștefania a fost primită in 
U.T.M., constatînd că adunarea 
a fost statutară. Apoi, mem
brii comitetului au stat de 
vorbă cu ea.

Ștefania se pregătise temei
nic pentru această întîlnire cu 
membrii comitetului comunal. 
Citise de cîteva ori Statutul 
U.T.M. precum și alte cărți și 
broșuri ce i-au fost recoman
date. Știa, firește, că membrii 
comitetului se vor interesa de 
activitatea ei, că i se vor pune 
întrebări. Era totuși emoțio
nată.

Comitetul U.T.M. s-a in
teresat mai întîi de activitatea 
ei în organizația de pionieri. 
Și a aflat că Ștefania a 
fost o elevă burtă, sîrguincioa- 
să, fapt pentru care pionierii 
au și ales-o ca președintă a 
colectivului de conducere a 
unității de pionieri.

Apoi comitetul U.T.M. 
s-a interesat de alte as
pecte ale activității ei. Au în
trebat-o ce a citit in ultima 
vreme, dacă a înțeles cele ci
tite, dacă știe ce drepturi, ce 
îndatoriri va avea ca utemistă 
și s-au convins că. intr-adevăr, 
Ștefania și-a însușit prevede
rile Statutului U.T.M,

Confirmând Ițotărîrea adu
nării generale a organizației 
U.T.M. din G-A-C. „Flamura 
Roșie" de primire a Ștefaniei 
Tudor în U.T.M., membrii 
comitetului i-au arătat că a- 
preciază sîrguința și conștiin
ciozitatea cu care și-a înde
plinit sarcinile în organizația 
de pionieri și felul în care 
s-a pregătit pentru primirea 
în U.T.M.

Cu Mustățea Gheorghița, o 
tînără colectivistă, membrii 
comitetului au discutat îndeo
sebi despre munca ei în gos
podărie. O cunoșteau toți ca 
pe o fată harnică. Membrii 
comitetului au apreciat sîrgu-

Oameni, holde, 
cîrdece...

(Urmare din pag. I-a)

tata în clasa unde avea loc 
întîlnirea. Ședința se desfă
șură ca un dialog sprinten.

— Ana Ciocîltea, cu cîte 
dansuri vii î...

— Tu, Popa, ce poezie știi î 
Maria Cîdar amintește de 

dansul „Cosașii", ca fiind 
foarte actual.

— Just. Trecem „Cosașii"... 
Bibliotecara Ștefania Astre- 

nie cere sprijinul elevilor, ia 
deservirea bibliotecilor vo
lante. La urmă de tot cineva 
Întrebă cînd urmează să se 
mai întîlnească.

— Pe luni 1 Dimineața la 
repetiție, iar după-amiază — 
la arie. Veniți 7

— Venim 1
In lumina amiezii, Deznă- 

țuiul curge subțire ca o ață. 
Paiul griului troznește mă
runt în dogoarea soarelui, 
ca o cîntare iscată de un 
popor de gîze, nevăzut.

Azi, 1 ’iulie, G.A.C. „7 
Noiembrie" a recoltat griul de 
pe 68 de hectare 1

...Cîntă Aristița, cîntecele 
pe care le-a zis și pe scenă 
la Bîrca, la Măceșul, la Se- 
garcea....

Azi, 1 iulie, G.A.C. „Dru
mul lui Lenin" a recoltat grîul 
de pe 80 de hectare 1

...Ștefania Astrenie, bibliote
cara, flutură din ușa biblio
tecii o hîrtie abia scoasă de 
sub indigou. Sus cu majuscule 
rare, din creion chimic : Bor
derou. Foaia e acoperită cu 
titlurile a 34 de cărți.

— Cea mai tînăra biblio
tecă de casă. Puteți să notați : 
responsabilul noii biblioteci — 
— utemistul Florea Mormoe.

Mă gîndesa că nu-i lipsit 
de importanță faptul că bi
blioteca aceasta s-a „năs
cut" în toiul campaniei. Dar 
nu mai am timp. Trec autoca
mioanele cu grîul colectivelor. 
Trec holdele spre magazii. Și 
porțile largi ale gospodăriilor 
colective se deschid să pri
mească totul : oamenii, hol
dele, cîntecele... 

ința ei, faptul că ia parte la 
toate lucrările importante în 
cadrul brigăzii de cîmp din 
care face parte. Dar, ca ute
mistă, nu e suficient să se gîn- 
dească numai la ea, ci trebuie 
să ajute și pe ceilalți tineri 
din gospodărie, să ajute prin 
activitatea ei organizația 
U.T.M., a brigăzii din care 
face parte.

Georgeta Marinciu, fiică de 
colectiviști, terminase și ea de 
curînd școala elementară. 
Membrii comitetului s-au in
teresat dacă citește ziare, 
cărți de literatură, dacă a stu
diat Statutul U.T.M.

— In cererea de intrare în 
U.T.M. — i se adresă Marin 
Doneanu — ai scris că vrei să 
devii membru al organizației 
noastre pentru a ajuta la con
struirea socialismului. Dar 
cum ai tu de gînd să contri
bui la construirea socialismu
lui ?

Discuția pe această temă cu 
membrii comitetului comunal 
U.T.M. a fost de un real folos 
pentru Georgeta. Ea a înțeles 
mai bine cu acest prilej 
scopul luptei și al politicii 
partidului nostru, sarcinile ce 
revin organizației U.T.M., fie
cărui utemist în lupta pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialismului în patria noastră. 
Georgeta a înțeles totodată 
că ea poate contribui la con
struirea socialismului, în pri
mul rînd participind cu regu
laritate la muncă în gospodă
ria colectivă, făcînd întot
deauna numai lucrări de 
bună calitate.

Cu prilejul discuției cu Sofia 
Velicu a reieșit că, deși este 
o fată harnică, ea nu se cul
tivă îndeajuns. Și Sofia se pre
gătise, într-o anumită măsură, 
pentru primirea în U.T.M. A 
citit Statutul U.T.M. dar unele 
lucruri i-au rămas neînțelese. 
Membrii comitetului au aflat 
că Sofia vizitează foarte rar 
biblioteca, că citește puțin și 
au discutat cu ea pe larg des
pre această problemă. I-au a- 
rătat că acum, cînd cuceririle 
științei se aplică tot mai larg 
în producție, toți oamenii mun
cii trebuie să învețe pentru ca 
munca lor să fie mai cu spor.

In acest fel a stat de vorbă 
comitetul U.T.M. cu fiecare 
din tinerii primiți în U.T.M. 
Membrii comitetului comunal 
U.T.M. i-au cunoscut îndea
proape, din activitatea prac
tică, pe tinerii care au fost 
primiți in U.T.M. Iată de ce 
discuțiile purtate cu aceștia 
au avut un caracter concret, 
membrii comitetului puțind să 
le facă recomandări utile, să 
le dea multe sfaturi practice 
privind activitatea lor de Vi
itor. Totodată, pe baza discu
țiilor avute cu acești ' tineri, 
comitetul U.T.M. a putut trage 
o seamă de concluzii despre 
munca organizațiilor de bază 
U.T.M., despre felul cum tre
buie să-i ajute pe tineri să se 
pregătească pentru primirea 
lor în rîndurile membrilor 
Uniunii Tineretului Muncitor.

ȘT. NECANIȚCHI

Vedere din Săcelu-Băi, raional Tg.-Jiu.

Cei 16 km de le gară îi par
curgem cu autobuzul. Sta
țiunea este așezată pe Va

lea Crasnic, îa poalele Parîngu- 
lui. Vilele cochete, discret ascun
se în frunzișul arborilor, își aș
teaptă oaspeții. Se simte peste 
tot mîna gospodarului care a 
trebăluit pentru ca minerul, sudo
rul, brigadierul zootehnic, profe
sorul sau studentul care vor veni 
aici să se fortifice, să fie bine 
primiți. Dar deocamdată la Săcelu 
nu s-au grăbit să sosească decît 
cei convinși că aici vor găsi leac 
bun împotriva reumatismului. La 
club, la cinematograf, la biblio
tecă, afișe proaspete anunță că 
în curînd va începe să pulseze 
viața în stațiune. Coborît de la 
cabana Rînca sau cine știe de 
unde un grup de sfudenți ai In
stitutului pedagogic de 3 ani din 
Craiova a poposit în fața unei 
vile și ascultă indicațiile pe care 
le dă administratorul Nicolae Bon
doc.

— Săcelu, informează el, oferă 
loc de popas de unde se pot 
face excursii dintre cele mai in
teresante. Avem aici 40 de ix-

Fotbal
Întîlnirea restanță de fotbal 

dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Steagul Roșu Brașov 
se va desfășura duminică în 
Capitală. Jocul este progra
mat de la ora 18 pe stadionul 
Dinamlo.

*
Continuîndu-și turneul în 

țara noastră, echipa de fotbal 
Aufbau Magdeburg (R. D. 
Germană) a întîlnit la Timi
șoara echipa locală Știința. 
Oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 3—2 (0—2).

*
Echipa cehoslovacă Dubla 

Praga continuă să fie neîn
vinsă în turneul internațional 
de fotbal de la New York. 
Marți în nocturnă, fotbaliștii 
cehoslovaci au surclasat cu 
6—0 (1—0) echipa austriacă
Rapid Viena. Cel mai bun ju
cător al echipei Dukla a fost 
interul stingă Vacenovski.

Caiac - canoe
Sîmbătă și duminică pe 

apele lacului Snagov se vor 
desfășura finalele campionate
lor republicane de caiac-canoe 
la care participă peste 200 de 
vîslași din întreaga țară.

Rugbi
In continuarea turneului pe 

care-l întreprinde în țara 
noastră echipa de rugbi Dukla 
Bratislava va întîlni astăzi în 
Capitală echipa Dinamo Bucu
rești. Jocul va începe la ora 
18 pe stadionul Dinamo.

Matație
In cadrul unui concurs de 

natație desfășurat miercuri la 
Berlin înotătorul Gunter Ti- 
ttes (R. D. Germană) a stabi
lit un nou record mondial în 
proba de 100 m bras cu 
timpul de I’ 10" 8/10.

Sporește numărul bibliotecilor comunale
Recent în mai multe comune 

din regiunile Ploiești, Suceava, 
Banat, Mureș Aufonomă-Maghiară 
și altele au fost înfiinfâto noi bi
blioteci comunale. în prezent, In 
întreaga țară sînt de peste cinci 
ori mai multe »biblioteci comu
nale decît în anul 1938.

INFORMAȚII
Miercuri a sosit în țara 

noastră într-o vizită de cîte
va zile dr. Yasujiro Oshima; 
profesor la Institutul de ști
ințe industriale din Tokio; 
vicepreședinte al Comitetului 
de elemente al Federației In
ternaționale de automatică.

La aeroportul Băneasa a 
fost întîmpinat de profesorul 
Corneliu Penescu, prorector 
al Institutului politehnic din 
București.

★
Noi formații de muzică 

ușoară de peste hotare ne vi
zitează țara în aceste zile: or
chestrele ,,Șandor Horvath* 
din R. P. Ungară și „Prohas- 
ka“ din R. S. Cehoslovacă.

Sub conducerea lui Sandor

CĂRBUNEȘTI
Foto : prof. V. ORZA

voare cloro-sodice, iodate și 
sulfuroase. Ele sînt bune pentru 
afecțiuni cronice ale aparatului 
locomotor, pentru afecțiuni re
nale, gastrice, hipoacide și al
tele. Vila pe care o vedeți în 
stînga pavilionului administrativ 
s-a terminat anul trecut.

Studenții pornesc să viziteze 
împrejurimile Săcelului. Ceea ce 
facem și noi, dar nu înainte de 
a constata că întreprinderea de 
gospodărie comunală Cărbunești 
de care depinde stațiunea nu a 
făcut prea mult în primăvara a- 
ceasta pentru prospețimea Săce
lului. Strădania personalului ad
ministrativ nu este suficientă dacă 
la ea nu se adaugă preocuparea 
întreprinderii. Materialele pentru 
desfășurarea activității culturale 
în timpul sezonului încă nu au 
sosit și acest lucru fără nici o jus
tificare. Nici popularizarea posi
bilităților de tratament, a frumu
seților naturale din preajma Să
celului nu s-au făcuf îndeajuns. 
Cu toate acestea cei care au mai 
fost cîndva la Săcelu și revin 
să-și petreacă aici concediul o 
fac pentru valoarea izvoarelor și 
nămolului sulfuros dar mai ales 
pentru diferitele monumente ale

Cupa campionilor europeni
La ediția 1961—1962 a com

petiției de fotbal „Cupa cam
pionilor europeni" s-au anga
jat 29 de echipe cîștigătoare 
ale campionatelor naționale. 
Comisia de organizare a cupei 
întrunită la Copenhaga a sta
bilit sistemul de disputare a 
competiției repartizînd 28 de 
echipe în diouă grupe : prima 
de 15 iar cea de-a doua de 13 
echipe. Conform regulamen
tului, cîștigătoarea cupei Be
nefica (Portugalia) se califică 
din oficiu pentru turul doi. 
Prin tragere la sorți. în inte
riorul fiecărei grupe a fost 
stabilit programul jocurilor 
din primul tur după cum ur
mează : Grupa I : Legia Var
șovia—Tottenham Hotspur (An
glia) ; Spera Luxemburg— 
Odense (Danemarca) ; I.F.K. 
Gtoteborg (Suedia)—Sport Klub 
Feijnoord (Olanda) ; Vorwarts 
Berlin (R. D. Germană)— 
Lindfield (Irlanda de nord) ; 
F. C. Nurenberg (R. F. Ger
mană)—Drumcondra (Dublin— 
Irlanda) ; Standard Liege 
(Belgia)—Frederikstadt (Nor
vegia) ; A. S. Monaco—Glas
gow Rangers (Scoția). Grupa 
Il-a : C.C.A. București—F. C.

Finala Cupei campionilor europeni la volei
Primul meci din cadrul fi

nalei „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei se va desfă
șura sîmbătă de la ora 19.30 
în. sala Floreasca între echi
pele Rapid București și 
Ț.S.K.A. Moscova. în vederea

Ciclism
Circuitul ciclist al regiunii 

Brașov a continuat miercuri 
cu desfășurarea etapei a II-a : 
Brașiov — Făgăraș — Sjbiu — 
Mediaș (196 km). Etapa a fost 
dominată de cicliștii dinamo- 
viști. Victoria în etapă a re
venit lui Marcel Voinea (Di
namo) în 5h 44’ 51’’ urmat la

O dată cu creșterea numărului 
de biblioteci a sporit simțitor 
numărul cărților și al cititorilor. 
Fondul de cărți beletristice, po
litice, agrozootehnice, de știință 
popularizată etc., este anul acesta 
de aproape 30 ori mai mare 
față de anul 1938.

H (Agerpres)

Horvath, orchestra maghiară 
a dat pînă acum dguă concer
te la Teatrul de vară „23 
August" din Capitală. Oaspeții 
își vor continua turneul în 
țara noastră, susținînd nume
roase concerte. în peste 20 de 
localități printre care Buzău, 
Focșani, Piatra Neamț, Bicaz, 
Brăila, Galați și pe Valea 
Prahovei.

Orchestra „Prohaska" și-a 
început turneul la Lugoj, 
după care a concertat la Arad, 
Timișoara, Oradea și Cluj. In 
cursul săptămînii viitoare va 
sosi în Capitală, unde va pre
zenta două concerte.

(Agerpres)

naturii din împrejurimi. De la Să
celu se fac excursii recreative 
spre Cheile Oltețului unde în ul
timul an s-a tăiat în piafră la înăl
țimi una din cele mai îndrăznețe 
șosele spre exploatările forestiere 
din nordul Olteniei. Pe aici dru
mul trece prin fața cunoscutei 
peșteri de la Polovraci. De la Să
celu grupurile de excursioniști a- 
jung în Baia de fier. Ghidul peș
terii de la Baia de fier conduce 
zilnic vizitatorii să se minuneze de 
adevăratele basme pe care natura 
le-a cioplit cu dalta vremii în 
calcar. Peștera de la Baia de fier, 
prima peșteră electrificată din țara 
noastră cu ajutorul minerilor de 
la Cătălinu și declarată de Aca
demia R.P.R. muzeu a! naturii re
prezintă una din cele mai rare 
bijuterii ascunse în poala Parîn- 
gului. Apoi Novaciul. De aici se 
fac ascensiuni spre cabanele de 
la Rînca și Lotru, la stînele și că- 
șeriile de pe Voineasa. Prin înfăți
șarea sa cea nouă, Novaciul în
suși a căpătat aspectul unei sta
țiuni de odihnă, datorită amena
jărilor făcute în anii noștri. Casa 

Austria Viena ; Vasas Buda
pesta—Real Madrid ; Ț.D.N.A. 
Sofia—Dukla Praga ; Sporting 
Lisabona—Partizan Belgrad ; 
Servette Geneva—Lavaletta 
(Malta) ; Panathinaikos Atena- 
Juventus Torino.

Echipele Valkoakosen Haka I 
(Finlanda) în grupa I și j 
Fenerbahce sau Besiktas I 
Istanbul îrt grupa Il-a se I 
califică direct în turul 
doi. Meciurile se vor juca tur 
și retur pînă la 30 septembrie 
Cînd la Londra va avea loc : 
tragerea la sorți a optimilor | 
de finală. Echipa care este 
desemnată prima pe tabloul : 
tragerilor la sorți va fi gazdă 
a jocului din tUr. Astfel, 
C.C.A. va susține pe teren 
propriu primul său meci cu 
F. C. Austria Viena.

Finala viitoarei ediții a „Cu
pei campionilor europeni" se 
va disputa la Amsterdam în 
prima jumătate a lunii mal 
1962. în ce privește meciurile 
cupei intercontinentale între 
Benefica Portugalia și Pena- 
rol Uruguay a fost hotărît ca 
acestea să aibă loc la 4 sep
tembrie la Lisabona, și res
pectiv 17 septembrie la Mon
tevideo.

acestei importante întîlniri 
voleibaliștii feroviari s-au 
pregătit cu multă atenție. în 
cursul ședințelor de antrena
mente s-au remarcat Nicolau, 
Plooon, Pavel, Drăgan și alții.

3” de colegul său de club 
Aurel Șelaru.

In clasamentul general con
duce acum M. Voinea cu 
9h 18’ 59’’ secundat de Gh. 
Neagoe (C.C.A.) cu 9h 19’ 02”. 
Astăzi se dispută etapa Me
diaș — Tîrnăveni — Sibiu. Vi
neri este zi de odihnă la Si
biu.

★
Turul ciclist al Iugoslaviei 

se va desfășura anul acesta 
între 27 iulie și 6 august pe 
un traseu de 1.547 km împăr- 
țiți în 9 etape. La cursă au 
fost invitate echipe din R. P. 
Romînă, R. P. Bulgaria. R. P. 
Polonă, Olanda, R. P. Unga
ră, Elveția, Tunisia și Italia.

----- •------

Pămîntul colectivei 
va fi mereu mai 

productiv 
(Urmare din pag. I-a) 

realelor, studiind sarcinile ce 
revin agriculturii pentru anii 
viitori, pe baza Raportu
lui tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara din 
30 iunie—1 iulie 1961 a C.C. 
al P.M.R., colectiviștii au ho
tărît să execute lucrări de 
îmbunătățiri funciare pe cele 
15 hectare supuse Inundați
ilor. Din acestea, în toamnă 
două hectare vor fi repartiza
te pentru cultura griului, iar 
restul ca finețe. La aceste lu
crări organizația de bază 
U.T.M. îi va mobiliza pe toți 
tinerii colectiviști. Măsurile 
amintite mai sus vor con
tribui șj ele la obținerea 
în anul următor a unor pro
ducții sporite de grîu și po
rumb. Utemiștii vor contribui 
la realizarea acestor produc
ții cu toate forțele lor.

Răspunzi pentru munca ta 
și a întregii brigăzi

(Urmare din pag. I-a)

mai multă răbdare și să-i 
ajute pe cei doi la fie
care piesă nouă. Dacă le Ceri 
lor spirit de răspundere nu 
poți tocmai tu să dovedești că 
îți lipsește acesta — a spus 
el. Pe de altă parte și alți 
membri ai brigăzii, Bușoiu, 
Tarnovețchi, Gligu au venit 
cu soluții.

— Să-i atragem la rezolva
rea unor treburi comune.

Prilejul s-a ivit curînd. Ma
șinile de găurit fiind supra
încărcate, conducerea secției 
a cerut brigăzii să găurească 
la struhguri un lot nou de fu- 
zete.

— Ia vedeți, puteți ? Ar fi 
minunat să izbutiți.

S-au adunat toți membrii 
brigăzii. Au încercat tot felul

----- •—- ---------

de cultură de aici, cu o ar
hitectură îmbogățită de stil 
gorjenesc, atrage zilnic sute 
de vizifafori. Ne-a reținui 
la Novaci un grup de pionieri 
veniți din Pociovaliștea „pe ur
mele lui Vlahuță". învățătorul i-a 
condus pînă în dreptul unei case 
în care iocalnicii pretind că a fost 
găzduit timp de 2 zile autorul 
„Romîniei pitorești". A deschis o 
carfe și le-a citit : „In picioare, 
doi țărani, tineri, zic unul din 
scripcă și altul din cobză. In ju
rul lor în roată largă, strămoșească 
horă, joc potolit, în care se prind 
și oameni mai în vîtsfă, uneori 
moși cu barba albă ca să-și mai 
aducă aminte de cînd erau ti
neri" învățătorul întreabă : Cina 
a scris aceste rînduri ? Copiii 
răspund în cor : Alexandru Vla
huță. Și în glasurile lor descifrezi 
mîndria și dragostea față de fru
musețile și bogățiile patriei lor 
socialiste.

Meleagurile acestea gorjenești 
care l-au atras pe Vlahuță și care 
cunosc o puternică înflorire în a- 
nii regimului de democrație popu
lară se cer fot mai mult vizitate,

LUCIAN ZATTI

Sărbătorirea în Capitală a Zilei internaționale 
de solidaritate cu lupta poporului și tineretului algerian

Aspect de Ic odunorec de le Caso de cultură a studenților „Grigore Preoteasa“ din București. 
Foto : AGERPRES

Au venit aci la 
Casa de Cultură a 
Studenților sute 
de tineri. Sînt ti
neri cu preocu
pări diferite — 

muncitori, ștudenți, elevi, 
funcționari. întîlnim în sală 
numeroși ștudenți străini care 
învață în țara noastră. Cu 
toții doresc să-și manifes
te solidaritatea cu poporul 
și tineretul algerian care 
luptă pentru independență. 
Tinerii bucureșteni, și ca 
ei întregul nostru tineret, ur
măresc cotidian evenimentele 
din încercata Algerie. La mii 
de kilometri depărtare de 
meleagurile noastre un popor 
sîngerează din greu pentru 
a-șj cuceri dreptul la o viață 
liberă. Iar astăzi, la București 
ca și la Havana, la Moscova 
ca și la Berlin, la Paris ca și 
la Djakarta, tineri iubitori de 
pace sărbătoresc Ziua inter
națională a solidarității cu 
poporul și tineretul algerian 
care luptă pentru libertate.

Adunarea tineretului și stu
denților din Capitală se desfă
șoară sub semnul puternicei 
afirmări a hotărîrii generației 
tinere din țara noastră de a 
sprijini pe prietenii săi din 
eroica Algerie. Se aud lozinci 
închinate luptei anticolonia
liste a poporului algerian. 
Aplauze puternice răsună 
după fiecare lozincă.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Nicolae Popescu, 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. București. Vorbi
torul subliniază solidaritatea 
întregului nostru tineret cu 
cauza dreaptă a poporului al
gerian. Tineretul nostru urmă
rește cu simpatie lupta plină 
de dîrzenie a patriciilor al
gerieni. Toate încercările 
cercurilor colonialiste france
ze de a înăbuși mișcarea de 
eliberare națională a poporu
lui algerian sînt sortite eșecu
lui. Poporul algerian se opu
ne cu fermitate tuturor ma
nevrelor colonialiste de a-1 
împiedica să-și câștige adevă- 

de metode insă fără folos. 
Trebuia un dispozitiv. Faptul 
acesta că brigada întreagă s-a 
adunat să rezolve prelucrarea 
fuzetelor cu toate că apoi 
avea să le execute un singur 
strungar a dat firește de gin- 
dit celor doi.

Responsabilul brigăzii i-a 
chemat.
— Măi băieți, brigada se află 
în impas. Hai, dați-ne o mină 
de ajutor I Poate găsiți voi o 
soluție. Cei de la montaj aș
teaptă piesele astea cu sufle
tul la gură.

Cei doi n-au putut da so
luția dar părerea tot și-au 
dat-o. Pînă la urmă brigada a 
găsit rezolvarea. Fuzeta va fi 
strînsă în suportul cuțitului 
iar un cuțit special se va în- 
virtî în interiorul ei. Apoi, 
după ce piesele au fost gata, 
întreaga brigadă a fost felici
tată de conducerea secției. A 
doua oară, cînd brigada a 
primit niște piese noi, Ursu 
și Pavel au participat cu deo
sebit interes la găsirea celei 
mai bune soluții de prelu
crare.

— lată, așa lucrează bri
gada — spune responsabilul 
brigăzii. întărește spiritul de 
răspundere colectiv rezol- 
Vînd în comun treburile cele 
mai grele și prin aceasta îi 
cheamă pe fiecare să răspun
dă tot mai bine pentru lucrul 
la mașina sa.

— Așa că brigada este o 
școală de răspundere în mun- I 
că - conchide secretarul co
mitetului U.T.M. De la acea
stă școală sînt promovate ca
dre noi. De curînd, responsa
bilul brigăzii, Iarosevici, a de
venit tehnician în secție. 
Bușoiu Constantin a fost tri
mis să conducă o altă briga
dă, iar lui Pavel lager i s-a 
încredințat o mașină nouă. 
Totodată, în băncile școlii, a- 
dică în brigadă, au venit noi 
oameni: Herbat Roland, A- 
drian Jivan, Calub Sloboda. 
Noi dorim ca toate brigăzile 
să devină colective puternice 
în care să se dezvolte spiritul 
de răspundere în muncă șî 
pentru aceasta folosim expe
riența brigăzii lui Iarosevici, 
folosim chiar colectivul ei. 

rata independență. în lupta sa 
poporul algerian se bucură de 
sprijinul marii familii a ță
rilor socialiste șj al tuturor 
forțelor iubitoare de pace din 
lume. In încheiere, vorbitorul 
a subliniat profunda convin
gere a tineretului romin că 
dreapta cauză a poporului al
gerian va birui deoarece în 
zilele noastre nimic nu mai 
poate opri destrămarea odio
sului sistem colonialist.

La tribună urcă un tînăr 
din îndepărtata Algerie, un 
fiu al poporului ce cu atîta 
eroism înfruntă trupele înar
mate pînă în dinți ale colo
nialiștilor francezi. Tînărul 
algerian Melouk Abou-Bekr, 
student la Institutul de Pe
trol, Gaze și Geologie din 
București, vorbește despre 
poporul său, despre tine
retul luptător al Algeriei. 
Fiecare din tinerii aflațl 
în sală percepe emoția 
ce-1 stăpînește pe vorbitor. Tî
nărul algerian zugrăvește ta
bloul întunecatului trecut. De 
la 5 iulie 1830 asupra Algeriei 
s-au abătut zilele negre ale 
dominației colonialiste. Și tot 
de atunci au început zilele 
luptei pentru libertate, luptă 
ce continuă și jn prezent. Dar 
niciodată poporul algerian nu 
a fost mai aproape de victorie 
ca în prezent.

Tînărul de la tribună 
vorbește despre voința po
porului algerian de a trăi în 
libertate și independență, a- 
mintește puternicele manifes
tații ale populației ce au avut 
loc în toate orașele și satele 
Algeriei în zilele din urmă în 
sprijinul guvernului provizo
riu al Republicii Algeria. Tru
pele colonialiste au deschis 
atunci focul ucigînd mulțj al
gerieni printre care femei șl 
copii. Dar nici un fel de cri
mă colonialistă nu poate în- 
genunchia eroicul popor al 
Algeriei. Poporul algerian 
respinge planurile de împăr
țire a Algeriei, de menținere 
a dominației colonialiste în
tr-o formă camuflată. Patrio- 
ții algerieni simt alături de 
ei sprijinul tuturor oameni
lor iubitori de pace. Aplauze 
puternice salută cuvintele cu 
care încheie vorbitorul : „Po
porul algerian convins de jus
tețea cauzei sale și înconjurat 
de prietenia și solidaritatea 
țărilor iubitoare de pace nu 
va înceta lupta pînă cînd nu 
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La 1 iuniQ s-a deschis
STAȚIUNEA BAI NE ARĂ HIDRO 
TERMALĂ de la PRAID

Cerind sfatul medicului dvs. folosiți-vă de apa termală re
comandată pentru boli de sciatică, spondiloză, hernie de 

disc etc.
Componența chimică a apei:
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Calciu, magneziu, sodiu, potasiu, amoniu, fier
ANTONI

Cloriți, sulfați, bi carbonați, nitrați.
Apa țîșnește de la adîncimea de 2.660 m. Temperatura 4Î° C. 
Stațiunea se află în adminis trarea salinei din Praid. 

La cerere furnizăm informații prin poștă.
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va rupe definitiv și pentru 
totdeauna lanțurile colonia
liste’’.

Tînărul muncitor Dina Ca
rol de la Uzinele „23 August" 
din Capitală aduce salutul ti
neretului muncitoresc din țara 
noastră care-șj exprimă solN 
daritatea sa cu lupta popoi-u- 
lui și tineretului Algeriei îm
potriva colonialismului, pen
tru independență națională. 
Poporul nostru, stăpîn pe 
soarta sa, strîns unit în jurul 
partidului și guvernului, nu
trește o dorință fierbinte de 
pace și se află alături de toate 
popoarele care luptă pentru 
lichidarea odiosului sistem co
lonialist.

Vorbește acum un tînăr a- 
frican. Este Tchadje Cristoph 
din Camerun care învață 
în țara noastră. El sub
liniază solidaritatea frățea
scă a tineretului și poporu
lui său față de poporul alge
rian ce luptă eroic pentru 
scuturarea jugului colonialist. 
Poporul camerunez a cunos
cut și cunoaște și el consecin
țele colonialismului. Tocmai 
de aceea înțelege pe deplin 
cit de grea și plină de sacrifi
cii este lupta poporului alge
rian pentru libertate. Tînărul 
camerunez își afirmă insă 
convingerea că uneltirile co
lonialiste nu vor putea să înă
bușe lupta dreaptă a poporu
lui algerian.

In numele studenților din 
Institutul politehnic din Bucu
rești, Guran Benone expri
mă simpatia și admira
ția față de eroicul popor al
gerian și de tînăra sa gene
rație. Cauza pentru care luptă 
poporul algerian va birui. 
Planurile celor ce vor să ră
pească poporului algerian o 
parte importantă a teritoriu
lui său și să-i impună rînduie- 
lile colonialiste într-o formă 
ascunsă vor eșua.

Cuvîntările rostite sînt sub
liniate în repetate rînduri de 
aplauze puternice. Minute în 
șir tinerii bucureșteni mani
festă solidaritatea cu lupta 
de eliberare națională a po
porului algerian și a tinerel 
sale generații. Simțămintele 
tinerilor bucureșteni, ca șl 
ale întregului nostru tineret; 
își găsesc expresie într-o te
legramă trimisă Comitetului 
internațional de solidaritate 
cu tineretul algerian.

M. RAMURA



Lucrările celui de-al XlV-lea Congres
al Partidului Popular Revoluționar Mongol

VLAN BATOR 5 (Agerpres). 
= In cursul zilei de 5 iulie, 
cel de-al XlV-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol și-a continuat lu
crările. La dezbaterile pe mar
ginea rapoartelor prezentate 
de J. Țedenbal și L. Țend au 
luat cuvîntul numeroși dele
gați la Congres.

Ț. Dughersuren, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., a vorbit des
pre realizările din industria

Mongoliei și perspectivele dez
voltării ei în viitorii cinci ani.

D. Molomjamț, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, a vorbit despre 
lupta pentru avîntul rapid al 
producției industriale, pentru 
creșterea acumulărilor socia
liste în economia națională, 
pentru introducerea tehnicii 
noi și creșterea productivității 
muncii.

Despre problema agriculturii 
a vorbit N. Jagvaral, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P, 
Mongole.

în ședința din dimineața zi
lei de 5 iulie Congresul a fost 
salutat de tovarășul Alexan
dru Drăghici, membru al Bi
roului Flolitic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne.

Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghici
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn, al întregului nos
tru partid și al oamenilor 
muncii din R. P. Romiînă, adu
cem delegaților la cel de-al 
XlV-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar 
Mongol, tuturor oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Mongolă prietenă, un căl
duros salut frățesc.

Congresul dv. are loc într-un 
moment deosebit cînd po
porul mongol a sărbătorit cu 
însuflețire o dată remarcabi
lă în istoria țării — a 40-a a- 
niversare a creării P.P.R.M. 
și se pregătește să cinstească 
cea mai mare sărbătoare na
țională a sa — a 40-a aniver
sare a revoluției populare.

în acești 40 de ani de luptă, 
P.P.R.M., călăuzindu-se după 
măreața învățătură marxist- 
leninistă, a condus poporul 
muncitor pe calea revoluției 
antiimperialiste și antifeuda
le, a lichidării apăsătoarei 
moșteniri a unui trecut de 
înapoiere, pe calea dezvoltă
rii Mongoliei spre socialism. 
Muncind cu abnegație, bucu- 
rîndu-se de sprijinul frățesc al 
Uniunii Sovietice, poporul 
muncitor condus de P.P.R.M. 
a obținut succese de seamă în 
dezvoltarea economiei națio
nale.

Planul trienal al producției 
industriale pe 1958—1960 a 
fost îndeplinit în proporție de 
103 la sută, cu un ritm mediu 
anual de creștere de 17 la 
sută. Nivelul de trai material 
și cultural al oamenilor mun
cii se îmbunătățește continuu.

Poporul romîn, care este 
legat de poporul mongol prin 
legături internaționaliste de 
prietenie și colaborare fră
țească, se bucură din toată i- 
nima de aceste realizări.

Congresul vostru, tovarăși, 
dezbate probleme de o deose
bită importanță pentru dez
voltarea continuă a țării. Sîn- 
tem convinși că, însuflețit de 
succesele obținute și de pers
pectivele care se deschid în 
fața sa, poporul mongol, ur- 
mînd cu încredere politica 
P.P.R.M., va realiza cu succes 
sarcinile planului cincinal 
pe 1961—1965, va dobîndi noi 
victorii în înflorirea patriei 
sale socialiste.

velul de trai; material și cul
tural al poporului; salariul 
real al muncitorilor și func
ționarilor a fost în 1960 cu 47 
la sută mai mare decît în 
1955, iar puterea de cumpă
rare a populației s-a dublat 
față de 1938. însemnatele rea
lizări obținute pînă în prezent* 
rod al muncii pașnice creatoa
re a oamenilor muncii, al co
laborării și întrajutorării cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, constituie o ga
ranție că programul dezvol
tării continue, economice și 
social-culturale a țării, elabo
rat de Congresul al III-lea al 
P.M.R., va fi cu siguranță în
deplinit.

Trăiască unitatea de nezdrun. 
cinat a puternicului lagăr so
cialist !

Trăiască 
lume !

Dragi tovarăși,

De curînd, oamenii mun
cii din R. P. Romînă au 
sărbătorit cu entuziasm și 
cu noi succese în munca 
lor creatoare, o sărbătoare 
scumpă a întregului popor: 
a 40-a aniversare a creării 
Partidului Comunist din Ro- 
mînia. De-a lungul celor 4 de
cenii de existență, Partidul 
Comunist din România a slu
jit cu abnegație și devotament 
interesele vitale ale poporu
lui, a parcurs un drum de 
luptă eroică pentru cauza mă
reață a eliberării oamenilor 
muncii de sub jugul exploată
rii și asupririi, a însuflețit 
poporul muncitor în lupta 
pentru libertate și socialism. 
Bilanțul realizărilor obținute 
de poporul romîn sub condu
cerea partidului, făcut cu pri
lejul acestei aniversări, este 
rodnic. Consfințind victoria 
socialismului în R. P. Romînă, 
Congresul al III-lea al P.M.R. 
a marcat totodată intrarea ță
rii noastre într-o nouă etapă 
de dezvoltare, etapa desăvîr- 
șirii construcției socialismu
lui.

Producția industrială a țării 
noastre întrece azi de cinci 
ori nivelul dinainte de război, 
iar în 1965 volumul ei va fi 
de circa zece ori mai mare 
decît în 1938. Majoritatea co
vârșitoare a țărănimii munci
toare a pășit 
pe calea marii 
cialiste. Crește

cu convingere 
agriculturi so- 
necontenit ni-

Dragi tovarăși,

Consfătuirea reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești, care a avut 
loc în toamna anului tre
cut la Moscova, a demonstrat 
cu tărie forța marxism- 
leninismului creator, a înar
mat partidele comuniste și 
muncitorești cu un îndrep
tar programatic sigur în 
lupta pentru pace, inde
pendență națională, demo
crație și socialism. Subliniind 
că misiunea istorică a comu
niștilor constă nu numai în 
înlăturarea definitivă a ex
ploatării, mizeriei și războiu
lui din viața societății, dar și 
in „izbăvirea omenirii încă în 
epoca actuală de coșmarul u- 
nui nou război mondial", Con. 
sfătuirea de la Moscova a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești a de
monstrat în mod elocvent gri
ja și răspunderea acestora 
față de destinele

Partidele și țările 
sînt unite prin convingerea 
nestrămutată că întărirea con. 
tinuă a lagărului socialist con
stituie temelia forței noastre, 
garanția sigură a securității 
popoarelor. Unitatea de mo
nolit a marii comunități a ță
rilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, pe 
baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, 
reprezintă chezășia victoriei 
ideilor socialismului și păcii 
în întreaga lume.

Uniunea Sovietică și celelal
te țări socialiste, printre care 
și- țara noastră, își consacră 
întreaga lor energie luptei 
pentru preîntîmpinarea războ
iului, pentru dezarmarea ge
nerală și totală și încetarea 
experiențelor cu armele nu
cleare, pentru încheierea tra
tatului de pace cu Germania 
și normalizarea pe această 
cale a situației din Berlinul 
occidental. Ele se pronunță cu 
hotărîre pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului și 
sprijină lupta popoarelor pen
tru eliberarea națională.

Militînd pentru rezolvarea 
pe calea tratativelor a proble
melor arzătoare care frămân
tă omenirea, pentru asigurarea 
în relațiile dintre state a prin
cipiilor coexistenței pașnice, 
țările lagărului socialist țin 
trează vigilența față de unel
tirile agresive ale imperialis
mului, iau toate măsurile pen
tru zădărnicirea încercărilor 
de a dezlănțui un nou război 
mondial.

omenirii. 
noastre

Dragi tovarăși,

Dorim succes deplin lucră
rilor Congresului dv. și vă 
urăm din toată inima ca sub 
steagul biruitor al marxism- 
leninismului, să obțineți noi 
și tot mai mari succese în în
deplinirea marilor sarcini care 
vă stau în față, în lupta pen
tru cauza nobilă a păcii și so
cialismului.

Trăiască Partidul Popular 
Revoluționar Mongol și Comi
tetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Țedenbal !

Trăiască prietenia frățească 
dintre poporul român și po
porul mongol 1

0 declarație a Secretariatului 
permanent al Forumului Mondial

al Tineretului

Secretariatul permanent al 
Forumului mondial al 
tineretului a demascat 

născocirile Uniunii internațio
nale a tineretului socialist 
(U.I.T.S.) care pretinde că 
Forumul ar constitui o mani
festare comunistă la care nu 
se va asigura libertatea de ex
punere a opiniilor acestei 
uniuni. Denaturând faptele* 
U.I.T.S. a declarat că a pro
pus discutarea unor probleme 
care ar fi fost respinse. în 
legătură cu aceasta Secretaria
tul permanent a relevat că 
nici el și nici Comisia sovie
tică de inițiativă pentru pre
gătirea Forumului mondial nu 
au primit nici un fel de pro
puneri din partea Uniunii in
ternaționale a tineretului so
cialist.

Secretariatul permanent a 
subliniat 
nu s-a 
U.I.T.S. 
participa
nere în care s-a garantat po-

sibilitatea discutării proble
melor care interesează uniu
nea. în scrisoarea 
conducerii 
tariatul 
levat că 
U.I.T.S.
și numai de 
un mare număr 
ții de tineret de 
ferite orientări 
U.N.E.S.C.O.,
care U.I.TJS. colaborează 
tiv, și-au anunțat participarea 
Ia Forum.

adresată
Secre- 
a re- 
poziției

că pînă în prezent 
primit răspunsul 

Ia propunerea de a 
la Forum — propu-

U.I.T.S., 
permanent 

falsitatea 
este dovedită chiar 

faptul că 
de organiza- 
cele mai
precum 

organizație

di-
Și

cu
ac-

Angola sub bombele 
cu napalm

• Dezvăluirile unui ziar burghez italian despre barbaria 
colonialiștilor portughezi • 100.000 de refugiați • Sate întregi 

rase de pe suprafața pămîntului

Luna trecută, cu prilejul 
instalării sale în postul 
de guvernator al Ango- 

lei, qeneralui portughez Ve- 
tiancio Deslandes a declarat 
cu cinism . „Scopul nostru 
este de a pacifica această 
țară. în fața rebelilor (așa îi 
numesc colonialiștii pe luptă
torii pentru independența An- 
golei n.r.) stă alternativa : ori 
se predau ori vor fi extermi
nați". Și imediat după aceea 
trupele colonialiste au înce
put acțiunea de „pacificare" 
a Angolei. Iată ce a scris des
pre „metodele" folosite de 
colonialiștii portughezi ziarul 
burghez italian „Corrierre del
ta Sera" :

Soldați! portughezi au 
transformat vaste teii- 

- z torii ale Angolei de nlord 
într-un pustiu. Pentru a scăpa 
din infernul din această regi
une zeci șl zeci de mii de re

Ultimele
cătorului delegației P.M.R. au 
fost acoperite de puternicele 
aplauze ale sălii.

Tovarășul Alexandru Dră
ghici a dăruit Congresului, din 
partea C.C. al P.M.R., o sta
tuetă înfățișîndu-l pe marele 
Lenin vorbind la o adunare. 
Tovarășii Țedenbal, Sambu și 
Țend îl îmbrățișează pe con
ducătorul delegației P.M.R. 
întreaga sală face o călduroa
să manifestație de dragoste 
pentru poporul romîn de care 
poporul mongol este legat 
printr-o prietenie trainică.

De asemenea congresul a 
mai fost salutat de reprezen
tanții partidelor comuniste și 
muncitorești din R. P. Bulga
ria, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Vietnam, Franța, Italia, R. P. 
Albania.

Succesul
Ansamblu, ui U.T.M.

în R.P.F. Iugoslavia
BELGRAD (Agerpres). — 

Ansamblul Uniunii Tinere
tului Muncitor din R.P. Ro- 
mînă, care se află în R.P.F. 
Iugoslavia la invitația Ti
neretului Popular din Iu
goslavia a prezentat sîm- 
bătă 1 iulie, primul său 
spectacol în orașul Skopl
je. Spectacolul s-a bucurat 
de un deosebit succes, 
numeroase numere din 
program fiind aplaudate la 
scenă deschisă. La spec
tacol au participat circa 
3.500 spectatori.

La 2 iulie Ansamblul a 
prezentat un spectacol în 
fața tineretului care lu
crează pe șantierul „Frăție 
și unitate".

In ziua de 3 iulie a fost 
dat un spectacol la Zemun, 
la care au participat circa 
2.000 de persoane. Publicul 
spectator a aplaudat înde
lung pe artiștii noștri.
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★
cuvinte ale condu-

pacea în întreaga

Uriașa demonstrație de la Tokio împotriva politicii antidemocratice a guvernului Ikeda.

lugiați au traversat frontiera 
congoleză lăsînd în urma lor 
un deșert unde nu a mai ră
mas decît cite Un bătrîn sau 
un bolnav. Mari plantații au 
fost incendiate și peisajul a 
căpătat un aspect lunar. Sute 
de sate au fost evacuate în 
întregime, multe dintre ele fi
ind rase la pămînt.

Funcționarii O.N.U. din Leo
poldville au calculat că peste 
100.000 de persoane, bărbați, 
femei și copii au pătruns din 
Angola pe teritoriul congolez. 
Ei și-au instalat taberele pe 
toată lungimea fluviului Congo 
pînă aproape de țărmul A- 
tlanticului. Acești refugiați au 
trebuit să meargă pe jos timp 
de trei săptămîni pînă să a- 
jungâ Ia frontiera congoleză. 
Ei sint epuizați de oboseală, 
trași la față de foame și a- 
deseori pradă febrei.

Populația orășelului congo
lez Kimpangu a crescut de 
patru ori odată cu venirea 
celor aproximativ 20.000 de 
refugiați. Muiți dintre ei, con- 
strînși să trăiască pe spațiul 
restrîns al unei colibe din lut, 
folosesc forța pentru a căpăta 
privilegiul de a petrece cu 
rindul o parte a nopții pe o 
dușumea. Alte sute de refu
giați au găsit un adăpost pe 
peronul gării sau în clădirea 
oficiului poștal. Cei mai muiți 
dintre refugiați nu au un ban, 
singura lor avere 
puținele zdrențe 
peră. Ei luptă cu 
împotriva foamei 
unui pumn de orez și a unei 
bucăți de pește uscat.

Nu este ușor să aili de la 
acești oameni alte amănunte 
asupra situației din Angola 
decît cele puse la dispoziție 
prin intermediul ziarelor. Te
roarea și lipsurile i-au adus, 
în marea lor majoritate, la 
marginea abrutizării. E ca și 
cum ar fi fost victimele unui 
flagel natural ale cărui ori
gini scapă înțelegerii ior. Dar 
cu puțină răbdare pot fi gă
siți oameni care sint dispuși 
să vorbească despre soarta 
tragică a angolezilor și des-

o constituie 
care-i aco- 
îndărătnicie 
cu ajutorul

pro represiunile sălbatice ale 
autorităților coloniale.

Potrivit declarațiilor unui re
fugiat este de-ajuns să se a- 
udă un simplu zvon că intr-un 
sat sint ascunși rebeli sau 
elemente anti-guvernamentale 
pentru ca trupole portugheze 
să-și facă apariția și să ares
teze toate persoanele „dotate 
din punct de vedere cultural". 
In practică este vorba de În
vățătorii de la școală și orice 
persoană care știe să scrie și 
să citească. Apoi, soldații 
trag rafale de mitralieră îm
potriva tuturor celorlalți locui
tori și satul este bombardat 
și mitraliat de avioane por
tugheze.

Ăndre Mateus, un tinăr de 
26 de ani, are fața oribil des
figurată. Prietenii lui au mers 
25 de zile pentru a-1 trans
porta dincolo de frontieră din 
satul Bembo, in apropiere de 
San Salvador. Mateus a po
vestit că satul lui a fost bom
bardat probabil cu bombe cu 
napalm. „Focul cădea din 
toate părțile" — a spus el. în 
spitalul din Kimpese a fost a- 
dus un copil de nouă luni, 
Eduardo Antonio, din satul 
angolez Kipaku, după ce o 
bombă a distrus locuința să
racă in care trăia. Mama lui 
a fost ucisă iar tatăl lui a 
fost lovit în picior de „un 
glonte care a venit din cer“.

Tatăl băiatului care a fost 
transportat de prieteni pe o 
largă pînă dincolo de graniță 
a povestit că în timpul bom
bardamentului asupra satului 
Kipaku au murit 49 de per
soane și numai trei case au 
rămas în picioare.

Emanuel Salamau, un băr
bat de 35 de ani, a ajuns pe 
teritoriul congolez cu un glon
te în git. Fuga lui dramatică 
a durat 17 zile. El a relatat 
că satul lui a fost distrus în 
întregime de un bombarda
ment efectuat de avioane por
tugheze. Apoi, în sat și-au fă
cui apariția soldați care au 
incendiat toate casele rămase 
încă în picioare, multe per
soane pierzindu-și viața în 
flăcări".

guvernului R. D. GMemorandumul
în legătură cu reabilitarea foștilor 

hitlerîști de către autoritățile de la Bonn

Președinte’e Austriei l-a primit 
pe Dumitru Simulescu, ministrul 

Transporturilor si Telecomunicațiilor 
R. P. ’Romîne

BERLIN 5 (Agerpres). - 
Guvernul Republicii Demo
crate Germane a adresat pu-, 
terilor semnatare ale acordu
lui de la Potsdam și tuturor 
statelor care au făcut parte 
din coaliția antihitleristă un 
memorandum în legătură cu 
reabilitarea de către. autorită
țile de la Bonn a foștilor 
militari din trupele S.S. După 
cum se arată în memorandum, 
la 29 iunie a.c. la cererea gu
vernului R.F. Germane, Bun-

vest-german a adop-

w *

; /

'i V 1

■.■țiWHțyy

■ ■.

des tagul 
tat hotărîrea de a plăti pensii 
de stiat foștilor S.S.-iști și a 
deschide acestor naziști noto
rii, vinovați de crime grave, 
drumul spre funcții de răs
pundere în aparatul de stat al 
Germaniei occidentale.

în momentul în care, 
preună cu criminalul 
război Eichmann, este i 
damnat întregul regim 
Germaniei hitleriste, guvernul 
vest-german și Bundestagul 
continuă în politica lor 
urmeze calea lui Hitler, 
spune în memorandum.

Guvernul R. D. Germane 
protestează cu hotărîre împo
triva legii monstruoase sus
menționate și declară : Crimi
nalii și călăii au putut reveni 
la putere în Germania occi
dentală deoarece în această 
parte a Germaniei este încăl
cat în mod sistematic acordul 
de la Potsdam. A venit 
timpul, se subliniază în me-

îm- 
de 

con- 
i al

să
se

morandum, ca prin lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial să se curme 
planurile agresive ale milita- 
riștilor vest-germani care pre
zintă un pericol pentru pacea 
generală. Reabilitarea foștilor 
S.S.-iști arată că astăzi, mai 
mult ca oricând, încheierea 
tratatului de pace este abso
lut necesară în interesul po
porului german și al statelor 
care au făcut parte din coali
ția antihitleristă. Guvernul 
R.D. Germane acționează în 
interesul tuturor forțelor de
mocratice iubitoare de pace 
din Germania, chemînd pu
terile din coaliția antihitle
ristă să ia atitudine împotri
va acestei noi încălcări pro
vocatoare a acordului de la 
Potsdam și prin încheierea 
unui tratat de pace democra
tic cu cele două state ger
mane să pună capăt fascizării 
Germaniei occidentale.

VIENA 5 (Agerpres). — Co
respondență specială: La 5 
iulie, dr. Adolf Schărf, pre
ședintele federal al Republicii 
Austria, a primit pe Dumitru 
Simulescu, ministrul Trans
porturilor și Telecomunicații
lor R. P. Romîne, însoțit de 
Victor Dimitriu, ministrul 
R. P. Romîne la Viena. Tov. 
D. Simulescu face o vizită în 
Austria la invitația ministru
lui Transporturilor și Centra
lelor Electrice al Austriei. 
Președintele Schărf a arătat 
cu acest prilej că această vi-

zită contribuie la dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre 
cele două țări și a adăugat că 
intensificarea contactelor per
sonale constituie un mijloc 
prețios pentru cunoașterea re
ciprocă a valorilor și realiză
rilor celor două popoare.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

In aceeași zi, ministrul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor R. P. Romîne a fost 
primit de dr. Bruno Kreisky, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Austriei.

Poporul algerian a sărbătorit
prin luptâ ziua de 5 iulie

• GREVA OAMENILOR MUNCII • MARI 
ȚII ÎN ÎNTREAGA TARA • ARMATA ȘI

REPRIMAT SĂLBATIC PE DEMONSTRANȚI

MANIFESTA- 
POLIȚIA AU

In Coreea de sud se intensifica

teroarea fascistă
(Agerpres). — în 
24 de ore care au 
la „revoluția de 
a transmis pu- 

în

La Budapesta, pe insula Marga
reta, tinere iromînce, cehoslovace 
și maghiare participante la ma
nifestările sportive consacrate 
aniversării mișcării pionierești 
din R. P. Ungară, admiră împre
ună o păpușă îmbrăcată într-un 
frumos Costum național maghiar.

SEUL 5 
cursul celor 
trecut de 
palat", care 
terea dictaturii militare 
Coreea de sud altui interpus 
american — generalul Pak 
Cijan Hi, regimul marionetă 
sud-coreean a luat o serie de 
măsuri grabnice prin care se 
accentuează subordonarea ță
rii față de Statele Unite, se 
intensifică represiunile anti
democratice. După cum trans-

mite corespondentul agenției 
France Presse, la cîteva ore 
după schimbarea conducerii 
guvernului sud-coreean, junta 
militară a promulgat o nouă 
lege, care prevede pedeapsa 
cu moartea pentru „toți apei 
care sînt bănuiți de activitate 
comunistă". Sub masca acestei 
legi fasciste se intenționează 
desfășurarea unor sângeroase 
represiuni împotriva forțelor 
democratice și patriotice din 
Coreea de sud.

ALGER 5 (Agerpres). — 
„Algeria este și va rămîne 
indivizibilă", sub această lo
zincă s-a desfășurat la 5 iulie 
în Algeria Ziua națională de 
luptă împotriva scindării te
ritoriului Algeriei.

Această chemare, s-a bucu
rat de cel mai larg sprijin din 
partea poporului algerian. In 
dimineața zilei de 5 iulie 
multe orașe din Algeria 
declarat grevă lucrătorii 
transportul orășenesc, docheri, 
funcționari din instituții, co
rner cianți și meseriași. Toate 
magazinele au fost închise. 
Piețele și halele nu au desfă
șurat nici un fel de activita
te. Viața și întreaga activitate 
în porturile Algerului au înce
tat cu desăvîrșire. Cu toate 
măsurile de intimidare luate de 
forțele de poliție și jandarme
rie, populația algeriană a ma
nifestat împotriva împărțirii 
Algeriei. Poliția și jandarme-

în 
au 

din

ria au deschis focul împotriva 
manifestanților pașnici.

Datele oficiale arată că nu
mărul celor care au căzut pra
dă gloanțelor poliției și jan
darmeriei franceze se ridică 
la peste 80 de morți și 260 de 
răniți. Aceste știri sînt apre
ciate însă ca incomplete.

Reprimarea sălbatică a ma
nifestațiilor pașnice ale po
porului algerian dezvăluie încă 
odată chipul colonialismului. 
Rezistența dîrză pe care po
porul algerian o opune îm
părțirii Algeriei de către 
Franța, puternicele demon
strații ale populației algeriene 
desfășurate sub lozincile miș
cării de eliberare națională, 
eroismul cu care acesta a în
fruntat gloanțele opresorilor, 
au demonstrat din nou cît de 
puternică este năzuința po
porului algerian spre libertate 
și independență națională.

pp Pp scurt
MOSCOVA. - La 5 iulie gu- 

vernul sovietic a oferit în Pa
latul Mare al Kremlinului un 
dejun in cinstea lui Cen I, 
locțiitor al premierului Consi
liului de Stat și ministru al 
Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, care se află la Mos
cova în drum spre patrie. Din 
partea Uniunii Sovietice au 
participat la dejun Nikita 
Hrușciov, Frol Kozlov, Alexei 
Kosîghin, Anastas Mikoian, 
Andrei Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe, și alte per
sonalități.

BUDAPESTA. — La 5 iulie 
s-a deschis Ia Budapesta cea 
de-a XVIII-a conferință a 
Organizației Internaționale de 
Radiodifuziune și Televiziune. 
La conferință participă repre
zentanți ai radiodifuziunii șl 
televiziunii din țările socialis

te precum și din Finlanda, 
Guineea, R.A.U., Cuba, Cam- 
botlgia, Ceylon și ai Organi
zației africane de radiodifuzi
une.

GENEVA 5 (Agerpres). —TASS 
transmite : La Geneva s-a des
chis cea de-a XXIV-a conferință 
internațională în problemele în- 
vătămînfului.

La această conferință convo
cată anual de UNESCO și de 
Biroul Internațional al Educației 
participă delegații din aproxima
tiv 80 de țări, printre care și o 
delegație a R. P. Romîne, alcă
tuită din prof. N. Sipoș și prof. 
I G. Borca.

LENINGRAD. — Delegația 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Romînă, con
dusă de Isac Martin, pre
ședintele C.C.S., care se află în 
Uniunea Sovietică Ia invitația

C.C.S. din U.R.S.S., a sosit 
miercuri la Leningrad. La Le
ningrad oaspeții romîni sînt 
însoțiți de V. V. Grișin, mem
bru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
C.C.S. din U.R.S.S.

ROMA. Adunarea regională 
a Siciliei a ales noul guvern 
autonom al insulei in frunte 
cu socialistul Salvatore Co- 
rallo. Din noul guvern fac 
parte opt miniștri — patru so
cialiști, trei sociali-creștini și 
un independent. Presa demo
crată din Italia relevă că for
marea noului guvern autonom 
al Siciliei în frunte cu Salva
tore Corallo, reprezintă un 
succes ai partidelor de stingă 
și o înfrîngere a forțelor re
acționare grupate în jurul 
partidului clerical democrat- 
creștin.

/ntr-o suburbie a Chica- 
go-ului. la biserica Saint- 
Lukas s-a celebrat de 

curind o nuntă care a stirnit 
multă vîlvă. Prin ce ieșea ea 
din comun față de nunțile o- 
bișnuite ? La prima vedere 
numai printr-un fast extraor
dinar. La biserică soseau u- 
nul după altul automobile 
luxoase, ultimul tip, din care 
coborau gentlemeni în fracuri 
și scorțoși nevoie mare, pre
cum și doamne cu toalete cos
tisitoare și împodobite cu 
nestemate. Se adunaseră la a- 
cea biserică mulțimi de gură 
cască printre care se aflau în 
păr toți reporterii de la ma
rile reviste ilustrate din S.U.A. 
Un detașament de poliție era 
însărcinat cu serviciul de or
dine.

După cununie alaiul s-a în
dreptat către sahoanele nu mai 
puțin luxoase unde au avut 
loc recepția de nuntă, petrece
rea. Sute de invitați și-au eta
lat cu această ocazie costume
le, automobilele și morga de 
t»p englezesc. Și din nou s-au 
înghesuit reporterii, iar poli
țiștii, îmbrăcați de z'le mari 
vegheau la menținerea ordi
nii.

Dacă cineva și-ar închipui, 
după citirea celor de mai sus.

că era vorba de nunta vreunui 
prinț, greșește profund. Nu era 
nunta unui prinț, deoarece era 
oarecum prea costisitor pentru 
prinții moderni. Nu era nici 
nunta unui mare fabricant, 
comerciant sau bancher.

Atunci despre cine era vor
ba ?

Se căsătorea — n-are im

sie. Și, foarte important de re
ținut, nu era nici măcar în 
libertate, ci se găsea frumu
șel la răcoare. Dar nu ședea 
la pușcărie pentru fărădelegi
le săvîrșite. Nu, Tony Accar
do, gangsterul care împreună 
cu ciracii săi controlează 
peste 1000 de cazinouri și 
case unde se joacă jocuri de

face mai elegant decît ferici
tul părinte, „papa Accardo" în 
persoană. Dar papa era la 
pușcărie. Insă, în „țara tutu- 
nor posibilităților" un pușcă
riaș găsește lesne mijloace de 
a juca rolul unui om cumse
cade și cu dare de mînă. 
Accardo a dat „cui trebuie" 
25.000 dolari obțiriînd un „bi

Debtb bîlciul lumii burgheze

Cînd urmașul lui Al Capone 
devine socru

portanță cu cine — fiica unui 
gangster. Dar pentru că ferici
tul socru nu era un gangster 
de rînd, ci însuși Tony Accar
do, „regele" gangsterilor, nun
ta n-a putut fi altfel decît re
gească

Dacă un gangster se re
trage la pensie și vrea să-și 
căpătuiască odrasla. n-are 
decît să facă și nunți. însă 
asta-i asta — gangsterul nos
tru nu era nicidecum la pen

noroc, care „oferă protecție" 
la peste 3500 de berării, era 
închis pentru că... ascunsese 
autorităților volumul venitu
rilor sale, făcîndu-se vinovat 
de ceea ce în limbaj economic 
se numește „evaziune fiscală"- 
Dar „papa Accardo" era un 
om tenace iar ca iscusință în 
afaceri cu nimic mai prejos 
decît cel mai descurcăreț bu
sinessman. Cine să-i ducă fiica 
la altar ? Nimeni n-o putea

let de voie" pentru durata 
nunții.

Faimosul gangster nu se 
simțea însă în largul său decît 
printre semenii lui. Ca atare a 
invitat la nuntă nu mai puțin 
de 400 de gangsteri — „floa
rea" lumii interlope din Ame
rica. Acești distinși gentlemeni 
deși apăreau în fracuri și cu 
papillon erau totuși în pericol 
de a da ochii cu polițiștii. Șe
ful lor a organizat însă și a-

ceastă chestiune. Avansînd ia
răși „cui trebuie" o sumă con
siderabilă a obținut și pentru 
confrații săi de breaslă bilete 
de voie, astfel că cei 400 de 
gangsteri nu numai că n-au 
fost stînjeniți de poliție, dar 
au fost bine protejați de ea. 
Iar trecătorii priveau cu stu
poare cum polițiștii se învîr- 
teau neputincioși în jurul 
gangsterilor, ca vulpea în ju
rul unei cuști cu găini. Cușca 
era însă puternică. Banii lui 
papa Accardo o duraseră. Iată 
de ce poliția n-a operat nici o 
arestare. Ea și-a îndeplinit cu 
exactitate „adordul de gentle
men".

„Regele gangsterilor" a fă
cut-o pe nababul și a plătit to
tul cu o deosebită larghețe. Iși 
permitea s-o facă. Venitul său 
într-o singură zi este cu mult 
mai mare decît suma ce era 
indicată pe factura pentru 
masa de nuntă.

O nuntă cu un fast nemai
întâlnit, urmașul lui Al Ca
pone în chip de socru, 400 de 
gangsteri nuntași protejați de 
poliție, iată într-adevăr un 
spectacol care poate părea ie
șit din comun oriunde, numai 
în America nu.
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