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In minerea 
socialistă

Succese 
ale petroliștilor 

ploieșteni...
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — Primele zile 
de muncă din luna mai au 
adus petroliștilor întreprinde
rii de foraj Ploiești noi succe
se însemnate. In cadrul între
cerii socialiste, acest harnic 
colectiv a făcut ca cifra eco
nomiilor realizate la prețul de 
cost ?;ă ajungă astăzi la 2 mi
lioane lei, cifra metrilor forați 
peste plan să crească la 8.136 
metri iar procentul de foraj 
cu turbina să ajungă la 40,5 
la sută din totalul metrilor fo
rați. Tn fruntea acestei între
ceri entuziaste s-au evidențiat 
in mod deosebit brigăzile de 
foraj conduse de Gheorghe 
Aurel și Vasile Nicolae. Bri
gada lui Gheorghe Aurel care 
lucrează la sonda nr. 464 
a raportat că numai în pri
mele două zile din această 
lună a săpat 378 metri. Bri
gada lui Vasile Nicolae. care 
lucrează la forarea sondei nr. 
459 Boldești, a săpat si ea în 
același interval 143 metri. 
Succese de seamă au obținut 
și sondorii de la sectoarele 
Berea, Moreni, Liliești și al
tele. Rezultatele înregistrate 
în aceste prime zile din luna 
mai în întreaga întreprindere 
de foraj Ploiești se cifrează la 
peste 1800 metri forați. Co
lectivul întreprinderii de fo
raj Ploiești continuă cu avînt 
întrecerea socialistă pentru 
sporirea succeselor obținute.

..fi ale siderurgiștilor 
hunedoreni

Colectivul laminorului de 
?50 mm de la Hunedoara de
ține de mai mulî de șase luni 
de zile primul Ioc in iutreee- 
rea pe care o desfășoară cu 
Iaminatorii reșițeni. Experien
ța cîștigată în această între
cere i-a ajutat pe siderurțîștîi 
hunedoreni să produci peste 
plan, în primele patru luni 
din acest an. o cantitate de 
laminate din care se pot fabri
ca circa 3600 combine de re
coltat cereale. Prin folosirea 
unor metode superioare de la
minare, ei au economisit tot 
odaia nes te 500 tone de metal, 
iar prin reducerea prețului de 
cost au fost obținute in ace
eași perioadă economii peste 
plan de circa un milion de

(Agerpres)

cînteia
tineretului
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Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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acă și-ar stabili 
„statul major", 
pentru o perioadă 
oarecare, în • sec
ția vagonaj a U- 
zinelor „UNIO" 
din Satu Mare, un

scriitor hotărît să reflecte în 
lucrările sale conflicte și ca
ractere contemporane, ar a- 
vea la îndemină un generos 
izvor de inspirație.

Cel doritor să cunoască via
ța tinerilor de aici o poate 
înregistra foarte exact, con
știincios, statistic, fie pe fișe 
de caractere, fie pe fișe de 
probleme. Dar în mobilurile 
interioare ale unor asemenea 
eroi nu se poate pătrunde 
fără a învăța, de pildă, seri 
îndelungate, alături de ei, la 
școala serala, fără a dansa 
sau a cînta împreună în for
mațiile artistice și — mai cu 
seamă — fără a participa zil
nic alături de ei la întrece
rea socialistă, la întrecerea 
pentru calitate, pentru o înal
tă calificare.

Intre asemenea oameni nu 
poți trăi posomorit. Au ei un 
dar de a „visa cu ochii des
chiși" și de a-$i întovărăși 
gesturile, și munca efectivă, 
cu o frintură de cintec fluie
rat, cu o șotie, cu o vorbă 
de duh.

Că sînt băieți „dezghețați" 
o dovedește și faptul că în 
discuțiile pe teme de produc
ție sau pe teme mai largi, 
culturale sau de politică in
ternațională, se pronunță mai
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Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

a unui grup de 
în ziua de 5 mai, tovarășul

Gheorghe Gheorghiu-Dej. prim- 
secretar al C.C. al P.M.R.. a 
primit pe tovarășii jM. A. Ko- 
reșkov. directorul uzinei .,E- 
lektrosîal", N. I. Gorbatov, șe
ful secției oțelărie, I. A. Kra
sikov, xopitor la această uzină, 
și V. L. ZalivnoL constructor 
la uzina de construcții de ma
șini din orașul Elektrostal, 
aflați în ^ara noastră într-o 
vizită prietenească ca invitați 
ai delegației P.NLR. care a 
participat la Congresul al 
XXH-lea al P.C.U.S.

Oaspeții au vizitat 
București, Hunedoara, 
Brașov, Constanța.
Onești, SăA’ineștî, Roman, în-

trepnnde: 
tiere de <

desfășur 
deosebi 

temenească.

die

Scuri pepas in amurg! Despre ce discută tatăl și 
*1 în aceste cifeva clipe de răgaz ? Despre lucră- 
e oe care le-eu efectuat pe întinsele ogoare 
- t nerei gospodar : colective din Colar.u, ra- 

ioru! TTrgoviște. Ziua la volanul tractorului a lu
cra* *a*ă . iar noac ea fiui său. Sfaturile maistrului 
recoHelc* oogate, N colae Nifâ, de la S.M.T. Comi- 
șan au fost ap cate întocmai de fiul său, ufemis- 

or* N -â. AAufhminle primite din partea colec-

♦iviștilor îi încălzesc deopotrivă pe amîndoi. Dar 
oare bătălia pentru recolte bogate s-a terminat? 
Tatăl și fiul continuă acum lucrările de întreținere 
la culturile prășitoare. Așa ca scurtul popas din 
amurgul unei zile de primăvară n-a fost decît un 
orile; pentru o consfătuire operativă în legătură cu 
lucrăriie ce le au de făcut de acum înainte.

IA ISISEnWA aillRILOR
e întinsele ogoare ale re
giunii București — grî- 
nar important al patriei

noastre — harnicii lucrători ai 
pămintului continuă cu însu
flețire muncile agricole. Sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, cu sprijinul consiliilor 
de conducere și al specialiști
lor. colectiviștii din regiune 
execută acum lucrări de în
treținere la culturile prășitoa
re. O atenție deosebită i se 

praștiei porumbului, 
ce cuprinde 355.000 

pe întreaga regiune

acordă 
cultură 
hectare

totdeauna cu stăpînire de 
sine și, deci, cu stăpînirea 
sensurilor în discuție.

Ținea Nicolae, secretarul 
organizației' U.T.M. din sec
ție, spune că faptul acesta 
dovedește seriozitatea cu care 
tinerii învață la școlile sera
le, la cursurile de perfecțio
nare profesională, acasă, la 
club. învățătura, setea de cu
noștințe, e una din cele mai 
prețioase dimensiuni morale 
ale acestor „oameni1 în mers". 
Lăcătușul Lăpușean Gavril e 
un asemenea om. un om în 
plină evoluție. Costea Gavril
— altul, Bucurestean Florian
— altul, Lazăr Nicolae — al
tul. Enumerarea poate conti
nua cu mare parte din efec
tivul secției.

O trăsătură îi unește pe 
toți: dorința de perfecționa
re, de izbîndă deplină asupra 
rămășițelor unei mentalități 
mărunte, comode. Lăpușean e 
în clasa a XI-a la seral. Cu 
ani în urmă, se descurca abia 
cătinel-cătinel în descifrarea, 
de pildă, a desenului tehnic. 
Acum, îi învață pe alții. De 
ce ? Bineînțeles, a fost ajutat, 
dar a existat și în el un fel 
de încăpățînare... pozitivă. Și-a 
pus în gînd că trebuie să fie 
un muncitor cu bună pregă
tire. A izbutit. Acum, la finele 
școlii medii, are planuri noi. 
Va izbîndi și acum!

Lui Florian Bucureștean i-a 
trebuit, la un moment dat, o 
voință și mai mare,

se urnească din comoditate. 
Avea 19-2.0 de ani, lucra ca 

■ dulgher la platformele de re
morci și se mulțumise, pînă 
atunci, cu șase clase elemen
tare, cite 
viață în 
uzinei, se 
tulburată 
mari. Utemist nu era, deși la 
unele acțiuni ale organizației 
fusese antrenat, și i se păru
seră interesante.

In rest, era muncitor har. 
nic, cinstit, disciplinat. Tova
rășii lui au remarcat aceas
ta. Pop Vasile a fost primul 
care s-a apropiat de el:

— Uite, măi frate, ce carte 
am luat azi de la bibliotecă. 
Scrie în ea despre niște ti
neri ca noi. Și-mi pare rău 
că fnîtne, duminică, nu prea 
am timp, m-au chemat niște 
prieteni la ei, că altfel aș 
termina-o pe toată... Ți-aș 
împrumuta-o pînă luni...

De la o carte pot începe 
o mie de discuții. Dar, mai 
ales, de la ea poate începe 
un destin. Destinul lui Bucu- 
reștean avea să facă în scurtă 
vreme o cotitură esențială. 
Și-a dat seama că rămăsese 
in urmă. Și cit de mult avea 
de recuperat! Dorința de în
vățătură, născută în el tir- 
ziu, dar în momentul cînd 
încă mai putea repara ceva, 
a fost însoțită de alta, aceea 
de a fi printre cei care l-au 
ajutat să vadă viața mai în 
profunzime, printre utemiști.

avea. întreaga sa 
uzină, și în afara 
scurgea lin, lin, ne- 
de pasiuni prea

Prospecțiuni geologice

Bucureștean Florian e de
parte de a fi un „erou" din
tre aceia despre care se scrie 
de obicei cărți. Dar, întru- 
cît dragostea de învățătu
ră a făcut din el alt om, pu
tem fi siguri că el va ajunge 
un muncitor de nădejde, bine 
pregătit, cu un larg orizont.

Tenacitate le insuflă aces
tor tineri exemplele minunate 
ale muncitorilor mai vîrstnici, 
cum sînt Surducan Ion, sau 
Kadar Francisc, ale comuniș
tilor. In echipele 
mulți tineri. Nu e 
să fi greșit o dată 
căruia colectivul 
exercitat apoi o 
binefăcătoare, ajutîndu.l să 
vadă și să-și îndrepte gre
șeala. „Oameni în mers" pot 
fi socotiți chiar și acei care 
la un moment dat, au prile
juit mare bătaie de cap to
varășilor lor. A învățat din 
criticile făcute, deschis, tovă- 
rășește, Ștefanici Paul ? A în
vățat. Și-a dat seama că pal
ma pe care i-a „scăpat-o" 
unui lăcătuș mai tînăr (el are 
22 de ani, iar celălalt 19), a 
fost o palmă pe care și-a 
dat-o singur, că prin fapta 
lui pătase onoarea colectivu
lui unde lucrează.

Utemiștii de la „UNIO" 
ne-au relatat asemenea fapte 
cu strîngere de inimă, pe 
care le-o citeam și pe chip. 
Dar mai citeam încă ceva. O 
mare franchețe, un nobil simț 
de răspundere pentru faptele 
lor și ale tovarășilor lor. Ope
ra de educație e un circuit 
deschis. Pe parcursul lui se 
remediază accidente mai mici 
sau mai mari. „Mecanicul" is
cusit în asemenea cazuri, e 
spiritul tovărășesc, opinia să
nătoasă a colectivului.

lor sînt 
tînăr care 
și asupra 
să nu fi 
influentă

MIHAI NEGULESCU

Spre Cheile Turzn
Foto : AGERPRES
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Li masa rotundă:
TURISMUL

în
de 

anul 
de 

uni-

Geologii și-au 
ceput activitatea 
prospecțiuni din 
acesta. Echipele 
cercetători, ca și
lățite de prospecțiuni 
și explorări, au fost 
dotate cu aparatură 
tehnică modernă și cu 
noi mijloace de 
transport auto. O bu-

apara
te au 

geofizicienii 
bază 

tu- • 
Prin- 
stații 
gra-

nă parte din 
fele pe care 
acum 
funefionează pe 
de tranzistor! și 
buri electronice, 
tre ele se află 
seismice ușoare, 
vimetre de mare pre
cizie, ușor de purtat 
cu care se poate pă-

trunde în orice 
nuri, 
de 
care 
unor 
de cercetare, 
cest an se va folosi 
pe scară și mai lar
gă metoda măsurăto
rilor magnetice din 
avion. (Agerpres)

stafii 
curenți 
permit 
metode

speciale 
telurici 

folosirea 
eficace 
în a-

Fetești-
— sînt 
at pra

știa întîia Ia porumb pe în
tinse suprafețe- acolo unde 
plantele au ajuns la 2-3 frunze 
și solul permite efectuarea a- 
cestei lucrări. S-a executat 
praștia întîia pe aproape ju
mătate din cele 20.000 de hec
tare cu sfeclă de zahăr și pe 
aproape 8-000 de hectare cu 
floarea-soarelui La aceste 
culturi praștia intiia este mai 
avansată in raioanele Urziceni. 
Fetești. Oltenița, Zimnicea și 
altele.

De asemenea. în regiune, 
s-au mai executat lucrări cu 
sapa rotativă pe 20.000 hectare 
cu grîu. Pe măsură ce cultu
rile prășitoare se dezvoltă, rit
mul lucrărilor de întreținere 
se intensifică, folosindu-se pe 
lîngă agregatele S.M.T. și ate
lajele proprietate obștească ale 
gospodăriilor colective. Cînd 
lucrările de întreținere vor fi 
în toi, viteza de lucru trebuie 
să ajungă la 70.000 de hectare 
zilnic.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din satele regiunii constituie 
un sprijin de nădejde în exe
cutarea lucrărilor. Sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
ele mobilizează zilnic la mun
că pe toți tinerii colectiviști, 
îi îndrumă să execute numai 
lucrări de bună calitate.

E o grupa obișnuită. Ca ori- 
re alta din universitatea 

noaxtrâ. In sesiunea trecută a 
obținut • rezultate dintre cele 
mai bune, majoritatea note
lor . fiind 8. 9. 10. Și totuși...

— A.vem in grupă și doi îtu- 
denți restanțieri. Unul din ei, 
din motive de boală. De ase
menea, mai sint și studenți 
care în șeriunea trecută s-au 
complăcut intr-o situație de 
mediocritate, deși posibilitățile 
lor depășesc notele medii ob
ținute. Mă gindesc la colegii 
mei Dumitru Stan. Gheorghe 
Pătrău și Nicolae Giurumescu. 
în sesiunea de vară ne-am 
propus să r.e ridicăm la rezul
tate maxime.

Organizatoarea U.T.M. a 
grupei, tovarășa Clemența 
Tatu, o fată energică, vorbește 
cu multă convingere.

Sîntem una dintre grupele 
bune ale anului. Vom deveni 
una dintre grupele cele mai 
bune.

Intr-adevăr, grupa a Il-a a 
anului III al Facultății de ști
ințe juridice din București 
este o grupă bună. De altfel, 
întreg anul III este un an 
fruntaș. Dar iată că în aștep
tarea sesiunii de vară, rezulta
tele obținute pînă acum nu-i 
mai mulțumesc. Exemplul to
varășilor Aurel Preda, Vio
rica Ciosu. Vasile Dan, Adri
ana Cruceru și Aron Cardoș, 
care au primit numai nota 10 
poate fi și trebuie urmat.

Și pentru că fiecare e con
știent că baza acestor succese

e studiul 
și susți- 

viitoarelor

pe linie profesională 
individual, temeinic 
nut, pregătirea 
examene c. început încă de la 
prima oră a acestui semestru, 
îmbunătățirea activității semi- 
nariale. atit în ceea ce pri
vește frecvența cit și pregă
tirea la zi a temelor, este o 
sarcină de mare răspundere, 
care revine, așa cum s-a ară
tat in mod concret la consfă
tuirea profesională a grupei, 
fiecărui student in parte.

Viorel Șerban — Stănoiu, de 
pildă, iși pregătește cu o săp- 
tămini inainte seminarul cer- 
cetind literatura de specia
litate și alcătuindu-șl un plan 
de discuții, pe idei. Planul 
este apoi revăzut și dezvoltat 
cu o zi inainte de seminarul 
respectiv. Metoda practică de 
lucru a tovarășului este folo
sită și de alți colegi de ai săi.

Viorica Ciosu, împreună cu 
colega sa Clemența Tatu, s-au 
obișnuit ca după ce studiază 
individual problemele, să re
capituleze în comun. Acest 
procedeu le oferă prilejul să 
fixeze mai bine cele însușite 
și totodată să-și lămurească, 
reciproc, unele idei-

Petru Banda, secretarul' or
ganizației U.T.M. a anului, și-a 
alcătuit un plan minuțios de 
repetare a materiei pentru 
examen.

— Mi-am propus ca în fie
care zi să învăț cel puțin cite 
un capitol, în așa fel, incit în 
sesiune să nu-mi ramină decît 
să revăd materialul parcurs

deja odată. întreaga grupă s-a 
declarat împotriva învățăturii 
in asalt, a pregătirii insuți- 
ciente a examenelor. De a- 
ceea, recapitularea treptată a 
materiei a început de mult.

Corpul didactic, stimulează 
întreaga activitate profesio
nală a studenților, oferindu-le 
întotdeauna ajutorul solicitat.

Astfel, la drept civil și 
drept financiar s-au organizat 
ore de consulații în zilele de 
luni și marți, in care studenții 
discută și-și limpezesc chesti
unile mai dificile.

Plini de inițiativă, ei nu-și 
precupețesc nici un efort în 
vederea pregătirii examene
lor din vară. Orice măsură, 
care constituie un sprijin in 
munca lor, propusă în cadrul 
adunărilor 
tovărășești, e primită cu un 
entuziasm
Nu ne îndoim că pentru gru
pa a Il-a a anului 111 de la va
cuitatea de științe juridice, 
sesiunea de vară va însemna 
încă o treaptă pe drumul ce
lor mai bune rezultate.

sau al discuțiilor

unanim in gruy.ă.

MARIANA FILIMON
--------

Interesante cercetări
antropologice

Oamenii de știință de la Centrul 
de cercetări antropologice al Aca
demiei R. P. Romine, iac cerce
tări în momentul de iață în legă
tură cu una din cele mai impor
tante descoperiri făcute în ultimii 
ani privind apariția și evoluția 
omului pe teritoriul țării noastre. 
Aceste cercetări se iac în raza 
comunei Bugiulești, regiunea Ol
tenia, în colaborare cu cercetă
torii institutului de arheologie al 
Academiei R.P. Romine, Muzeului 
regional al Olteniei, Comitetului 
geologic și Institutului de geolo- 
gie-geograiie.

In această zonă s-a descoperit 
de curînd un nou punct fosilifer 
situat pe locul numit „Valea lui 
Grăunceanu". Săpăturile făcute 
aici au scos Ia iveală resturile 
unei tabere vînătorești din vremea 
omului-maimuță, da tind de circa 
600.000 de ani — cea mai veche 
așezare de acest fel descoperită 
pe teritoriul Europei. S-a găsit un 
mare număr de oseminte de ma
mifere din cuaternarul inferior (Vi- 
lafranchianul evoluat), in marea 
majoritate sparte pentru extrage
rea măduvei. Printre resturile a- 
cestei tabere vînătorești se numă
ră și o serie de unelte de muncă, 
precum și resturile unor maimuțe 
fosile.

(Ager preș)

„Sîntem din toata inima pen
tru gospodăria colectivă !’’ (O 
imagine din expoziție, înfăfi- 
șînd adunarea de constituire a 

unei gospodării colective).

Foto : I. CUCU

imami aie w momi isiomoE
„Să pară în soarele 

coace grîul, țara toată 
zile cu fir de poem, cuvintele acestea, 
chemare și îndemn, au răsunat la Consfă
tuirea țăranilor colectiviști din decembrie 
1961. Astăzi, cînd socialismul a învins de
finitiv și la sate, ogoarele înfrățite ale tării 
aștern sub vîntul dulce al amiezii valuri 
clătinătoare de grîu. Seva pămîntului se 
împletește în -spic cu înțepătura luminii 
și nu peste mult timp caravanele combi
nelor vor face să curgă spre hambare pî- 
raie de aur.

Deschisă în acest anotimp al împlini
rilor, expoziția Victoria socialismului în
agricultură” vine să înfățișeze panoramic
înaintarea pe care satul romînesc o
face spre bunăstare și belșug. Peisajul 
țesut din poze, tablouri și grafice reflectă 
înnoirile săvîrșite sub înțeleaptă conducere 
a partidului. O mina de copil, a lui Mihu 
Andrei, elev în clasa a IV-a (cum ține 
singur să precizeze), a notat concludent 
în cartea ide impresii îneîntarea ce-ți pă
trunde sufletul la vederea imenselor pre
faceri din satele patriei : „Vasăzică așa 
arată țara /colectivizată. Frumos, foarte fru
mos Iar președintele gospodăriei colec
tive „Congresul a| Ill-lea a| P.M.R." din 
raionul Botoșani scrie : i,,Vizitînd expoziția 
am rămas cu o adîncă mulfumire în su
flet. Minunat a rodit cuvîntul partidului în 
satele noastre". Intr-adevăr, pretutindeni, 
în toate matele, organizațiile de partid, 
desfășurînd o intensă muncă politică de

lunii iunie, cînd se 
poleită în aur". Ur-

masă, au făcut ca rezultatele gospodăriilor 
colective să fie cunoscute de către -toți 
țăranii muncitori. In grupuri mari aceștia 
mergeau să viziteze gospodăriile colec
tive fruntașe, să vadă cu proprii lor ochi 
care este calea pe care trebuie să mear
gă. lată o fotografie înfățișînd o pădure 
de mîinri ridicate. „Da, sîntem din toată ini
ma pentru gospodăria colectivă I” hotă
rau țăranii muncitori întruniți în largi adu
nări populare.

Temelia lui „frumos, foarte frumos" e

gospodării au sfrîns cite 5.000 kg porumb 
boabe la hectar, recolte nemaiîntîlnite și 
nemaivisate altă data pe pămînturile noa
stre. Pe izlazuri în liniștea amurgurilor, 
trec cirezi de vite și turme de oi. In sate 
case de cărămidă construite de curînd 
Dispensare, săli de cinematograf, în 
fața sediului unei gospodării lîngă 
plopii piramidali din poartă un rastel cu 
biciclete. Odăi mobilate modern. țPe pe
reți, alături de scoarțele oltenești, bătute 
cu vatala în nopțile cu vifor, înfloresc po-

Vizitînd expoziția 
„Victoria socialismului în agricultură"

gospodăria colectivă. Adunarea laolaltă a 
pămînturilor, muncite cu 54.000 de trac
toare, 25.000 combine și 50.000 secerători, 
a făcut ca ' 
din ian în 
se legene 
rumb.

Privesc,
goarea ice , ,
floarea-soarelui ale Bărăganului. La Slobo
zia, pe malul lalomifei și la Perișoru în 
drumul Brăilei, s-au recoltat 2.200 kg floa
rea-soarelui la hectar. Lanurile de porumb 
sînt înalte cit stuful din plaur. Sute de

rodnicia ogoarelor sa sporească 
an, ca pe cîmpiile noastre să 
lanuri bogate de grîu și po-

și ochii mi se îmbată de do- 
pîlpîie deasupra lanurilor de

ma-licioare cu cărți și strălucește ochiul 
gic al aparatului de radio.

lată cîmpiile Dobrogei. Apăsate de 
tul dinspre mare, scinteiau odinioară, 
sterpe, în soare. Dobrogea dănțuia des
culță, implorînd cerului daireaua ploii. 
Prin acest amestec de mizerie și praf zbu
rau către plăjile Mării Negre trenuri încăr
cate cu ghiftuifii din sudoarea muncito
rului și țăranului.

în Dobrogea colectivizată, 46 de gospo
dării : colective au recoltat anul trecut 
4.000 kg porumb boabe la hectar. Șepte- 
lul cuprinde 78.437 bovine, 106.670 por
cine și 400.346 ovine. Ferma gospodă-

vîn-

riei colective Comana — unde este pre
ședinte Nicolae Hudițeanu, Erou al Mun
cii Socialiste, — a inspirat unui poet un 
vast poem despre belșug. La Tăfaru, mul- 
gătoarea Nasie Ejmi obține de la fiecare 
vacă pe care o are în îngrijire aproape 
3.000 litri lapte.

Imaginile se perindă. Frumosul se îm
pletește cu frumosul. In perioada festiva
lului filmului la sate peste 10 milioane de 
spectatori au viziona/ 166 filme agrozoo
tehnice. La Odobești s-a obținut recolta 
record de 18.400 kg struguri la hectar. In 
Maramureș s-au construit 8.000 case noi 
și lucrează 313 medici (în trecut în toata 
Tara Oașului nu exista un singur medic), 
numărul școlilor din țară depășește cu mult 
numărul satelor.

Aurul pămînturilor înfrățite urcă în grîu. 
Față de 1934—1938, în perioada 1957—1961 
s-au ,recoltat în plus un milion tone grîu, 
2 milioane tone cartofi și peste 2 milioane 
tone sfeclă de zahăr. Vasăzică asta e co
lectivizarea. Frumos, foarte frumos I

Expoziția deschisă în maiul cu sărbă
toare de flori ilustrează încă o dată marile 
realizări obținute de țăranii colectiviști 
sub conducerea înțeleaptă a partidului. 
Privesc. Socialismul a învins definitiv și le 
sate. Dar visul nostru se continuă prin ani 
și ani.

In pragul verii griul prinde pîrg din 
soare. Țara se poleiește cu aur.

FANUȘ NEAGU



Avem în fată două imagini. Prima — un tren 
gata de a se despărfi de peronul gării. Fetele vo
ioase ale sutelor de tineri exprimă satisfacția de a 
pleca intr-o excursie împreună cu tovarășii lor de 
muncă. Cea de a doua imagine — aspirația ori
cărui turist : de pe piscul cel mai înalt, după ce a 
trecut prin păduri de brad, scrutează, pînă băt-de- 
parte, întinsurile muntoase.

Două imagini — două invitații la drumeție pe 
frumoasele meleaguri ale țării. Da, frumoasă e că
lătoria I O zi petrecută în aer curat, in mijlocul 
naturii, în soare, împrospătează forțele, te îmbo
gățește sufletește, te îmbărbătează. După o aseme
nea excursie te întorci la locul de muncă sau în
vățătură cu puteri sporite, purtînd în inimă imagini 
noi ale patriei dragi.

Masa rotundă organizată cu citeva zile in urmă 
la redacția ziarului nostru, la care au participat 
reprezentanți ai Ministerului Invățămintulul ți 
Culturii, Comisiei centrale de turism si alpinism, 
ai O.N.T. — „Carpațt", activiști al comitetului 
orășenesc U.T.M., ai unor cluburi sportive bucure,- 
tene, ai unor organizații de bază U.T.M. și asocia
ții sportive și-au propus să analizeze diierite as
pecte privind organizarea turismului de masă, ex
periența dobindită, precum și măsurile ce ar tre
bui să fie luate pentru a se imprima turismului 
un tot mai profund caracter de masă.

LA MASA 
ROTUNDA
Un sport

o*/ celor multi
venit primăvara, anotimpul 
cînd turismul se află la or
dinea zilei. Tinerii apreciază 
mult excursiile, vizitele la 
diferite muzee și locuri isto
rice legate de trecutul glo
rios de luptă a partidului, a

clasei muncitoare și a poporului nostru. 
Ei merg cu multă plăcere în excursiile 
care le înfățișează diferite realizări ale 
regimului nostru de democrație popu
lară, bogățiile și frumusețea patriei.

excursiile sînt însă organizate la întîm- 
plare, și nu suficient de chibzuit. Tov. 
Dudu Grigore relata cum a întîlnit la 
Cota 1.500 un grup de vreo 60 de elevi 
în frunte cu tov. Radu Dragomir, res
ponsabil al cursului de ghizi al OJN.T. 
„Carpați". Elevii, supraîncărcați cu schi
uri, saci și alte bagaje erau obosiți și nu 
mai puteau urca. Doar tov. Dragomir și 
încă x-reo trei participanți au urcat pînă 
la Vîrful cu Dor. La Padina, locul des
tinației. s-a ajuns noaptea la ora 1.

— Evident, o asemenea excursie nu 
și-a atins cîtuși de puțin scopul. Ce rost 
are să fixezi un traseu atît de mare și 
dificil pentru un grup de turiști înce
pători. A ține seama de vîrsta și posibi
litățile turistului este un lucru impor
tant.

De cea mai mare însemnătate pentru 
reușita unei excursii este și programul ei, 
care, de asemenea, trebuie bine conceput. 
O excursie organizată la întîmplare,

Deseori sînt organizate serbări cîmpe- 
nești in Dumbrava Sibiu și la Poiana 
Narciselor.

Asemenea excursii pe jos s-au făcut 
și în împrejurimile orașului Timișoara 
(la Bazoș, Timișeni), la Arad (Pădu
rea Ceata, Insula Mureș), Oțelul roșu, 
Cransebeș, uneori fiind combinate cu 
excursii cu trenul, autobuzul etc. Trebuie 
remarcat însă că deși drumeția este prac
ticată in multe dintre orașe de către 
tinari totuși nu s-a reușit antrena
rea maselor largi de tineri in această 
formă deosebit de valoroasă a turis
mului.

Mai multi participanți au sublinia* ed 
în asociațiile sportive trebuie acordată o 
mai mare atenție organizării drumeții
lor. Ar fi bine ca in cadrul asociațiilor 
sportive să existe secții speciale care să 
se ocupe de organizarea unor asemenea 
excursii.

o activitate cicloturistică, bine organi-
za‘= care sa cuprindă cît mai mulți îndrăgos- 
• • ce aceasiă ramură frumoasă a sportului, 
turismul pe bicicletă.

Mai mulți participanți la masa rotun
dă au menționat că în excursii, deși sint 
antrenați numeroși tineri, participarea 
lor este totuși mică în raport cu posibi
litățile existente. Tovarășul DUMITRU 
GHEORGHE. activist al Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. București ca și al ti 
participanți a remarcat că deși deseori 
în fabrici, G.A.C., G.A.S., facultăți, școli 
se organizează activități turistice, ele nu 
cuprind marea masă a tineretului. Nu 
se reușește atragerea frecventă a unui 
mare număr de tineri în excursii, deoa
rece atît asociația sportivă cit și comi
tetul U.T.M., și comitetul sindicatului 
din unele întreprinderi nu depun un e- 
fort qomun, sistematic, bine coordonat. 
Dacă la ni.vel regional și raional există 
o colaborare destul de bună între facto
rii care coordonează activitatea turisti
că, ea trebuie mult intensificată în aso
ciațiile sportive, acolo de unde miile de 
tineri dornici de excursii pornesc să cu
noască frumusețile patriei noastre, să 
se odihnească, să se distreze.

Aproape toți participanții la masa ro
tundă au subliniat necesitatea de a se 
acorda principala atenție activității des
fășurate în fiecare asociație sportivă. Nu 
este suficient că odată, în timpul anului, 
un număr de 10 sau 20 de tineri au 
participat la o excursie. Trebuie luate 
astfel de măsuri îneît excursiile să nu 
reprezinte acțiuni izolate, ci să se înscrie 
într-un plan bogat de activitate. Apare 
nefiresc faptul că în regiunea Argeș, de 
pildă, doar în 120 de asociații sportive 
din cele 662 de asociații sportive exis
tente au fost inițiate acțiuni turistice în 
anul trecut. întreaga masă a tineretului 
să fie cuprinsă în activitatea turistică, 
pe baza unui plan concret de muncă al 
asociației sportive, făcut în colaborare 
cu organizația U.T.M., care să prevadă 
excursiile pe tot anul, numărul de tineri 
antrenați de fiecare dată în excursie, 
obiectivele care vor fi vizitate, ținînd 
seama, evident, de sarcina educației co
muniste a tinerilor, de cunoașterea fru
museților și bogățiilor patriei noastre. In 
acest fel se asigură continuitate, se uni
fică efortul atît al asociației sportive, cit 
și a • comitetului U.T.M. și a comitetu
lui sindicatului.

Acolo unde există o preocupare temei
nică. și există un plan de perspectivă, 
activitatea nu se desfășoară la întîmpla- 
re și se obțin rezultate bune. A- 
sociația sportivă „Grivița roșie" este cu
noscută pentru succesele obținute în an
trenarea tineretului în diferite excursii. 
Tovarășul DUDU GRIGORE, președin
tele comisiei de turism din raionul Gri
vița roșie a prezentat în cadrul mesei 
rotunde un interesant plan de muncă al 
asociației sportive, pe anul 1962. în acest 
plan sînt prevăzute o seamă de măsuri 
cu caracter organizatoric, printre care : 
organizarea a 12 excursii colective în di
verse regiuni ale țării, promovarea unui 
număr de^ trei tineri pentru a. urma 
cursurile de conducători de excursii etc. 
în plan sînt prevăzute și o seamă de 
acțiuni cu caracter de propagandă turis
tică : organizarea de conferințe urmate 
de proiecții de diapozitive și filme la 
clubul ..Grivița roșie", înființarea unor 
colțuri turistice în locurile mai frecven
tate din uzină. înființarea unei vitrine 
turistice la panoul sportiv „Grivița ro
șie". în acest plan sînt, de asemenea, 
trecute diferitele locuri unde se vor des
fășura excursiile, numărul de tineri ce 
vor fî cuprinși.

Fără îndoială, realizarea unui aseme
nea plan duce la o bogată și interesanta 
activitate turistică. De altfel, parte din 
acest plan a și fost realizat. în primele 
trei luni ale anului au fost organizate 
trei excursii la munte. Aproape 600 de 
tineri au vizitat Doftana. Un număr 
mare de tineri au participat, de aseme
nea. la o excursie în Sinaia, cu care 
prilej a fost organizat un carnaval tu

Atunci cînd activitatea este chibzuita 
într-un mod judicios, ținîndu-se seama 
în cea mai mare măsură de specificul 
și vîrsta partîcîpanților la excursii se 
obțin rezultate frumoase. Astfel, la Uzi
nele „Timpuri noi", la I.O.R. din Bucu
rești. la fabrica de încălțăminte din Cluj, 
etc.i s-au organizat deseori excursii reu
șite, ținîndu-se seama tocmai de speci
ficul și vîrsta participanților. Deseori,
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întotdeauna

con-de 
țin să vă

— Dragi tovarăși, în calitatea mea 
ducător al numerosului nostru grup, , 
atrag atenția asupra acestui splendid peisaj...

stabilită în grabă, doar cu citeva zile 
înainte nu este recomandabilă. Ex
cursia organizată din vreme, fiind 
concepută cu mult timp înainte de 
a se desfășura, fiind 
larg în rîndul tinerilor

popularizată 
va putea 

să aibă și un program interesant, bine 
alcătuit. Ea trebuie să prevadă un itine- 
rariu atractiv, pe parcursul căruia să se 
afle puncte de interes istoric, social-, 
cultural. Programul excursiei să preva
dă diverse concursuri culturale, sportive, 
de orientare turistică, jocuri, dans. Un 
radio portabil este un bun prieten la 
drum.

Odihna trebuie să fie activă, dar în 
același timp chibzuită pe deplin folosi
toare sănătății și educației tineretului.

La drum
pe jos...

■
 desea, mulți dintre turiștii 

începători sînt tentați să 
creadă că „debutul turistic" 
trebuie neapărat făcut cu 
autobuzul sau cu trenul. Dar 
lucrurile nu stau tocmai așa.

— Cit de frumos este să 
pornești într-o excursie pe jos, în îm
prejurimile orașului sau comunei natale, 
spunea la discuția 
noastră un turist.

Cel care face o 
simplă plimbare nici 
nu-și dă seama că 
respirația lui șe ac
tivizează, că organis
mul primește mai 
mult oxigen, că apa
ratul respirator se 
fortifică. In cadrul 
mesei rotunde nu
meroși participanți 
au relatat faptul că 
tinerii apreciază deo
sebit de mult ex
cursiile pe jos, dru
meția. In regiunea 
Brașov, de pildă, în 
zile de sărbătoare oa
menii muncii pără
sesc orașul plecînd 
în Poiana sau pe Pia
tra Craiului, Piatra 
Mare, Postăvarul, 
Dumbrava, Păltiniș și 
în alte locuri fădnd 
cu acest prilej o plim
bare reconfortantă, 
plăcută, după o săp- 
tămînă de muncă.

Experlecța ooca-_rrsF5cr Lc.-err
BUJO» PATtUȚECJ. sece?- 

geoera! *J Comis*» de Kr-sm p al
pinism, poate const *u» o.'nchjl ee peea*e en 
o-ganizarea ac*nr**ț ■ fi‘nenkjr ockxhjrișfi dm 
țară, a secțiilor acestei • -e-e discipline spex- 
five, mai ales pe Fngă r-arîle uzine. șeofi sau 
instituții unde se găsesc sute și su*e de po
sesori de biocJete.

In antrenarea masei largi a tineretului la 
practicz-ea ocfchrtsmulu:, o deosebită im
portanță are siec .rea traseului și co- 
zorea eter4du: in corespondență cu gradul de 
pregătire fizică a ddoturișfibr. La început, 
de pildă, ddohxișt bveureștem au partici
pat la excunii pentru vizitarea Muzeului o'e 
la Mogoșoaia. a Combnatukd onematografic- 
Buftea, G.A.G-tri și GAS.tri din regiunea 
București, ajungînd *rep*at să albă ca 
obiective turistice Lacul G-eaca. Snagov, Uzi
nele „1 MaU Ploiești, Muzeul Doftana.

Comisia orășenească oe ddism a Capita
lei a dovedit o permaremă preocupare față 
de atragerea unu» număr din ce în ce mai 
mare de tineri în ca-avs-e • odoturist-ce. în 
anul trecut au luat ființă noi secții bdoturis- 
tice la Școala medie nr. 3, 'a GAG „Tudor 
Vladimirescu* din comuna Ștefeneș4 . raionul 
1 Mai etc. Activitatea cicloturistică cunoaște 
o remarcabilă dezvoltare în Valea . - - sau 
în orașele Sibiu, Hunedoara P!o »$•

Astăzi există posibilitatea de a antrena mii 
de noi cidoturișfî, mai cu seamă c n •'-du* != 
tinerilor muncitori din marile centre industria
le care folosesc adesea bickle'a ca m 'oc de 
locomoție pînă la locul de muncă. în acest 
scop este necesară o acțiune ma; vastă la 
care sa colaboreze atît organele și organi
zațiile U.T.M. cît și cele ale U.CF5. Este 
vorba în primul rînd de organza-ea unor 
secții de cicloturism care să cuprindă un nu
măr mare de tineri. Programul acestor secții 
să cuprindă o seamă de prevederi precise, 
un minim de activități desfășurate lunar. Po
sesorii de biciclete din întreprinderi sa cu
noască din vreme programul de activitate al 
secției cicloturistice, traseul, locurile ce vor 
fi vizitate, să se poată pregăti în ceie mai 
bune condiții.

Se cuvine să remarcăm un început promi
țător al cicloturiștilor bucureșteni care s-au 
angajat ca într-un an, doi, numărul ciclotu- 
riștilor să ajungă la circa 5.000, prin organi
zarea a încă 20 secții pe lîngă marile între
prinderi. De asemenea, să sprijine organizarea 
activității cicloturiștilor din regiunea București, 
în orașele Giurgiu, Oltenița și Alexandra.

Sînt, așadar, condiții suficiente ca să avem

trebuit să coboare înapoi la Predeal. 
Grija pentru turiști, pentru condițiile în 
care vor dormi și mînca trebuie să re
prezinte o preocupare însemnată a sfa
turilor populare. Apoi, în cabană noap
tea trebuie să existe liniștea necesară 
odihnei. Dar de cite ori nu întîlnești 
cheflii în vîrf de munte, făcînd gălă
gie la cabană, organizînd chefuri?

Referitor Ia cabane, în cadrul mesei 
rotunde s-a arătat un alt neajuns : există 
prostul obicei la unii cabanieri din Bu- 
cegi de a nu vinde alimente ori 
apă minerală fără băutură. O sticlă de 
borviz, plus o sticlă de vin, ori o litră de 
țuică. Asemenea năravuri de cîrciumar 
n-au ce căuta în cabanele noastre. Ni
meni n-are voie să-i îndemne pe tineri 
să abuzeze de băutură. De asemenea, o 
seamă de cabane din Munții Bucegi cum 
ar fi Urlea, Prejba, Curmătura, Bradu- 
Poartă, Clăbucet-plecare și sosire, nu 
sînt bine amenajate. Există apoi cazuri 
cînd condițiile igienice din cabană nu 
sînt corespunzătoare. Amintim, de pildă 
Cabana Peștera, unde dormitorul este 
neîngrijit. Sfaturile populare din regiu
nile cu bogată activitate turistică ar tre
bui să ia. măsuri pentru remedierea lip
surilor existente în unele cabane ; de a- 
semenea, să acorde o atenție sporită tra-* 
seelor turistice și marcajelor. Consider 
ram justă propunerea făcută de a se în
ființa un curs de calificare pentru ca

banieri.

Conducători

de grup, pentru formarea unor ghizi 
bine calificați. în discuții s-a sugerat 
ideea ca în marile întreprinderi să fie 
organizate de către O.N.T. „Carpați", în 
colaborare cu comisiile locale de turism 
cursuri pentru conducători de excursii.

în cadrul mesei noastre rotunde s-a re
levat faptul că în ultimii ani se acordă 
o tot mai mare atenție pentru asigurarea 
echipamentului și materialelor anexe fo
losite de către turiști. Unii dintre •pa-rti’» 
cipanți au ridicat problema vînzării în 
rate a unor materiale sportive cum sînt 
corturile, echipamentul de munte etc. 
De altfel tov. Bujor Pătruțescu a infor
mat că Comisia centrală de turism și 
alpinism a făcut propuneri in acest sens 
Ministerului Industriei Ușoare, care în 
principiu a fost de acord. Fără îndoială 
că luarea unor măsuri în această direc
ție de către minister, acum, încă la înce
putul sezonului turistic, ar avea o mare 
eficiență. De asemenea, turiștii doresc 
îmbogățirea sortimentului materialelor 
folosite în excursii printre care bidoanele 
pentru apă învelite în pîslă, truse de 
masă etc.

Despre 
activitatea

— Vii mîine cu noi în excursie ?
Să mai mă gîndesc, am auzit că de la tren la autobuze sînt 

vre-o 500 de metri de făcut pe jos...

gazde 
ospitaliere

îf privește excursiile mai înde
părtate, fie în cadrul regiunii ori 
în alte regiuni ale țării, nume
roși participanți s-au referit la 
grija care trebuie acordată pen
tru a se asigura acestora un 
bogat conținut instructiv-educa-

■ . -oroaoe '•'totdeauna oamenii muncii care 
cc—esc în excurs și au ca obiectiv vizitarea 
ușor uz ne, GAS., G.A.C., a unor șantiere de 
coftr-ur . s'nf b -e primiți și ajutați să vadă 
te* ce este mai bun și mai frumos. Și cită 
c.c-' e procuc nimile lor asemenea vizi- 
‘e! Există insă, din păcate, și cazuri cînd 
nu se e-cordă fcafă atenția primirii co- 
respur.ză^oare a turiștilor. Bunăoară, turiști ve- 
- • p-1 O.N.T „Carpați" la Predea!, la sfîrși- 
tui m-e și-au pierdut timpul inutil
pr - era- cecarece ia clubul din apropierea 
v. e ce caza-e nu exista o activitate orga
nizată.

fAi r-u ■ s = cipanți la masa rotundă s-au 
refer - la modul în care sînt primiți turiștii 
atunci c'nd . z -ează un oraș ori o localitate. 
Activitatea cerâșuraM de Agenția locală 
O.N.T. este c e.nfă. Ea trebuie să fie în
deaproape se* “:iă de către comisiile regio
nale și -a c-= e ce turism, de către organi- 
za: e U.T.M. si ce sindicat. In cadrul discu
ție7 s-a suge-a4 ’-‘:ințarea în cadrul comisiei 
orășenești ce -• sm a unei secții care sa se 
preocupe se modul in care sînt primiți în 
respectiv-J c-=s sau localitate turiștii, de pro
gramul la care vor participa, de condițiile de 
cazare etc A- • bine ca în gările marilor 
orașe, cri a’e ocalitățitor de interes turistic, 
să existe cite un colț el turistului. Grupul de 
tineri turiști să ceată lua cunoștință de înda
tă, după coborirea din tren, de posibilitățile 
pe care le au pentru a-și crea un program 
interesant. Aci să se afle informații despre : 
locuri istorice, de interes economic, social, 
cultural, ce pot fi vizitate ; cluburi și case 
de cultură din oraș ; terenuri de sport și zone 
verzi ; locuri de cazare și de alimentare etc.

Se mar constată că sînt folosite un număr 
restrîns de trasee. Așa, de pildă, foarte mulfi 
turiști nu cunosc decît Valea Prahovei. Or, 
este știut că in țara noastră există vaste posi
bilități turistice. Nu sînt suficient de populari
zate și cunosec e trasee turistice ca Valea Ol
tului, împrejurim e Bicazului, ale Lacului Roșu. 
In munții Vrar.ce- nu există amenajate baze 
turistice. Se cere mai multă preocupare din 
partea unor sfa -ri populare pentru stabilirea 
de noi zone turistice, pentru popularizarea 
și amenajarea lor.

Uabana — 
casa din munți

■
 acă pentru mulți din miile

de turiști termenul de ex
cursie este sinonim cu caba
na, din păcate nu se poate 
spune că peste tot termenul 
„cabană“ este sinonim cu 
ospitalitatea deplină. într-a- 

devăr, în multe cabane există tot confor
tul. Găsești o hrană caldă, ceai și în 
general tot ce dorești. Nu însă pretu
tindeni s-a înțeles că aceste cabane tre
buie să fie ospitaliere, primitoare, cal
de. în vacanța de iarnă un număr mare 
de elevi trebuia să petreacă citeva zile 
la cabana Diham. S-au făcut pregătiri, 
au pornit la drum și... cînd au ajuns sus, 
cabana era pustie. în miez de iarnă au

de grup 
competenți, 

ghizi caiiiicați

■
Jl excursie bine organizată in
ii seamnă pe lîngă un traseu 

bine chibzuit, un colectiv în
chegat, un program temei
nic alcătuit și un conducător

II de grup competent, capabil, 
apropiat. Atunci cînd excur

sia are în fruntea ei un conducător ex
perimentat, e o adevărată plăcere să stră
bați drumurile țării. Același lucru și 
despre ghizi. Iată de ce mai mulți parti
cipanți la consfătuire au menționat nece
sitatea de a se acorda o mai mare aten
ție formării -și pregătirii unor conducători 
de grup și ghizi calificați. Și nu există 
întreprindere în care să nu se aflte ti
neri iubitori ai turismului, care fiind 
instruiți cu competență să nu poată de
veni buni conducători de grup sau 
ghizi. Și cît de mare este rolul unui con
ducător de excursie ! Fiind un tînăr cu 
inițiativă, iubitor al frumuseților patriei, 
el poate organiza la locul de muncă, în 
atelier, secție, fabrică, o bună parte din 
activitatea turistică. Conducătorul de 
excursie poate fi un ajutor de nădejde 
al asociației sportive, al organizației 
U.T.M. în antrenarea tuturor tinerilor în 
excursii. In această direcție organizații

lor U.T.M. le revin sarcini deosebite. 
Faptul că în București într-un timp des
tul de îndelungat au fost recomandați 
doar 9 tineri pentru a fi conducători de 
grup arată o slabă preocupare din par
tea colectivelor sportive, a organizațiilor 
U.T.M. O.N.T. Carpați" ar trebui să 
desfășoare o mdi susținută activitate 
pentru îndrumarea acestor conducători

proape fofi participanții la masa 
rotundă au arătat că O.N.T, 
„Carpați" a reușit să antreneze 
un număr din ce în ce mai • re 
de tineri la practicarea fuww.Au- 
lui. Există condiții optime ca
O.N.T. să izbutească să antre

neze masele cele mai largi de tineri în
excursiile organizate la munte sau pe litoral,
în diferitele trasee turistice prin țară. Acest 
lucru a fost confirmat de tov. ȘTEFAN TOTH, 
director al O.N.T. „Carpați'*,

— Agențiile lo
cale au făcut unele 
lucruri bune în a- 
cest sens. Ele nu 
trebuie să repre
zinte însă totul în 
munca O.N.T., de 
antrenare a mase
lor în excursie. De 
un real folos în 
propagarea turis
mului ar putea fi 
inițierea unor ac
țiuni directe în 
marile asociații 
sportive, precum 
și organizarea unor 
expuneri despre 
frumusețea turis
mului ținute de 
reprezentanți ai 
O. N. T. Astfel, 
O.N.T. „Carpați” 
ar putea avea un 
rol mai activ în
dezvoltarea și or

ganizarea acestui minunat mijloc de recreere, 
de educare și întărire a sănătății maselor de 
tineret. Tineretul își manifestă dorința de a 
participa la excursii bine organizate, de a 
practica turismul avînd asigurate condiții bune 
de călătorie, de cazare și- de hrană. Această 
dorință se lovește uneori de lipsa preocupă
rii pentru asigurarea condițiilor corespunză-1 
toare de transport și cazare.

— Au fost cazuri cînd sute de tineri din
regiunile Ploiești, Hunedoara, Banat, Mureș- 
Autonomă Maghiară, venind să viziteze Capi
tala prin O.N.T. „Carpați", au pierdut mult 
timp cu rezolvarea unor probleme gospodă
rești.

★

Popularizarea turismului este, de asemenea, 
o chestiune însemnată. Dacă popularizarea 
excursiilor se face într-un mod inspirat, folo- 
sindu-se cele mai diverse mijloace, reușim să 
antrenăm numeroși tineri în excursii.

Cît de valoroase se dovedesc în atragerea 
tinerilor la practicarea turismului articolele 
unor tineri la gazetele de perete, ori discu
țiile organizate cu cei întorși din excurs:e. Dar 
nu-i vorba aici numai de popularizarea ce 
trebuie făcută prin afișe, gazete de perete sau 
stația de radioficare. Există și alte mijloace 
a căror eficiență este mai amplă și se adre
sează unor mase mai largi de tineri. 
Interesante ar putea fi jurnale ale studioului 
cinematografic „Alexandru Sahia" ori progra
me de 10-15 minute la emisiunile televiziunii 
ca și emisiunile de radio, dedicate turismului.

In pagina de față am relatat o parte din discuțiile purtate în cadrul 
mesei noastre rotunde, organizată de redacția ziarului nostru. Discuțiile 
au scos la iveală citeva probleme mai importante privind organizarea 
turismului de masă în țara noastră. Fiecare organizație de bază U.T.M., 
fiecare asociație sportivă, ținînd seama de dorințele tinerilor au datoria să 
tragă concluziile corespunzătoare și să ia măsurile cele mai eficace pentru 
antrenarea masei largi a tineretului la practicarea turismului, minunat pri
lej de a petrece în mod plăcut timpul liber, de cunoaștere a frumuseților 
patriei, a mărețelor realizări ale socialismului.

Pagină realizată de CAROL ROMAN și VASILE RANGA.
Desene de MATTY
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In grupa U
-a dovedit practic 
in campania de 
primăvară că a- 
tunci cînd grupele 
U.T.M. desfășoară 
o activitate politi
că intensă, se ob

țin și rezultate frumoase. Să 
luăm de pildă, semănatul po
rumbului. Tractoarele, pe dea
lurile de la noi, din Gherghe- 
liu, nu puteau lucra. Pămîntul 
de șes și platoul, nu erau o 
problemă. Pe dealuri însă tre
buia să 
Timpul 
trebuiau

Seară.
noapte. Veniți de pe cîmp, ti
nerii și vîrstinicii s-au adunat 
la sediul gospodăriei. Rusu 
Grigore și Mihai A- 
stratinei, amîndoi or
ganizatori de grupă 
U.T.M., au făcut o 
propunere :
- Am trecut astăzi 

pe la fiecare utemist 
în parte. Știți ce 
spun ? Să lucrăm cu 
două rînduri de ani
male. Doar avem. 
Cînd se odihnește o 
pereche de boi, înjugăm cea
laltă. Ferim și animalele de 
oboseală și apoi grăbim și rit
mul însămînțărilor. 
din grupele noaștre 
rlți să facă acest 
cîteva zile trebuie 
năm insămtoțărlle.

Exemplul acesta 
că grupele U.T.M. dau o aten
ție deosebită lucrărilor din 
gospodărie. în aceste zile de 
ședințe nu am avut vreme. 
Organizatorii grupelor U.T.M. 
insă aproape zilnic au discu
tat cu fiecare tînăr în parte, 
au urmărit calitatea muncii a- 
cestora,

însămînțările au fost termi-
------C------ -------  

Înapoierea in Capitală 
a delegației 

Consiliului Central 
al Sindicatelor 

care a participat la cel 
de-al VIII-lea Congres 

al Sindicatelor 
din R. P. Mongolă

lucrăm cu atelajele, 
era scurt. Lucrările 
grăbite. Ce am făcut? 
Sau mai degrabă

nate. înaintea adunării gene
rale U.T.M. pe întreaga gos
podărie, pe grupe s-au ținut 
ședințe de analiză a muncii. 
Aș vrea să mă opresc puțin 
asupra lor. La grupa II-a de 
pildă — organizator Rusu Gri
gore — s-a vorbit în principal 
despre calitatea lucrărilor e- 
fectuate de tineri. S-a eviden
țiat munca lui Gheorghe Cor- 

de atelaje 
lucrări fără

S-a mai 
în 

îngrijite în 
animale- 

l în 
și 

Ne

nea, conductor 
care a executat 
nici un cusur, 
discutat și despre modul 
care au fost 
această perioadă 
le, despre felul 
au fost difuzate 
citit ziarele etc. 1 
piem însă de prima 
șilă. Căldura care a

care 
s-au 

apro- 
pra- 
ve-

TRIBUNA

în fțtunea ct^uiăa/ule^UJM 
Rât wRRrfute

Tinerii 
sînt hotă- 
efort. în 
să termi-

dovedește

Sîmbătă dimineața s-a reîn
tors în Capitală, venind de la 
Ulan Bator, delegația Consi
liului Central al Sindicatelor 
condusă de tov. Ludovic Csu- 
por, secretar al C.C.S., care 
a reprezentat sindicatele din 
tara noastră la cel de-al 
VIII-lea Congres al Sindicate
lor din R. P. Mongolă.

(Agerpres)

nit brusc a uscat re
pede pămîntul. Prașila tre
buie făcută urgent, planta a- 
jutată să se dezvolte. Iată de 
ce utemiștii din această gru
pă, ca și din celelalte, au sta
bilit să nu lipsească nici unul 
de la această importantă lu
crare. De asemenea, au stabi
lit ca reciproc să-și controle
ze calitatea lucrului făcut. Bri
gadierii, conducerea G.A.C. au 
apreciat mult hotărîrea tine
rilor de a ridica necontenit ca
litatea muncii lor și le-au dat 
tinerilor o seamă de sfaturi 
deosebit de prețioase.

Acestea nu sînt singurele e- 
xemple în care grupele U.T.M. 
au contribuit activ la munca 
de întărire a gospodăriei noas
tre. încă înainte de a începe 
campania de primăvară, a ve
nit la comitetul organizației de 
bază U.T.M. Mihai Astratinei, 
organizatorul grupei U.T.M. 
nr. 1. Era de față și tovară
șul A. Constantin, președinte
le gospodăriei noastre. Mihai 
ne-a întrebat:

— Clnd credeți că se pot 
începe lucrările la bazinul de 
apă pentru grădina de zar
zavat ?

Cu toții ne-am uitat la to
varășul Constantin.

— Și acum — a răspuns 
președintele. De ce am mai 
aștepta ?

— Atunci să începem. Gru-

Cornelia, 
Gh, etc.

ENEA

Feto: N. STELORIAN

pa noastra U.T.M. a hotărî: să 
cheme la întrecere toate cele
lalte grupe pentru a termina 
de săpat bazinul încă înainte 
de începerea lucrărilor din 
campania de primăvară.

Așa s-a și întâmplat. Dar 
asta nu este totul. Tinerii lu- 
crînd în buza dealului, la să
patul bazinului au descoperit 
un depozit important de pia
tră de construcție. Aproape 
fiind de ferma zootehnică, ea 
putea fi ușor folosită. Trans
portul ei nu ar fi costat a- 
proape nimic. Trebuia doar 
construit un nou grajd, mărit 
un altul, construită o puiemi- 
,ță de 1.000 de capete. Și cu o 
„mostră*4 sub braț, s-au dus 
Ja șeful echipei de construcții.

— E bună la ceva ?
— Este tocmai ceea 

ce ne trebuie pentru 
fundații.

In cîteva iile, pia
tra și-a și luat locul 
cuvenit la temelia 
viitorului grajd.

Faptul că în gru
pele U.T.M. s-au dez
bătut cu regularitare 
problemele muncii 
din echipa sau bri

gada din care fac parte tine
rii, felul în care își îndepli
nește sarcina de organ.zatit 
fiecare utemist, a creat în rin- 
dul acestora o atmosferă de 
combativitate. de exigentă 
față de munca și comportarea 
fiecăruia în parte.

Cu Maria Mazilu din grupa 
a doua, Rusu, organizator.il 
grupei, a stat de vorbă de mai 
multe ori. Fata, ce mai la deal 
la vale, era leneșă. Cînd ve
nea la muncă abia se mișca- 
I-a spus băiatul că nu-i fru
mos, că nu-i bine, că nu-i 
just... degeaba. Și iată că în- 
tr-o după-amiază, acolo, pe 
cîmp, s-au adunat toți mem
brii grupei U.T.M. și au dis
cutat cu Maria. Cu răbdare, ei 
au ajutat-o ?ă înțeleagă eă de 
hărnicia fiecăruia depinde în
tărirea și dezvoltarea întregii 
gospodării și deci și bunăsta
rea personală a colectiviștilor. 
A înțeles Maria 1 în adunarea 
grupei a spus că da. Aștep
tăm însă ci șî faptele să vor
bească.

Iată dar, pe scurt cîte ceva j 
din activitatea ce se desfă
șoară zilnic, la locul de mun
că în grupele U.T.M.

F. ACASANDREI 
secretarul organizației de bazi ■ 
U.T.M. din G.A.C. Ghergheliu

— raionul Vaslui

Depuneri de coroane 
la Monumentul Eroilor Patriei

-e-

Din activitatea 
bibliotecilor 

universitare clujene
Biblioteca centrală a Univer

sității „Babeș-Bolyai” din Cluj a 
stabilit recent legaturi perma
nente de schimburi de cărți și 
documentație de specialitate cu 
biblioteci ale institutelor de în- 
vățamînt superior din Argenti
na, Brazilia, Chile, Cuba, Pana
ma. In prezent biblioteca între
ține relații de informare și 
schimb cu 500 de instituții si
milare din peste 70 de țări.

Biblioteca universitară clujea
nă, una din cele mai mari de 
acest fel din țară, are un fond 
de peste două milioane volume 
in limbile romînă și maghiară 
care sînt puse la dispoziția ce
lor peste 11.000 de studenți din 
acest important 
țămînt.

Fonduri mari 
bibliotecile de 
institutelor politehnic, 
mic, de arte plastice, medico- 
farmaceutic și ale facultăților 
din cadrul Universității „Babeș- 
Bolyai”.

Pentru a veni în sprijinul ca
drelor didactice și studenților, 
biblioteca editează lunar un bu
letin de informare bibliografică 
asupra ultimelor publicații străi
ne de specialitate.

(Agerpres)

Sîmbătă dimineața, trimisul 
extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al Statelor Unite 
ale Braziliei la București, 
Carlos Jacyntho de Barros, a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei, 
cu ocazia prezentării scrisori
lor de acreditare în R. P. Ro- 
mînă.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Sfatu
lui Popular al Capitalei, ofi
țeri superiori.

Sîmbătă dimineața, trimisul 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Danemarcei la 
București, Joachim Henrik 
Georg, baron de Zytphen Ade- 
ler a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Pa
triei, cu ocazia prezentării 
scrisorilor de acreditare în 
R. P. Romînă.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Sfatu
lui popular al Capitalei, ofi
țeri superiori. (Agerpres)

centru de învă-

de cărți au și 
specialitate ale 

agrono-

ilmul „Absență 
îndelungată" al 
regizorului francez 
Henri Colpi dis
tins în 1961 cu 
Marele Premiu al 
Festivalului Inter

național de la Cannes — face 
parte din familia acelor creații 
cinematografice eminamente 
dramatice care răscolesc con
știința oamenilor și îi deter
mină să reflecteze adînc, care 
provoacă cele mai diverse im
presii, dar în nici un caz nu 
pot lăsa pe nimeni indiferent 
La „Cer senin" al lui Grigori 
Ciuhrai, la „Canalul" polone
zului Andrei Wajda sau „Fe
roviarul" italianului Pietro 
Germi — pomenim doar cîte
va din multe creații asemănă
toare — am mai văzut o astfel 
de expresie pe fețele spectato
rilor care, după ce rămîn cîte
va clipe pironiți pe loc de 
forța emoției artistice, pornesc 
tăcuți, copleșiți de gînduri spre 
ieșirea cinematografului, pen
tru a continua încă multă vre
me după aceea, să reflecteze 
intens la semnificațiile crîm- 
peiului de viață urmărit pe 
ecran.

Contrar afirmațiilor lui Radu 
Cosașu dintr-un articol publi
cat nu de mult, care apreciază 
filmul doar ca o „splendidă 
experiență de laborator1 (ciu
dată constatare!) și care

oe iabo'ro* *a Institutul po^ehnx București

Tenismenii romîni
„Cupa Davis“învingători în

terenurile clubului Progresul 
nat sîmbătă

Ne pregătim 
pentru maturitate

Nol, elevii clasei a Xl-a de la 
Școala media „Al. I. Cuza“ 
Horezu ne adlăw.i în prag 
maturitate. Gorrviietul U.T.M. 
școală a căutat să ne ajute 
toate mijloacele. Astfel, în 
derea unei cit mai depline 
gătiri, s-au 
pe teme științifice,, 
Limba romînă 
obiect principal 
late, aceasta

din 
de 
pe 

prin 
ve- 

pre- 
organizat concursuri 

t, literare etc. 
constituie un 
pentru mafuri- 

naro dovedesc 
și cărfile difuzate în rîndurile 
elevilor în valoare de peste 
1.800 lei. Ajutafi de organizația 
U.T.M, și de cătne cadrele di
dactice, majoritatea elevilor din 
școala noastră s-au hotărît unde 
vor _ merge după terminarea 
școlii. Pentru a putea lua matu
ritatea cu succes, trebuie ca 
pregătirea materiei de zi cit și a 
materiei de recapitulat să fie în 
centrul atenj'iei noastre. Aceasta 
au înfefes-q toți utemiștii din 
clasa noastră, printre care Iliescu 
Ion, Popa 
Beldiman

Persu Dan,

AUREL

Programul spectacolelor de la 7—13 mai
Pe

din Capitală a cor 
meciul de tenis dintre echipele 
R. P. Rotnlne și Irraetului contînd 
pentru „Cupa Davis In proba de 
dublu cuplul Țiriac, Mârmureanu a 
dispus cu 6—1; 6—1; 6—<; de 
Davidman, Dubitzki. In urma a- 
cestei victorii echipa R.P. Romine

,,C ursa
Etipa * patr* a „Cursei Păcii’’ 

a fost împărțită Ie două remietape- 
!n cursul dimineți, cicliștii au 
participat la proba contracTono- 
metru individual, desfășurată în
tre orașele Erfurt ei Jena- Cel 
mai bun timp l«a realizat alergă
torul olandez Henk Nijdam, cam
pion mondial de amatori la pro
ba de urmărire pe velodrom. El a 
parcurs 47 de km in lhl202" 
(medie orară 39 de km).

După un scurt repaus, alergăto
rii au luat startul în cea de-a 
doua semietapă, desfășurată pe un 
traseu muntos. între Jena și Karl 
Marx Stadt (157 km). A cîstigat 
polonezul Zielinski in 4h03'57”r

conduce cu 3—0 si este calificata 
pentru turul următor, urmînd să 
intilnească echipa învingătoare 
din meciul Spania—R.F. Germană.

Astăzi in ultima zi a întilniril 
R. P. Romînă—izrae! cu începere 
de h ora 15. sînt programate me
ciurile Tiriac—Dizbitziki si Năsta- 
se—Davidman. (Agerpres)

Păcii"
urmat de coechipierul Uu Kudra 
la 3” Si la 7 secunde de un pluton 
numeros in care se «fleu și cicliștii 
romîni Moiceanu, Ziegler și Serban 
Răduleaeu.

Clasamentul general individual ; 
1. Nijdam (Olanda) I3h29 58" s 2. 
Cerepovîci (U.R.S S ) la 2'44” ; 3. 
Ampler (R-DG) la 3 44”. Primul 
dintre cicliștii romini este Gabriel 
Moiceanu la 9 17” față de lider.

Pe echipe conduce Olanda, ur
mată de Belgia și U.R.S.S. Echipa 
R.P. Romine ocupă locul 8.

Astăzi este zi de repaus, - iar 
mline se desfășoară etapa a 5-a, 
Karl Marx Stadt—Karlow Vary 
(122 km).

PE SCURT
Gimnastică

• în sala Dinamo din Capitala 
a început sîmbătă întîlnirea de 
gimnastică dintre echipele 
nine ale R.P. Romîne și 
Germane. După exercițiile 
se conduc gimnastele țării 
stre cu 
puncte, 
o buna 
Liță.

Astăzi 
ceeași 
exercițiile fiber alese.

femi-
R.D. 

impu- 
noa-

185186,45 punc'te la 
Din echipa R.P. Romine 
evoluție a avut Emilia

de la ora 19,30 în a- 
sală se vor desfășura

Fotbal
© Ieri s-a disputat în Capitală me

ciul de fotbal dintre echipele Me-

ABSENTA ÎNDELUNG
deslușește în filmul „Ab
sență îndelungată" semne 
sigure de oboseală ale cineaș
tilor francezi — e drept, fapt 
caracteristic altor filme pro
duse în ultimii ani în Fran
ța dar în nici un caz ace
stuia ! — creația lui Henri 
Colpi este un puternic protest 
împotriva ororilor fascismului, 
izvorît dintr-o ură adîncă față 
de acest cumplit dușman al 
omenirii și omeniei.

Ai tot timpul certitudinea, 
vizionînd filmul, că scenariștii 
(Margueritte Duras și Gerard 
Jarlot) și mai ales regizorul au 
pornit de la ideea că „fascis
mul nu va fi niciodată îndea
juns demascat, atît timp cit în 
Germania Federală și în alțe 
părți el își ascute din nou col
ții, iar călăii și asasinii noto
rii ocupă posturi de conducere, 
nu e încă deajuns să arăți oa
menilor — prin cele mai dife
rite mijloace — ce a însemnat 
războiul și ocupația hitleristă, 
Gestapoul și lagărele de exter
minare". Colpi a arătat aceasta 
în filmul său, chiar dacă pe 
ecran nu apar nici cadavrele 
milioanelor de victime, nici 
uneltele de tortură naziste și 
nici camerele de gazare. Este 
suficient însă să privești ochii, 
lipsiți pentru totdeauna de în
țelegerea lucrurilor și frumu
sețea înconjurătoare ai omului 
transformat în neom, crestătu-

ra adîncă din creștetul său, pe 
unde s-a scurs parcă tot com
plexul de amintiri, ginduri, 
sentimente, senzații fără de 
care viața nu mai are sens, 
pentru a simți o ură fără mar
gini pînă și pentru cea mai 
mică urmă a slujitorilor crucii 
încîrligate. Imposibil să nu fii 
zguduit profund, văzînd în ce 
ocean de suferință omenească

maximum de forță emoționa
lă : soția lui Albert, femeia 
care l-a așteptat 16 ani păs- 
trînd neștirbită încrederea că 
el va reveni în cele din urmă. 
Ea este singura care a intuit 
în vagabondul lipsit de me
morie pe soțul îndelung aștep
tat. Dar tovarășul ei de viață 
a trecut prin mîinile 
gestapoului și acum,

călăilor 
în fața

/,
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a fost cufundat Albert Lan
glois, din clipa în care a fost 
arestat de Gestapo în 1944 și 
pînă cînd s-a trezit „undeva 
pe un cîmp, sub soarele amie
zii, în fața unui boschet ro
tund și imobil, cu senzația că 
vede totul pentru prima oară, 
că nu înțelege nimic și că nu 
poate să facă altceva decît să 
se ridice și să meargă, să 
meargă... să meargă... neștiind 
unde și de ce".

Dar nu numai omul lovit de 
amnezie totală este purtătorul 
mesajului antifascist al fil
mului. Mai există un argu
ment în această pledoarie pen
tru dreptul omului la liber
tate și fericire, pe care crea
torii filmului l-au învestit cu

ei, sta un om care nu mai este 
om decît în aparență. Femeia 
pornește o luptă crîncenă, dis
perată, împotriva întunericu
lui și vidului statornicit în 
creierul celui iubit. Va putea 
oare birui iubirea, reînviin- 
du-l pe omul strivit de ură, 
de acea ură față de tot ce 
este omenesc, caracteristică 
fascismului ? Nici ochii înlă
crimați sau cuvintele blînde 
ale soției, nici mîngîierile ei, 
nici muzica, nici avalanșele de 
fapte și sentimente evocate cu 
nesfîrșită răbdare de Therese, 
nimic nu pătrunde prin opa
citatea lipsei lui de memorie. 
Toate acestea sînt mult prea 
depărtate, au făcut parte din- 
tr-o viață pe care nu mai știe

talul București și Chimia Făgăraș 
contînd pentru seria II-a a cam
pionatului categoriei B. Victoria a 
revenit jucătorilor bucureșteni cu 
scorul de 2—0 40—0).
• Echipa selecționată de fotbal 

a Mexicului și-a continuat pregă
tirile în vederea turneului final al 
campionatului mondial de fotbal 
din Chile. Intr-un meci de antre
nament, fotbaliștii mexicani 
învins 
echipa

au 
cu scorul de 4—0 (3—0) 
’^st-germană Karlsruhe.

Sah
deturneul internațional 

la Marianske Lazne (R. S.
• In 

șah de 
Cehoslovacă) s-au consumat pînă 
în prezent 6 runde. Pe primele 
locuri ale clasamentului se află 
Taimanov (U.R.S.S.) și Djurasevici 
(Iugoslavia) cu cite 3’/2 puncte si 
o partidă întreruptă, urmați de 
Ghițescu (R. P. Romînă), Sliwa 
(R. P. Polonă) 31/; puncte, Hort 
(R. S. Cehoslovacă). Kluger (R. P. 
Ungară). Tringov (R. P. Bulgaria) 
3 puncte.

Maestrul internațional Teodor 
Ghițescu a ciștigat două partide, 
la Kluger si Marșalek, a remizat 
trei, cu Lokvenc, Hort, Cirici, și 
a pierdut 'în fața campionului po
lonez Sliwa.

Sala Palatului R.P.R., 
tel. 15.73.72

LUCIA DI LAMERMOOR — 
miercuri 9, ora 19,30 (spectacol 
prezentat de Teatrul de Operă si 
Balet al R.P.R.) ■ DOMNUL PUN- 
TILA ȘI SLUGA SA MATTI — 
joi 10, ora 19,30 (spectacol prezen
tat de Teatrul Muncitoresc C.F.R.); 
SPECTACOL EXTRAORDINAR 
DAT DE ANSAMBLUL DE STAT 
DE DANSURI POPULARE DIN 
U.R.S.S. CONDUS DE IGOR MOI
SEEV — duminică 13, ora 20, 
(spectacol organizat de O.Ș.Ț.A.). 
Teatrul de Operă și Balet al R.P.R., 

tel. 16.48.20.
CAVALERIA RUSTICANA și 

PAIAȚE — marți 8, ora 19,30 ; 
BĂRBIERUL DIN SEVILLA — 
miercuri 9, ora 1930; SEARĂ DE 
BALET (Simfonia fantastică. Vals, 
Bolero si Seherezada) — joi 10, 
ora 19,30; OEDIP — vineri 11, ora 
19,30; TOSCA — sîmbătă 12. ora 
19,30; SPĂRGĂTORUL DE NUCI— 
duminică 13, ora 11; BORIS GO
DUNOV — duminică 13, ora 1930.

Teatrul de Stat de Operetă, 
tel. 14.80.11.

BOCCACCIO — marți 8, ora 
19,30; ROSEMARIE — miercuri 9, 
vineri 11, ora 19,30; LYSISTRATA
— joi 10, ora 1930 : DĂRUITI 
IUBITELOR LALELE — sîmbătă 12. 
ora 19,30; .VÎNZĂTORUL DE PĂ
SĂRI — duminică 13, ora 19,30 ; 
PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA — 
duminică 13, ora 19,30.
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

sala Comedia, tel. 14.71.71
ORFEU ÎN INFERN — marți 8, 

sîmbătă 12, ora 19,30; APUS DE 
SOARE — miercuri 9, ora 19,30-, 
POVESTE DIN IRKUTSK — joi 
10, ora 19,30; MACBETH r- dumi
nică 13, ora 10; FIICELE ■— du
minică 13, ora 15; ANNA KARE
NINA — duminică 13, ora 19,30. 
Teatrul Național y,I. L. Caragiale" 

sala Studio, tel. 15.15.53
BULEVARDUL DURAND—marți 

8, sîmbătă 12, ora 19,30; FIICELE— 
miercuri 9, ora 19,30; SURORILE 
BOGA — joi 10, ora 19,30; BOL
NAVUL ÎNCHIPUIT — vineri 11, 
duminică 13, ora 19,30; SICILIANA
— sîmbătă 12, ora 15,30, duminică

13, ore 10; OMUL CU M1RȚOAGA 
— duminică 13, ora 15.
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tel. 14.60.60
SFÎNTA IOANA — marți 8, 

ora 19,30, duminică 13, ora 10-, 
CUM VĂ PLACE — miercuri 9, 
joi 10, ora 19,30; CAMERA FIER
BINTE — vineri 11, duminică 13, 
ora 19,30; MOARTEA UNUI CO
MIS VOIAJOR — sîmbătă 12, 
ora 19,30.
Studioul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tei. 12.74.50
CRED ÎN TINE — marți 8, ora 

19,30, duminică 13, ora 10; ȚA- 
C&E, IANKE ȘI CADlR—miercuri 
9, ora 19,30, joi 10, ora 15,30, du-

minică 13, ora 11; NUNTĂ LA 
CASTEL — sîmbătă 12, ora 19,30.

Teatrul Muncitoresc C.F.R.,
tel. 18.04.85

VECINI DE APARTAMENT — 
marți 8, ors 19,30,- OAMENI ȘI 
UMBRE — miercuri 9, ora 19,30; 
FATA CU PISTRUI — joi 10, ora 
19,30; HOȚII ȘI VARDIȘTII — vi
neri 11, ora 19,30; ROMAGNOLA
— sîmbătă 12, duminică 13, ora 
19,30.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. C. Miile, tel. 15.65.88

MARELE FLUVIU ÎȘI ADUNĂ 
APELE — marți 8, ora 20; PIGU- 
lete 4- 5 FETE — miercuri 9, 
sîmbătă 12, ora 20; DE N-AR FI 
IUBIRILE — joi 10, duminică 13, 
ora 20; DE PRETORE VINCENZO
— vineri 11, ora 20; IN FIECARE
SEARA " -----------
nică 13,

Teatrul
str.

Tenis de masă
• Intr-un meci international de 

tenis de masă, desfășurat la Bu
dapest, echipa selecționată mas
culină a R. P. Ungare a învins cu 
scorul de 5—0 echipa R. D. Ger
mane. Cu acest prilej, Zoltan Beic- 
xik a fost sărbătorit pentru a 100-a 
selecție in reprezentativa țării.

Box
• Pugilistul brazilian Eder Jofre 

și-a păstrat titlul de campion al 
lumii Ia cat cocoș, învingîndu-l 
prin KO în rundul 10 pe mexica
nul Herman Marquez.

(Agerpres)

MĂ"
că a trăit-o. Mult mai apro
piate sînt răcnetele călăilor, 
lumina orbitoare a lămpilor 
de tortură și frica, copleșitoa
re frică pătrunsă pînă în mă
duva oaselor. De aceea, numai 
elementele sugerînd aparent 
acest coșmar, glasurile oa
menilor din cartier care-l stri
gă, sperînd să-l readucă la 
viață, o lumină aprinsă la un 
geam, o ușă trîntită cu zgo
motul sec al unei porți de ce
lulă — răzbesc în conștiința 
lui inertă. Pentru o clipă iși 
recapătă memoria și crezîn- 
du-se din nou hăituit de fia
rele cu chip de om, ridică 
mîinile, apoi aleargă, aleargă... 
Lumina orbitoare a unor fa
ruri și un scrîșnet de frînă... 
Și aici urmează un schimb de 
replici pe care după ce le-ai 
auzit odată nu le mai poți 
uita:

— Nu i s-a întîmplat ni
mic... Itniștește-te Therese! — 
încearcă s-o convingă un prie
ten.

Dar unde e ?
A plecat... 
Iarăși ?
poate oare ea de astă 
marea, singura ei iubire

Se 
dată 
să fi plecat pentru totdeauna? 
Nu. Femeia continuă să crea
dă că va reveni... Ne despăr
țim de ea auzind-o murmu- 
rind: „Trebuie să aștept pînă 
la iarnă... să aștept...".

minică 13. ora 15; MENAJERIA 
DE STICLĂ — joi 10, sîmbătă 12. 
ora 19,30; COST ACHE ȘI VIAȚA 
INTERIOARĂ — vineri 11, dumi- 
oică 13, ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara", sala 
Magheru, tel. 15.93.02.

ANTONIU ȘI CLEOPATRA - 
marți 8, ora 19,30, duminică 13, 
ora 10; FRAȚII KARAMAZOV — 
miercuri 9, sîmbătă 12, ora 19,30; 
PYGMALION — joi 10, ora 19,30; 
VLAICU .VODĂ — vineri 11, ora 
19,30; CÎND ÎNFLORESC MIGDA
LII — duminică 13, ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara", sala 
Studio, bd. Magheru 20.

SCANDALOASA . LEGĂTURA 
DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — marți 8, 
joi 10, ora 20, duminică 13, ora 
10,30; BĂIEȚII VESELI — miercuri 
9, vineri 11, sîmbătă 12, duminică 
13, ora 20.
Teatrul de Comedie, tel. 16 64 60

CELEBRUL 702 — miercuri 9, 
duminică 13. ora 19,30; SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
— joi 10, vineri 11, ora 19,30, du-

CINEMATOGRAFE
Duminică € mai 1962.

Marelui Octombrie — 
și siluete — Pictorul 
Boiadjiev — Mașenka 
sul — Gimnastică

Post-restant : Patria, Bucu
rești, 1 Mai, Alex. Sahia, 23 
August, Libertății; Absență 
îndelungată : Gh. Doja, G. 
Coșbuc ; Cine-i de vină ?: 
Magheru, I. C. Frimu ; Intre 
două iubiri : Miorița ; Apar
tamentul : Republica, E. Pa
vel ; Pace noului venit: 
Alecsandri ; Marele 
Lumina ; înotătorii : 
Gorki; Expresul de
Central, Floreăsca, 30 Decem
brie ; Cintecul întrerupt: 
Victoria, Volga ; Sub steagul

V. 
război: 
Maxim 
seară :

„Absență îndelungată* este 
prima manifestare ca regizor 
a lui Henri Colpi, care a fă
cut timp de 10 ani montajul 
unor filme realizate de crea
tori cunoscuți ca Alain Res
nais, Chaplin, Clouzot și alții. 
Se simte de altfel acest lucru 
fiindcă numai măiestria cu 
care a realizat montajul fil
mului său ar putea fi analiza
tă pe multe pagini. Primul 
film — dar o copleșitoare 
creație artistică a unui cineast 
care are ceva de spus oame
nilor, care știe ce urmărește 
prin arta sa, reușind să trans
mită, cu subtilitate, dar preg
nant, idei cu puternică rezo
nanță contemporană, idei ca
pabile să mobilizeze oamenii la 
lupta împotriva reînvierii fas
cismului. Tot meritul lui Colpi 
este că a știut să aleagă, cu o 
excepțională intuiție, pe cei nu
miți să-ți redea cit mai fidel 
intențiile: pe Alida Vali, care 
a demonstrat mai bine ca ori- 
cînd că este o mare actriță și 
nu doar mult prea trîmbița- 
ta „frumusețe" și pe Georges 
Wilson care — cu un chip a- 
proape imobil în expresie și 
cu o privire ce pare că nu 
vede — știe să fie zguduitor 
de elocvent și infinit de ex
presiv, copleșitor în imensita
tea și autenticitatea suferin
ței eroului său.

VOICHIȚA ARITON

Culori 
ZIati 

și ur- 
pentru

copii: Timpuri Noi; Arme și 
porumbei — dimineața — 
Muzicantul orb — după amia
ză : 13 Septembrie ; S-a în- 
timplat in ziua solstițiului : 
Tineretului; Ultima repriză : 
înfrățirea între popoare, Alex. 
Popov, Arta; Gardianul : 
Popular ; Milionul: 8 Martie, 
Olga Bancic, Donca Simo : 
Profesiunea doamnei Warren : 
Grivfța, B. Delavrancea, M. 
Eminescu ; Casa surprizelor : 
V. Roaită, Aurel Vlaicu ; Tot 
aurul din lume : 16 Februa
rie ; Rosita : Unirea : Expe
riența primejdioasă : Flacăra, 
Luceafărul ; Nana : T. Vladi- 
mirescu ; După doi iepuri î 
Munca, 8 Mai; Cavalerii teu
toni t Moșilor ; Puștiul: C-tin 
David, G. Bacovia ; Bătălie 
în marș : I. Pintilie, Drumul 
Serii: Rosemarie : N. Băl- 
cescu.

DE TOAMNA — dumi- 
ora 11.
pentru tineret și copii, 
Dobrogeana Gherea, 

tel. 15.07.44
EMIL ȘL DETECTIVII — marți 

8. sîmbătă 12, ora 17; BĂIATUL 
DIN BANCA DOUA — miercuri 9, 
vineri 11, duminică 13, ora 17; 
2 LA ARITMETICĂ —- joi 10, ora 
17, duminică .13, ora ld.

Teatrul Satiric-Muzical 
„C. Tănase", sala Savoy, 

tel. 15.56.76
VORBA REVISTEI — marți 8, 

miercuri 9, joi 10, vineri 11, sîm
bătă 12, duminică 13, ora 20.

Sala din cal. Victoriei .174, 
tel. 15.04.18

RECITAL EXTRAORDINAR DAT 
DE MARIJA SKALOVSKA — 
soprană, cuplul de balet : NATKA 
PENUSLIJSKA—IVAN PAȘTI. La 
pian : LADISLAV 'PALFI din R.P.F. 
Iugoslavia — luni 7, ora 20 r— 
(spectacol organizat de O.S.T.A.): 
CONCERT ÎN RE... HAZLIU — 
marți 8, miercuri 9, joi 10, vineri 
11, sîmbătă 12, duminică 13, 
ora 20.
Filarmonica de Stat „George Enes- 

cu", tel. 16.00.60
RECITAL DE PIAN GEORGE 

SINGER și RECITAL DE LIEDURI 
LILIANA TRANDAFIRESCU — 
soprană — marți 8, ora 20. Ate
neul R.P.R., sala Studio. RECITAL 
DE LIEDURI VASILE MICU — 
bariton. La pian — DAGOBERT 
BUCHHOLZ — miercuri 9, ora 
20. sala mică a Palatului R.P.R. 
CONCERT SIMFONIC. Dirijor t 
KURT 5ANDERUNG (R.D.G.) — 
duminică 13, ora 11. Ateneul R.P.R. 
CONCERT LECȚIE PENTRU E- 
LEVI: „ENESCU" Conferențiar : 
NINA TURCU — duminică 13, 
ora 10. Ateneul R.P.R., saia stu
dio. CICLUL MUZICA DE-A LUN-’ 
GUL VEACURILOR pentru studen
ții Universității „București”. Com
pozitori romîni. Cuvînt introductiv: 
V. Cristian — duminică 
19,30. Ateneul R.P.R. 
DE MUZICA 
MINEASCA .... .. 
TRA ,,BARBU LĂUTARU" dirijori 
Ionel Budișteanu — duminică 13. 
ora 17, Ateneul R.P.R,

Sala Dalles
ȘAPTE NOTE POTCOVITE 

sîmbătă 12, duminică 13, ora 20<
-------- ----- •------

13, ora 
CONCERT 

POPULARA RO
DAT DE ORCHES-

PKIH VMTÂTIte

UJRC.C
«<** «tasuttțA

pobrogea

Începînd de luni 7 mai 
PE ECRANELE CAPITALEI

NOUL FILM SOVIETIC

Omul amflble

O producție a studioului „Lenfilm" 
după romanul cu acelați nume 

de A. Seliaev

organizator.il


Presa internațională
despre sesiunea extraordinară

a Marii Adunări Naționale
o P. P. Pomine

S. U. A.
NEW YORK 5 (Agerpres). 

Ziarul „New York Times11 din 
1 mai a publicat al treilea ar
ticol consacrat sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, trimis 
de corespondentul său special 
la București.

Sub titlul „Mari transfor
mări în agricultură", în arti
col se arată : „Sesiunea Ma
rii Adunării Naționale a 
R.P.R. și-a încheiat lucrările 
la 30 aprilie, aprobînd în una
nimitate programul partidului 
de creare a unui Consiliu su
perior pentru agricultură și de 
introducere a unor schimbări 
radicale care să asigure o mai 
eficientă conducere a agricul
turii socializate a Romîniei". 
Referindu-se la problemele 
discutate în timpul sesiunii, 
corespondentul american re
levă că „alături de enumera
rea statisticilor și cifrelor pri
vind creșterea animalelor și 
producției agricole", aceasta 
„a trecut în revistă toate as
pectele vieții politice și econo
mice din Romînia". In înche- , 
ierea corespondenței se arată: 
„Fapt este că în momentul de 
față colectivizarea s-a termi
nat" iar „țăranii găsesc des
tule stimulente pentru a spori 
producția".

Grecia
'ATENA 5 (Agerpres). — 

Ziarul „Avghi" a publicat mai 
multe materiale despre sesi
unea Marii Adunări Naționale.

Ziarul a redat pe larg par
tea referitoare la situația 
internațională cuprinsă în ra
portul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și îndeosebi 
problemele legate de Balcani, 
subliniind că „guvernul romîn 
pune din nou problema creă
rii unei zone denuclearizate 
în Balcani. Ziarul relevă larg

aprobarea de.care s-au bucu
rat în țările balcanice propu
nerile guvernului R. P. Ro- 
mîne pentru transformarea 
Balcanilor și a Adriaticii în- 
tr-o regiune a relațiilor de 
bună vecinătate, pace și cola
borare și care se află și astăzi 
în actualitatea vieții politice.

Elveția
ZURICH 5 (Agerpres). - 

Ziarul elvețian „Neue Ziiric- 
her Zeitung" a publicat un ar
ticol al corespondentului său 
special la București, intitulat : 
..Colectivizarea agriculturii în 
Romînia”.

După ce face o trecere in 
revistă a desfășurării Sesiunii 
M.A.N., corespondentul scrie 
că după încheierea colectivi
zării, premisele sînt bune, „de
oarece partidul romîn a dus 
la țară o politică foarte con
stantă. El nu a forțat colecti
vizarea...’ 
„Neue 
scrie: '.
dul a 
area bazei materiale prin în
zestrarea cu tractoare, mașini 
și îngrășăminte artificiale să 
țină pasul cu colectivizarea”. 
Relatînd diverse probleme ri
dicate în raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ziarul arată 
că acesta „a fixat noi obiec
tive pentru diversele sectoare 
ale producției agricole" în ve
derea sporirii producției. Zia
rul informează, de asemenea, 
asupra problemelor interna
ționale cuprinse în raport și 
în special asupra celor legate 
de situația din Balcani.

HOTARE I
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Autocamioane pentru agricultura 
de pe pămînturile desțelenite 
produse la fabrica Miass din Ural.
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Securitate

în Sala Congreselor din Kremlin

aniversării „Pra vdei“
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite : La 5 mai în 

Sala Congreselor din Kremlin a avut loc ședința festivă con
sacrată celei de-a 50-a, aniversări a ziarului „Pravda”.

La,, festivitatea jubiliară au participat conducătorii Partidu
lui Comunist și ai guvernului sovietic, vechi lucrători din presa 
sovietică, reprezentanți ai ziarelor centrale, revistelor, agen
țiilor de presă, radioului și televiziunii, editurilor. Au partici
pat de asemenea, redactori ai ziarelor partidelor marxist-leni
niste frățești din multe țări, ziariști de pe toate continentele.

Ședința a fost deschisă de N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

N. S. Hrușciov

exemplu de 
pentru ideile

In continuare, 
Zuricher Zeitung11 

în Romînia, parti- 
avut grijă ca cre-

YORK 5 (Agerpres).

VIENA 5 (Agerpres).— Con
siliul partizanilor păcii din 
Austria a dat publicității o 
declarație care condamnă ex
periențele nucleare in atmos
feră efectuate de S.U.A.

Reluarea experiențelor nu
cleare în atmosferă de către 
S.U.A. după ce au efectuat o 
serie de explozii subterane, se 
arată în declarație, a provoca: 
în întreaga lume o adincă în
grijorare și sînt condamnate 
cu energie. Aceste acțiuni ale 
Statelor Unite dăunează suc
cesului conferinței de la Ge
neva și reprezintă un impuls 
pentru cursa înarmărilor.

Consiliul partizanilor păcii 
adresează guvernului austriac 
chemarea „să se pronunțe cu 
hotărîre pentru dezarmare ge
nerală și totală, pentru inter
zicerea și distrugerea armei 
atomice, pentru înlăturarea 
cursei înarmărilor atomice**. In 
acest scop, se arată în decla
rație, Austria trebuie să spri
jine propunerea privind crea
rea zonei denuclearizate în 
centrul Europei. Interzicerea

experiențelor nucleare și a ar
mei atomice, realizarea dezar
mării generale și totale — sînt 
imperative ale contempora
neității.

NEW YORK 5 (Agerpres).— 
Cele mai diferite categorii ale 
poporului american își expri
mă protestul împotriva reluă
rii de către guvern a experien
țelor nucleare în atmosferă.

Secretarul-trezorier al Sin
dicatului unit al muncitorilor 
din industria de automobile și 
avioane (A.F.L.-C.LO.) a adre
sat președintelui Kennedy o 
scrisoare in care cere înceta
rea experiențelor 
care se efectuează 
Oceanul Pacific.

In seara zilei de 3 mai. un 
grup de cunoscuți artiști ame
ricani din New York a parti
cipat la un „schimb al păcii’ 
în piața „Times’, în semn de 
protest împotriva reluării ex
periențelor nucleare. începînd 
de la 26 aprilie, ziua reluării 
experiențelor, un asemenea 
schimb se organizează în fie
care seară.

nucleare 
acum în

1

NEW
La 4 mai a avut loc o nouă șe
dință a Consiliului de Securitate 
care a examinat problema Kașmi- 
rului. Reprezentantul Uniunii So
vietice, Morozov, s-a pronunțat 
pentru normalizarea situației în 
Kașmir și pentru retragerea tru
pelor pakistaneze de acolo. El a 
subliniat că, cu cit se va realiza 
mai repede o reglementare paș
nică a așa-numitei probleme a 
Kașmirului, pe baza respectării 
voinței poporului din Kașmir care 
a hotărît să-și lege soarta de In
dia, cu atît .va fi mai bine, iar a- 
ceasta va corespunde principiilor 
și țelurilor Cartei O.N.U.

Consiliul de Securitate, a con
tinuat Mozorov, poate să ia cu
noștință cu satisfacție de declara
ția guvernului indian că India nu 
va începe niciodată operațiuni mi
litare în regiunea Kașmirului. Ace
leași garanții, a subliniat el, poate 
să dea și guvernul Pakistanului, 
dacă dorește într-adevăr pace.

Delegatul Pakistanului, care 
luat apoi cuvîntul, a recurs 
amenințări la adresa Indiei și a 
refuzat să dea în numele guver
nului său asemenea garanții.

Vorbind din nou in ședința din 
după-amiaza aceleiași zile, repre
zentantul Pakistanului a insista:, 

înainte. «sap» efectzlr.. 
lebtscit în Tinderile fartreșii 

popoleta a —* teriau-
riu care coesfcînte de fapt o 
parte inalienabil* a Indiei — pre
cum și asupra ,.necesității** ar- 
bit rajului și mediației pentru re
glementarea „problemei Kașmiru- 
lui".

Respingînd categoric aceste pre
tenții, reprezentantul Indiei, Krish
na Menon, a declarat că nu se 
poate admite nici un fel de me
diate sau arbitraj în chestiuni 
care sînt exclusiv chestiuni inter
ne ale Indiei. In ce privește ple
biscitul. a spus el, condițiile pen
tru organizarea lui existau odini
oară, insă Pakistanul a compromis 
chiar el acest plebiscit neîndepli
nind obligațiile care îi reveneau 
prin acordul de armistițiu și hotă- 
rîrile Comisiei O.N.U. și ale Con
siliului de Securitate.

Krishna Menon a arătat că Pa
kistanul comite continuu acte de 
agresiune împotriva Indiei, subli
niind că Pakistanul nu numai că 
refuză să-și retragă trupele din 
partea ocupată a teritoriului Kaș- 
mirului, dar întărește mereu a- 
ceste forțe de ocupație.

In ce privește exprimarea voin
ței poporului din Kașmir, a sub
liniat Menon, el și-a spus deja 
cuvîntul în timpul alegerilor libere 
si in Adunarea legislativă a sta
tului Kașmir.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Săpfămînalul „Ekonomiceskaia Ga
zeta", organ al C.C. al P.C.U.S., 
scrie în ultimul său număr că sis
temul mondial socialist a ajuns și 
depășește deja țările capitaliste in 
ceea ce privește producția indus
trială pe cap de locuitor. Țărilor 
lagărului socialist le revin în 
prezent circa 36 la sută din pro
ducția industrială mondială, iar 
populația Jor reprezenta în anul 
trecut 35,5 la sută din populația 
lumii.

Potrivit calculelor economiștilor, 
într-un viitor foarte apropiat sis
temul mondial socialist va depăși

Evenimentele

și

cepe cel capitalist și în ceea 
privește volumul global al pro
ducției industriale și agricole. In 
anul 1961, volumul producției in
dustriale a țărilor socialiste a de- 
oășit de peste 7 ori nivelul din 
1937, în timp ce volumul produc
ției industriale a țărilor capita
liste a crescut în aceeași perioadă 
numai de circa 2,5 ori. Aceasta 
oemonstrează încă o dată cit de 
reaiistă este prevederea că în 
anul 1980 sistemului mondial so
cialist îi vor reveni circa două 
treimi din producția industrială 
mondială.

din Venezuela

a 
la

Reprezentantul Indiei a confir
mat intenția fermă a guvernului 
indian de a nu fi in nici un caz 
inițiatorul unui conflict militar și 
de a stărui pentru o reglementare 
pașnică cu Pakistanul.

nainte de a se urca 
în avionul lui per
sonal cu reacție 
KC-137 pentru a 
pleca în Filipine 
generalul american 
Curtis LeMay, șe- 
major

S.U.A., care tocmai 
inspecție în Vietna-

al forțelorful statului 
aeriene ale 
terminase o 
mul de Sud a ținut să facă o 
declarație ziariștilor prezenți pe 
aeroportul din Saigon. „Domnii 
mei, a spus generalul, impre
siile mele sînt din cele mai 
bune. Apare evident că guver
nul sud-vietnamez face pași re
pezi pe calea îmbunătățirii si
tuației militare și economice a 
țării”. Iată a declarație a unei 
persoane cu greutate care tre
buia să convingă, în primul 
rind, pe contribuabilii nord-ame- 
ricani că banii lor, din care sînt 
subvenționate efectivele trupe
lor americane trimise în Vietna
mul de Sud și sînt acordate „a- 
juioare” generoase lui Ngo Dinh 
Diem, nu au fost aruncați în 
vînt.

Poate să fi fost într-adevăr o 
simplă coincidență dar chiar în 
aceiași perioadă de la sfîrșitul 
lunii trecute cînd ziarele ameri
cane publicau declarația gene
ralului LeMay, la Washington se 
înapoia din Vietnamul de Sud 
un grup de ofițeri superiori a- 
mericani, alcătuit dintr-un alt 
general și trei colonei. Raportul 
lor înaintat președintelui Ken
nedy prezenta lucrurile într-o

cu totul altă lumini ți contra
zicea pe de-a-ntregul afirmațiile 
generalului Curtis LeMay. In cu
prinsul lui nu se mai pomenea 
nici despre „impresii bune” fi 

.nici despre „îmbunătățirea si
tuației militare și economice”. 
In schimb, ața cum arată revista 
americană „Time”, autorii ra
portului și-au exprimat îngrijo
rarea față de faptul că:

— țăranii sud vietnamezi ră- 
min în continuare mult mai 
prietenoși față de Viet Cong

Însemnări
lllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII

(forțele patriotice sudvietname- 
ze), decît față de regimul pro- 
occidental al președintelui Ngo 
Dinh Diem ;

— corupția autorităților ră- 
mine în floaret alimentele tri
mise fiind pur și simplu furate 
și vîiulute apoi de aceste auto
rități în timp ce alte „ajutoare” 
dispar în timpul transportării 
lor din capitală în provincie;

— în sfîrșit, experiența „sa
telor fortificate’* create cu 
scopul de a împiedica pe țărani 
să ajute forțele de partizani a 
însemnat un eșec. „Țăranii — 
subliniază autorii raportului — 
atunci cînd sînt alungați de pe 
pămînturile lor fug în junglă și

se alătură comuniștilor care le 
promit că le vor înapoia pămîn- 
turile”.

Este greu de aflat ce a gîn- 
dit generalul LeMay atunci cînd 
a citit relatările privind acest 
raport. In schimb, se știe că gu
vernul american a luat o hotă 
rire. Potrivit revistei „Time” 
pe lingă trimiterea în conți 
nuare de militari și armament 
american în Vietnamul de Sud,' 
Washingtonul a decis începerea 
unei campanii de propagandă iu 
această țară. Au fost înființatej 
peste 100 de caravane cinema
tografice care vor prezenta în 
satele sud-vietnameze filme pro
slăvind meritele lui Ngo Dinh. 
Diem și „ajutorul” american ale . 
căror scenarii, 
sînt scrise cu 
tamentului de 
plus, țăranii 
primit 50.000 
ricane 
pentru a asculta... 
ricii”.

Primele rezultate ale noii „ex
periențe” au și devenit cunos
cute. Țăranii sud-vietnamezi as
cultă în loc de „Vocea Ameri
ca” emisiunile postului de radio 
„Eliberarea” al patrioților care 
luptă împotriva regimului ngo- 
dinhdiemist. - - . •
tonul poate 
că a făcut 
cită.

potrivit revistei,. 
ajutorul... Depar- 
Stat al S.U.A. In 
sud-vietnamezi au 
de aparate ame- 

de radio cu tranzistori 
„Vocea Ame-

Așa incit Washing- 
constata încă odată 
o investiție neferi-

I. RETEGAN

CARACAS 5 (Agerpres). — A- 
gențiile occidentale de presă re
latează că unitățile armatei ve-e- 
zueliene care s-au răsculat in 
orașul Carupano, importantă baza 
navală a țării, împotriva guvernu
lui antidemocratic condus de Ro- 
mulo Betancourt își întăresc po
zițiile ocupate în jurul orasu'u.. 
Potrivit agenției Associated P-ess, 
răsculații transmit apeluri prin 
costul ce rod.o Carupano oe care 

oc_-cî'F în :re ac.ză guver- 
wi fai dres! ase^ •
"•oe* a stîuL/ ’. „Considerăm că 

Betancourt și actualul guvern nu 
oferea nici o perspectivă de pace 
sau progres — se arată într-unul 
din aceste apeluri. Promitem Con
gresului național o soluționare le
gală a problemelor politice, con
diționată de demisia lui Betan
court și a guvernului lui, întrucît 
regimul democratic a fost uzur
pat și problemele țării s-au a- 
gravat în timpul guvernării aces
tuia".

Postul de radio al răsculaților a 
anunțat, de asemenea, ca orașele 
Rio Caribe, El Pilar și Caan au 
fost ocupate de insurgenți. Un 
avion guvernamental care a în
cercat să mitralieze pozițiile răs-

culaților a fost doborît. Agenția 
Associated Press transmite că 
răsculații din Carupano au în
ceput sa distribuie arme popu- 
aț ei pentru a fi gata de luptă 
—potriva trupelor guvernamen- 

•a e. Df isemenea, s-a anunțat că 
răsculat:-, au pus pe fugă în apro- 
z erea localității Mariguitar un ba
talion al trupelor guvernamentale 
care încerca să se îndrepte spre 
Carupano.

transrr. re age** a 
Fra~ze Presse, guverwi tenezve- 
i.an a s^spe-caf garar.’ ie consti- 
tuțiora'e. Un purtător de 
al guvernului a anunțat că 
ale forțelor guvernamentale 
dreaptă spre Carupano.

Intre timp, potrivit relatărilor 
corespondenților de presă, situa
ția în Venezuela este tulbure. In 
orașul Cumama au avut loc de
monstrații de sprijin față de insur
genți, care au fost reprimate de 
poliție și armată. în orașul Maturin 
s-au produs ciocniri între stu- 
denfi și poliție, 12 persoane fiind 
rănite. în capitala țării, Caracas, 
grupuri de manifestanți au incen
diat autobuze și au demonstrat 
pe străzi.

cuvint 
unități 
se în-

SPANIA: Mișcarea grevistă

N. S. Hrușciov a subliniat 
că bâzele „Pravdei" au fost 
puse de conducătorul iubit al 
oamenilor muncii, Vladimir 
Ilici Lenin, întemeietorul 
Partidului Comunist și al sta
tului sovietic. El a dat „Prav
dei" o măreață forță vitală. 
Crearea ziarului a fost o ope
ră cu adevărat istorică.

Amintind că cea de-a 50-a 
aniversare a „Pravdei" coinci
de cu o altă dată memorabilă 
— Ziua nașterii lui Karl 
Marx, N. S. Hrușciov a spus : 
„Nemuritor este numele lui 
Marx, nemuritoare sînt opera 
și învățătura sa atotbiruitoa
re. Marxism-leninismul a de
venit o mare forță care trans
formă lumea, stindardul a mi
lioane și milioane de oameni, 
ideologia unor țări și popoa
re întregi.

N. S. Hrușciov a relevat că 
istoria „Pravdei" este indiso
lubil legată de istoria eroică 
a Partidului Comunist, de 
lupta revoluționară a oameni
lor muncii din țară pentru ni
micirea țarismului și capita
lismului, pentru victoria cla
sei muncitoare și instaurarea 
puterii oamenilor muncii în 
U.R.S.S., pentru construirea 
socialismului și triumful 
munismului — societatea 
mai luminoasă și cea 
dreaptă de pe pămînt.

Izvorul nesecat a! forței 
presei noastre rezidă în legă
tura ei indisolubilă cu po
porul, în unitatea sa insepa
rabilă cu poporul, a spus el. 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
partidul dă o înaltă prețuire 
presei ca arma sa ideologică 
cea mai credincioasă, cu cea 
mai lungă bătaie, ca tribuna 
cu adevărat populară a con
structorilor comunismului și 
consideră că activitatea pre
sei este una din cele mai im
portante activități de partid 
și obștești.

Presa noastră reprezintă un 
luptător neobosit și un pro
pagandist al politicii leniniste 
în lupta pentru triumful prin
cipiilor coexistenței pașnice, 
consolidării păcii în întreaga 
lume, contribuie activ la con
solidarea comunității socialis
te, a unității mișcării comu
niste internaționale, a solida
rității frățești a oamenilor so
vietici cu oamenii muncii din 
țările capitaliste, cu luptătorii 
mișcării de eliberare naționa
lă, cu toate forțele progresu
lui, care se pronunță pentru 
pace, democrație, socialism.

N. S. Hrușciov, a subliniat 
că presa sovietică demască cu 
mînie esența prădalnică a im
perialismului, duce o luptă 
intransigentă împotriva ideo
logiei burgheze care propovă- 
duiește ura față de om.

El a declarat că urmînd 
poruncile leniniste, „Pravda", 
întreaga presă sovietică ajută 
activ partidul în îndeplinirea 
liniei sale generale, își înde
plinește în mod demn rolul 
său important de agitator co
lectiv, de propagandist, de or
ganizator al maselor populare.

Pentru lucrătorii presei so
vietice nu există în momen
tul de față sarcină mai im
portantă decît să mobilizeze și 
să organizeze pe oamenii so
vietici în vederea îndeplinirii

co-
cea 
mai

mărețului Program al comu
nismului.

Leonid Ilicev, șecretar al 
C.C. al P.C.U.S., care a luat 
apoi cuvîntul a dat citire sa
lutului adresat de Comitetul 
Central al P.C.U.S. ziarului 
„Pravda" și tuturor lucrători
lor din presa sovietică.

înmînînd Ordinul Lenin de
legației ziarului „Pravda" Leo
nid Brejnev, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a subliniat că ziarul 
„Pravda", al cărui întemeie
tor, însuflețitor și conducător 
ideologic a fost marele Lenin, 
a străbătut o cale grea și glo
rioasă împreună cu partidul 
său comunist iubit.

La ședința festivă a prezen
tat un raport Pavel Satiukov, 
redactor șef al ziarului 
da".

Pentru noi, ziariștii 
tici, a declarat el, nu 
ceva mai sfînt decît să 
poporul nostru, să luptăm 
pentru trauspunerea în viață 
a indicațiilor partidului leni
nist, să luptăm pentru comu
nism.

Salutînd pe reprezentanții 
presei comuniste și muncito
rești, prezenți în sală, Satiu
kov a declarat : Presa sovie
tică își va îndeplini și pe vii
tor datoria sa internaționalis- 
tă față de mișcarea comunistă 
și muncitorească internaționa
lă, față de mișcarea de elibe
rare națională.

Pavel Satiukov a spus că 
marele Lenin a prezis viito-’ 
rul strălucit al „Pravdei". 
,,Pravda" leninistă a fost ste
garul partidului în zilele lupte
lor revoluționare din 1917. 
Acum, a spus el, putem afir
ma cu mîndrie că „Pravda" a 
îndeplinit cu sfințenie porun
cile lui Lenin, a purtat și 
poartă sus steagul marxism- 
leninismului, marele adevăr al 
vieții, marele adevăr al co
munismului.

„Pravda" a dus o luptă in
transigentă împotriva dușma
nilor marxism-leninismului, a 
îndeplinit cu sfințenie porunca 
leninistă de a păstra și întări 
unitatea partidului.

Raportorul a subliniat deo
sebita importanță a Congre
sului al XX-lea al P.C.U.S., 
care a deschis o nouă etapă 
in istoria partidului și a țării. 
Condamnarea hotărită a cultu
lui personalității lui Stalin, 
restabilirea normelor leni
niste în viața partidului și a 
statului au stîmit o uriașă ac
tivitate creatoare în rîndul 
milioanelor de oameni sovie
tici. In fața presei sovietice 
s-au deschis vaste posibilități; 
ea a devenit o adevărată tri
bună a poporului, un luptător 
dîrz împotriva stagnării și ru
tinei.

Satiukov a subliniat că în 
zilele zdrobirii ideologice și 
organizatorice a grupului frac- 
ționist antipartinic, ziarul 
„Pravda" a primit mii de scri
sori și rezoluții adoptate la 
adunările oamenilor muncii în 
sprijinul Comitetului Central 
leninist al partidului. Ziarul 
„Pravda" a fost întotdeauna 
un organ de presă combativ 
în demascarea tuturor scizio- 
niștilor și fracționiștilor care 
au încercat să abata țara de 
pe calea leninistă. El va fi în-

sovie- 
există 
slujim

totdeauna un 
luptător activ 
comunismului.

Una din cele 
sarcini ale presei 
este în momentul de față pre
zentarea mlădițelor noului, 
mlădițelor comunismului.

Ziariștii sovietici pot și tre
buie să depună multe eforturi 
în vederea generalizării expe
rienței uriașe a maselor.

Satiukov a subliniat rolul 
ziarului „Prav da “ în consoli
darea unității mișcării comu
niste mondiale. Ziarul publică 
cu regularitate materiale 
scrise de conducători ai parti
delor marxist-leniniste fră
țești, conducători ai guverne
lor țărilor socialiste, ziariști 
și publiciști din țările socia
liste.

Ziarul „Pravda" luptă cu 
hotărîre împotriva ideologiei 
social-democrației de dreapta, 
împotriva revizionismului, 
dogmatismului și sectarismu
lui.

Coexistența pașnică, dezar
marea generală, totală ~ și 
controlată, lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial — acestea sînt pro
bleme dintre cele mai im
portante,

mai urgente 
sovietice

cele 
cărora „Pravda" le

acordă o mare atenție. El a -js
apreciat cuvîntările rostite 
de Nikita 
model de 
că leninistă.

Ziariștii sovietici, a 
încheiere Pavel £ 
sînt liberi în munca lor 
creație. Ei exprimă gîndurile 
și năzuințele poporului lor. 
In U.R.S.S. ziariștilor li se 
acordă o înaltă prețuire și 
partidul comunist manifesta 
o grijă permanentă pentru 
dezvoltarea presei sovietice.

Au vorbit apoi, salutînd 
ziarul, Cen Țziun, redactor 
șef adjunct al ziarului „Jen- 
minjibao", C. Joshi, membru 
al Comitetului Central Execu
tiv al Consiliului Național al 
Partidului Comunist din In
dia, redactor al ziarului „New 
Age", Etienne Fajon, membru 
în Biroul Politic al Partidului 
Comunist ' Francez, director 
politic al ziarului „l’Huma- 
nite", Leon Kasman, membru 
al C.C. al P.M.U.P., redactorul 
șef al ziarului „Trybuna Ludu", 
care a luat cuvîntul în numele 
organelor centrale de partid 
din țările socialiste din Euro
pa. 5 ......
tul 
șef

Hrușciov 
publicistică

ca un 
părtini-

). spus în
Satiukov,

de

<

ia amploare
MADRID 5 (Agerpres). — 

Potrivit agenției France Pres- 
se, în noaptea de vineri spre 
simbătă au fost difuzate la 
Madrid manifeste chemînd oa
menii muncii la grevă gene
rală în semn de solidaritate 
cu minerii greviști 
ria. i

în cursul zilei 
3.000 de muncitori
treprinderile companiei „Ge
neral Electrica" din Bilbao au 
declarat grevă în semn de so
lidaritate cu greviștii din As- 
turia.

Solidari cu Jupta greviștilor

din Astu-

de vineri, 
de la în-

din Asturia, 5.000 de munci
tori de la minele de cărbune 
Pnaroya, din provincia Cor
doba au declarat vineri gre
vă. Lor li s-au alăturat 2.200 
de muncitori de la minele de 
plumb și galena din Binau, 
provincia Jaen.

După cum arată ' agenția 
France Presse, generalul Fran
co, speriat .de amploarea ce a 
luat-o mișcarea grevistă 
Spania, a dat publicității 
decret prin care instituie, 
cepînd din 5 mai, starea 
cepțională în provinciile 
Xuria, Biscaia și Guipuzcoa.

în 
un 
în- 
ex- 
As-

Crimele O.A.S. in Algeria continuă
ALGER 5 (Agerpres). — „Nu 

numai fiecare zi ci și fiecare 
ceas care trece aduce noi infor
mații despre fărădelegile bande
lor fasciste ale ,O.A.S. în z\lge- 
riâ”, se spune în comunicatul 
agenției Algerie Presse Service 
transmis în cursul serii de 4 mai 

. la Tunis. înfuriați de faptul că 
acordurile de la Evian au des
chis calea reglementării pașnice 
a problemei algeriene, .elemente
le ultracolonialiste au dezlănțuit

ca 
au 
iar

Au mai luat cuvîn-
Kaul Valdes, redactor 

adjunct al ziarului 
cuban „Noticias de Hoy“,Auk- 
ley Johnson, veteran al presei 
muncitorești americane, în 
numele redacției ziarului 
„Worker", și a conducătorilor 
Partidului Comunist din S.U.A., 
ziaristul algerian Henri Alleg 
și Alec Robertson reprezen
tantul ziarjlui „Tribune" in 
numele ziarelor comuniste din 
Australia și al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Australia.

Participanții la adunarea 
festivă au aprobat în unani
mitate salutul adresat Comi
tetului Central al P.C.U.S. de 
ziarul „Pravda" și 
lucrătorii din presa

de toti 
sovietică.

------©-

Pe seu rt

în ultimele zile o adevărata te
roare în masă.

Aceste aprecieri ale agenției 
Algerie Presse Service sînt întă
rite de altfel chiar gi de cores
pondenții din Alger ai Agenției 
France Presse, care subliniază 
că în cursul zilei de 4 mai 
urinare a atacurilor O.A.S. 
fost omorîte 37 de persoane, 
alte 59 au fost grav rănite.

Agenția Algerie Presse Servi
ce relatează, de asemenea, că la 
4 mai, într-un abator din apro
pierea orașului Constantine iau 
fost descoperite peste 500 de ca
davre de algerieni. Potrivit agen
ției, victemele acestui masacru, 
printre care și femei, au fost 
legate unele de altele cu sînnă 
și apoi împușcate în grupuri de 
cîte șase. înainte de a muri, 
adaugă agenția, numeroși alge
rieni și-au scris numele lor pe 
cutii de chibrituri sau pe pa
chete de țigări pentru a putea 
fi recunoscuți ulterior de fami
lie. Au fost găsite, <le aseme
nea, scrisori 
mintea celor

ascunse în încălță- 
uciși.

BALTIMORE. — La 4 mai, pilo
tul cosmonaut G. S. Titov a vizi
tat Uzina „Sparrows Point” apar- 
ținînd firmei „Bethlehem Steel” 
din Baltimore, una din cele mai 
mari uzine metalurgice din S.U.A., 
la care lucrează 30.000 de mun
citori.

G. S. Titov s-a întîlnit cu ingi
nerii, tehnicienii și muncitorii din 
uzină. La otelăria Martin, el s-a 
întreținut cu cîteva grupuri de 
muncitori. Muncitorii l-au salutat 
cu căldură și' prietenește pe cos-, 
monautul sovietic.

PARIS. — Vineri 4 mai s-a 
deschis Ia Montpellier săptă- 
mîna prieteniei franco-romîne 
sub egida Comitetului de prie- 
tenie internațională și schimburi 
culturale din Montpellier și cu 
colaborarea Asociației de prietenie 
Franța-Romînia.

în seara aceleași zile a avut 
loc în sala cinematografului Royal 
o gală de filme romînești. Au fost 
prezentate filmele „Carpații su
dici”, „Grigorescu” și „Valurile 
Dunării”.

PRAGA. 1— în cadrul Festivalu
lui muzical internațional „Primă
vara la Praga" are Joc și cel de-al 
15-lea concurs de interpretare 
muzicală. La concurs participă 51 
de tineri din 11 țări, printre care 
și R. P. Romînă. Din juriul con
cursului face parte și profesorul 
George Ădamachi, de la Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu” din 
București.

33 de concurența .printre care 
și tinerii romîni - • — •
Augustin Kedveș,

( cea de-a doua 
cursului.

WASHINGTON, 
ton s-a anunțat .
mai S.U.A. au efectuat în regiunea 
insulei Christmas din Oceanul Pa
cific a 4-a explozie nucleară în 
atmosferă.

Paul Staicu și 
au intrat în 
etapă a con-

— La y/ashing- 
oficia! că la 4

ÎN KATANGA DE NORD

Rămășifele unui automobil care a sărit în aer la Alger. Aufomobi Iul fusese încărcat cu explozibil 
de către bandifii din O.A.S. *
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LEOPOLDVILLE 5 (Ager
pres). — Agenția de presă con
goleză anunță că în ultimele 
zile în Katanga de nord au 
izbucnit lupte între unitățile 
armatei naționale congoleze și 
jandarmeria lui Chombe. 
Agenția precizează că prima 
ciocnire a avut loc miercuri 
după ce mercenarii lui Chom
be au pus mina pe satele Be- 
ya și Kyengie masacrînd 95 
de locuitori pașnici și 
diind casele lor. Lupta 
loc în apropiere de 
Lukusa, de-a lungul

incen- 
a avut 
fluviul 
căruia

unitățile de mercenari 
intau spre orașul 
aflat sub controlul 
armatei naționale 
Agenția subliniază 
ceasta primă ciocnire 
desfășurat lupte grele care se 
continuă și în prezent în re
giunea localității Nyunzu. 
Potrivit aprecierii agenției 
congoleze, situația este extrem 
cte periculoasă. Jason Sendwe, 
vicepreședintele guvernului 
central congolez, a plecat în 
regiunea unde au loc lupt* 
pentru a studia situația.

tna-
Albertville 
unităților 
congoleze, 

că dupăa- 
s-au


