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Pasiune comunistă Proletari din toate țările, uniți-vă!

pentru însușirea tehnicii noi!
„Dezvoltarea impetuoasă a industriei noastre socialiste 

pune în fața tineretului muncitoresc sarcina de cinste de 
a și însuși cu pasiune comunistă tehnica nouă, de a lupta cu 
perseverență, alături de muncitorii 
ei, pentru promovarea a tot ceea 
ducție".

vîrstnici, învățînd de Ia 
ce este înaintat în pro-

(Din cuvîntarea
Gheorghiu-Dej, ținută ________,_________
prilejul „Zilei tineretului din R.P.R“ și aniver
sării a 40 de ani de la crearea U.T.C.)

tovarășului Gheorghe 
la adunarea festivă cu

um își desfă
șoară activita- 

organiza- 
U.T.M. 

la Uzina 
metalurgică din 
Colibași pen- 
pe tineri să-și 
tehnica nouă, 
muncitori pri-

tru a ajuta 
însușească 
să devină 
cepuți, cu un temeinic ba
gaj de cunoștințe tehnice? 
Iată întrebarea al cărei 
răspuns am căutat să-l pri
mim în cadrul unei con
sfătuiri recent organizate în 
această uzină .

La discuție au participat 
și au luat cuvîntul mai 
mulți muncitori, tehnicieni 
și ingineri.

— în ultimii ani, spunea tînă- 
rul inginer GHEORGHE PALERU, 
șeful atelierului turnătorie nefe
roase, tehnica nouă pătrunde la

noi cu pași mari. La neferoase, 
de pildă, se aplică procedeul 
modern de turnare sub presiune, 
la turnătoria de fontă, s-a pus 
în funcțiune o mașină automată 
de format segmenți, s-au meca
nizat lucrările de pregătire a 
amestecului de formare, s-au 
adus cuptoare de uscare pe ver
ticală, uscătoare tubulare de ni
sip etc.

Introducerea tehnicii noi, spu
nea în continuare tînărul inginer, 
ne ușurează bineînțeles eforturile 
fizice. Dar pentru a o stăpîni 
trebuie să dispui de o mai mare 
cultură tehnică, să ai un orizont 
larg, lată de ce creșterea gradu
lui de mecanizare a procesului 
de producție, introducerea tehni
cii noi și a metodelor avansate 
de muncă, cer un nivel de pre
gătire profesională superior din 
partea fiecărui tînăr.

Pornind de la înțelegerea fap
tului că au datoria să contribuie

efectiv la creșterea unor tineri 
muncitori în stare să stăpîneasca 
tehnica nouă, capabili să promo
veze tot ceea ce este înaintat în 
producție, organizațiile U.T.M. 
din uzină au desfășurat, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
o bună activitate în acest sens.

— A devenit acum un lucru 
obișnuit în uzina noastră, spu
nea tehnicianul DUMITRU IO- 
NESCU, locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.M., să se țină cu 
regularitate cursurile de ridicare 
a calificării în fiecare sector și 
atelier, (n programa analitică a 
acestor cursuri sînt introduse lec
ții speciale privind noile proce
dee tehnologice, se descriu ca
racteristicile mașinior noi.

— Cu un timp în urmă, spu
nea inginerul NICU VOICU de 
la sectorul metalurg-șef, la tra
tamentul tehnic s-a introdus un 
procedeu nou : călirea izotermă 
a unor repere, și se aplică 
mai multă vreme călirea 
curenți de înaltă frecvență, 
lecțiile ținute la cursurile de ridi
care a calificării, li s-a descris ti
nerilor pe larg felul în care se pot 
aplica aceste procedee.

Este desigur 
cale prin care 
din Colibași își 
nica nouă. Cei 
cuvîntul s-au 
alte căi. S-a dat ca exemplu

faptul că în sectorul 222, a 
căpătat extindere citirea litera
turii de specialitate, a broșuri
lor care vorbesc despre expe
riența, metodele înaintate de 
muncă ale unor muncitori 
fruntași din țară sau străină
tate. Citirea unor astfel de 
cărți este întotdeauna urmată 
de demonstrații practice, dis
cuții vii în cadrul brigăzilor 
de producție, 
mașini etc.

pe grupuri ce

la consfătuire 
treacă însă cu 
activitatea lor, 

au 
posibilități fn munca

de 
prin 

în

și aceasta o 
tinerii uzinei 
însușesc teh- 
care au luat 
referit și la

Participanții 
n-au putut să 
vederea că în 
organizațiile U.T.M. mai 
multe 
de cultivare și dezvoltare la 
tineri a pasiunii comuniste 
pentru însușirea tehnicii noi. 
S-a insistat, de exemplu, pe 
ideea că trebuie muncit in așa 
fel, incit mișcarea pentru în
sușirea tehnicii noi, a metode
lor avansate de muncă să cu
prindă pe toți tinerii uzinei 
să devină o mișcare largă, de 
masă.

— Este drept, spunea munci -

L BODEA

cînteia
tinerelului

Muncitor
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TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri

București
. Trec în d deasupra teritoriului Republicii Populare Romîne, 
in drum spre patrie din Republica Populară Bulgaria, sîntem 
bucuroși să ne folosim de această ocazie pentru ca din nou 
să vă transmitem Dvs. și întregului popor romîn salutul nostru 
prietenesc și cele mai bune urări.

Bordul avionului „Tu-104‘
N. HRUȘCIOV

La

z

(Continuare fn pag. a 3-a)

Desen : P. NAZARIE

In doua zile Avansuri bănești

C. ARAMBAȘA 
student

gospodăriile agricole colective din

Măsuri eficiente

urmă, planificatorul 
sfatului popular ra
ional Băilești, re
giunea Oltenia, avea 
notată situația „Ia 
zi'’ cu privire Ia

întreținerea culturilor. Din a- 
ceastă situație reieșea că 
executat prașila I pe aproape 
11.500 de ha semănate cu po
rumb, 2.740 de ha cu sfeclă de 
zahăr, 2.962 de ha cu floarea- 
soarelui și au fost grăpate și 
plivite circa 20.000 de ha 
cu grîu. Aceasta înseamnă că 
pînă la acea dată se executaseră 
lucrări de îngrijire pe întreaga 
suprafață cultivată cu sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui și pe mai 
bine de 60 Ia sută din supra
fața cultivată cu porumb. Fața 
de rezultatele anterioare, viteza 
zilnică de lucru este în crește
re. Unele gospodării agricole co
lective din raion au început să 
execute și prașila a doua la sfe
cla de zahăr și floarea-soarelui.

In ședința de organizare a 
muncii care a avut loc într-una 
din zilele trecute la sediul 
G.A.C. „Octombrie roșu” din 
comuna Cioroiași, colectiviștii de 
aici au făcut mai întîi bilanțul 
activității lor. Astfel, a reieșit că 
au efectuat prașila I pe cea 
mai mare parte din suprafața 
cultivată cu porumb, din 
cele aproape 1.000 de ha în
sămînțate cu porumb (din care 
mai mult de jumătate sînt desti
nate unei producții de 5.000 de kg 
boabe la ha în condiții 
irigare). De asemenea, 
cutat prașila I pe 
suprafață cultivată cu 
soarelui (120 de ha), pe 
prafața cultivată cu sfeclă de 
zahăr (87 de ha) iar, la data 
aceea pe 40 de ha din acestea 
s-a executat deja a doua prași
lă. Tînărul 
Boagiu Ilie a venit de puțină 
vreme în mijlocul colectiviștilor 
de aici. A îndrăgit repede noul 
său loc de muncă, oamenii. Iți 
vorbește cu multă dragoste des
pre hărnicia colectiviștilor, des
pre aportul tineretului.

— Secretarul organizației de 
bază U.T.M. din gospodăria 
noastră este Grigore Papară,

!-a

de ne- 
au exe- 
întreaga 
floarea- 

toată su-

inginer agronom

unul din cei mai harnici 
pricepuți brigadieri. Este de 
fel și cel mai tînăr dintre 
gadieri. Brigada pe care o con
duce el numără 120 de membri 
care au asupra lor răspunderea 
pentru asigurarea producției pla
nificate pe 120 de ha cu po
rumb (de pe 50 de ha urmea
ză să obțină 5.000 de kg porumb 
boabe la ha, iar de pe restul de 
70 de ha, 2.800 de kg porumb 
boabe la ha) de pe 12 ha cul
tivate cu floarea-soarelui să ob
țină 1.800 de kg la ha, iar de pe 
10 ha de sfeclă de zahăr 20.000 
de kg la ha. Această brigadă a 
aplicat prașila I pe întreaga 
suprafață cultivată cu sfeclă de 
zahăr și se apropie de sfîrșit 
cu cea de a doua prașilă. A fost 
prima brigadă din gospodărie 
care odată cu prașila I pe lotul 
destinat producției de 5.000 de 
kg porumb boabe la ha a aplicat 
mraniță în cuiburi în cantitate 
de 5.000 de kg la ha.

La fel 
mistui Ștefan 
cian agronom, 
ția pe care o 
lectiviști le la 
cola colectivă din Catane 
la lucrările din campanie.

— Colectiviștii noștri 
preocupați să termine cît 
grabnic lucrările de întreținere 
a culturilor. Ca și în perioada 
însămînțărilor și acum cei 77 
de utemiști, alături de ceilalați 
colectiviști, sînt nelipsiți de la 
muncă. Ei au participat efectiv 
Ia prășitul tuturor suprafețelor 
cultivate cu sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și la plivitul 
griului. S-au evidențiat tinerii 
Ion Badea, Gheorghe Badea, 
Vasile Stanciu, Mitroi Maria și 
Stamin Constantin, secretarul 
ganizației de bază U.T.M. 
G.A.C.

Concomitent cu lucrările 
cultura mare, se execută și 
crări de îngrijire a legumelor și 
zarzavaturilor. Astfel, paralel cu 
plantarea ultimelor suprafețe cu 
varză, ardei, roșii se aplică lu
crări de întreținere la varza 
timpurie și la roșiile timpurii 
cărora le-au fost date pînă acum 
cite 2 prașile.

N. COTIGĂ

ne-a vorbit și ute- 
Stanciu, tehni- 

despre contribu- 
aduc tinerii co- 
gospodăria

sînt 
mai

or
din

Ia 
lu-

RITM INTENS
BAIA MARE (de 

Ia corespondentul 
nostru). — Ajutați 
de mecanizatori, co
lectiviștii din raionul 
Cărei lucrează cu 
mult spor la între
ținerea culturilor 
prășitoare. Așa, de 
pildă, colectiviștii 
din Urziceni au exe
cutat prașila I pe 150 
de ha cartofi și 50 
de ha cu sfeclă de za
hăr. De asemenea

s-au executat lucrări 
de întreținere cu sa
pa rotativă pe o su
prafață de peste 300 
de ha cultivate cu 
porumb. Pe mari su
prafețe au executat 
prima prașilă și co
lectiviștii din Căpleni, 
Acăș, Vezendiu, ” 
ria, Ciumești și 
alte gospodării 
lective.

In ultimele zile pe 
ogoarele raionului

Ho- 
din 
co

Cărei mecanizatorii și 
colectiviștii au exe
cutat prașila I și 
lucrări de întreține
re cu sapa rotativă 
pe mai mult de 5.000 
de ha însămînțate cu 
porumb, floarea-soa- 
relui, cartofi și sfe
clă de zahăr. In 
gospodăriile colective 
din raion viteza zil
nică de lucru la în
treținerea culturilor 
este în continuă creș
tere.

a adunării 
■ a anului 

Facultatea de 
geologie tehnică a Institutului 
de petrol, gaze «i geologie din 
București, care a avut loc cu 
două săptămîni înaintea sesiunii 
de examene, a figurat o singură 
problemă: cum este pregătită 
materia de curs în presesiune. 
Pe bază rezultatelor obținute Ia 
probele de control, la seminariile 
recapitulative, temele de casă și 
colocviile de laborator, studenti 
și cadrele didactice invitate Ia 
această adunare au făcut o ana
liză minuțioasă a stadiului de 
pregătire al fiecărui student. 
Proiectul de măsuri, adoptat de 
adunare, constituie un ,hid in 
activitatea anilor și grupelor. 
Acesta prevede cum să-și orga
nizeze studenții studiul, cum să 
recapituleze materia, consultații 
suplimentare la toate cursurile 
și, în special, la fizică, mecani
că și petrografică.

Studenții acestui an sînt ho* 
tărîți să se prezinte cu toții la 
examene și să le promoveze cu 
note bune și foarte bune.

în curind aceste tuburi de beton pentru stilpii de înaltă tensiune 
vor fi înâlțab. Pentru ca ei sa fie durabili, muncitorii întreprinderii 
de constructu montaj prefabricate stîlpi-beton din București, 
depun toate străduințele. Fotoreporterul l-a surprins pe muncitorul 
Vas e Cristea îndrumînd expedierea tuburilor de beton spre sortare.

Foto : AGERPRES

Solemnitatea înmînării titlurilor 
de „Artist al poporului"; 
„Maestru emerit al artei" 

și
unor oameni de artă

„Artist emerit"

Zadarnic i-ai căuta, în aces
te zile, pe colectiviștii din 
Totoiești, raionul Hîrlău, în 
sat. Nu-i vei găsi. Sînt, cu 
toții, la muncă. Unii în grădi
na de legume, alții departe, 
pe tarlale. In ziua de 17 mai, 
spre exemplu, pe ogoarele gos-, 
podăriei colective se aflau 
peste 600 de colectiviști. Bri
gada condusă de comunistul 
Constantin Neagu efectua pra
șila a doua la sfecla de zahăr, 
alte patru brigăzi efectuau 
prașila I la aceeași cultură. O 
brigadă lucra în grădina de 
legume. Inginerul și tehnicia
nul agronom treceau de la o 
tarla la alta, controlau calita
tea lucrărilor, dădeau îndru
mări și, mulțumiți, plecau mai 
departe. O dată cu seara au 
revenit la sediu. Au întocmit 
situația operativă. In numai 
două zile, colectiviștii din 
Totoiești au prășit aproape 
100 din 200 de ha cu sfeclă de 
zahăr, întreaga suprafață în
sămânțată cu mac și jumătate 
din suprafață însămînțată cu 
soia. De asemenea, au prășit 
trei hectare cu ceapă și au 
plantat un hectar și jumătate 
cu roșii. în frunte se află 
echipa condusă de Munteanu 
V. Toma, utemiștii Fănică 
Prepeliță, Fulguța Lăzărescu 
și alții. Pe 18 mai, aci s-a 
început efectuarea lucrării cu 
sapa 
de 
plan erau numai 60 de ha). 
Harnicii colectiviști din Toto- 
ieștii Hîrlăului 
să efectueze la timp și în 
bune 
toate 
tru 
sporite 
le-au propus.

rotativă pe cele 200 
ha „porumb 5.000“ (în

sînt hotărîți

agrotehnicecondiții
lucrările necesare pen- 

a obține producțiile 
la hectar pe care și

Toate 
regiunea Dobrogea au împărțit colectiviștilor 
lunar sau trimestrial avansuri bănești pentru 
zilele-muncă efectuate de la începutul anului. 
Colectiviștii din Anadalchioi, Cumpăna, Peș
tera, General Scărișoreanu, Corbu de jos și 
altele, au primit zilele acestea cel de-al pa. 
trulea avans bănesc lunar de cite 7—10 lei la 
ziua-muncă.

Principala sursă a veniturilor bănești ale 
gospodăriilor agricole colective din această 
regiune o constituie contractarea cu statul a

pentru zile-muncă
unor cantități sporite de produse vegetale și 
animale. Anul acesta, ele au prevăzut să 
realizeze un venit total de peste 680 milioane 
lei, cu aproape 130 de milioane mai mare 
decât în anul trecut.

Anul acesta, pe lingă produsele în natură, 
gospodăriile colective din Dobrogea împart 
colectiviștilor aproape 292 milioane lei, cu 
peste milioane mai mult decît anul
trecut.

(Agerpres)

Clipe de odihnă în împrejurimile orașului Cîmpulung Moldovenesc.
Foto: BERGMAN ADY-

Luni la amiază 
la Palatul R. P. Romîne so
lemnitatea înmînării titlurilor 
de „Artist al poporului”, 
„Maestru emerit al artei" și 
„Artist emerit", conferite de 
Consiliul de Stat unor oa
meni de artă pentru merite 
excepționale în opera de dez
voltare a teatrului, muzicii și 
artelor plastice, pentru activi
tate deosebită și realizări va
loroase în domeniul artistic.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului învățăm întului și 
Culturii, ai uniunilor de crea
ție, oameni de artă și cultură.

Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a felicitat căl
duros pe cei de față pentru 
titlurile ce le-au fost conferite, 
expresie a înaltei prețuiri de 
care se bucură activitatea lor 
creatoare din partea partidu
lui, guvernului și a maselor 
largi de oameni ai muncii.

Munca entuziastă a poporu
lui nostru talentat, inteligent 
și harnic oferă artistului surse 
inepuizabile de inspirație.

Poporul, făuritor al noii o- 
rînduiri, este doritor să cu
noască comorile artei, mani
festă o exigență crescîndă față 
de operele de artă, față de 
interpretarea artistică, exigen
ță de care trebuie să țină 
seama artiștii noștri.

Titlurile conferite vor con- 
situi, desigur, pentru fiecare 
dintre cei distinși, un nou în
demn pentru desăvîrșirea 
măiestriei artistice, puse în 
slujba patriei și socialismului.

a avut loc Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a urat celor 
prezenți fericire personală și 
noi succese în activitatea lor.

In numele celor distinși cu 
titluri au luat cuvîntul artiș
tii poporului Radu Beligan și 
Boris Caragea.

Sînt prea sărace cuvintele 
— a spus artistul poporului 
Radu Beligan — ca să expri
me dragostea profundă și re
cunoștința pe care noi artiștii 
o purtăm partidului, Comite
tului său Central, dv personal.

Nicicînd intelectualitatea 
noastră nu a fost atît de pu
ternic legată de popor ca 
astăzi. Și asta o datorăm parti
dului, v-o datorăm dv., tova
răși, care ne-ați educat și 
ne-ați ajutat cu grijă, cu tact, 
cu răbdare, cu înțelegere.

Această sală, în care odi
nioară regele
vindeau țara la mezat, aceas-

și slugile lui

(Continuare în pag. a 3-a)

----- Solii -----  
artei sovietice 

în mijlocul 
petroliștilor

POȘTA EROILOR NOȘTRI

Ansamblul de ‘stat de 
dansuri populare al Uniu
nii Sovietice sub conduce
rea lui Igor Moiseev, artist 
al poporului al U.R.S.S., a 
prezentat duminică după- 
amiază în sala Palatului 
R. P. Romîne, un specta
col în fața a 3.000 de oa
meni ai muncii din orașul 
și regiunea Ploiești.

Spectatorii au răsplătit 
măiestria artiștilor cu vii 
și îndelungi aplauze.

La sfîrșitul spectacolului, 
un grup de muncitori pe
troliști au înmînat marelui 
artist Igor Moiseev și altor 
membri ai ansamblului bu
chete de flori.

stă iarnă am fost 
martor la pregăti
rile pe care colec
tiviștii din comuna 
lancu Jianu, raionul 
Balș, le făceau pen
tru primirea, după

legile străvechi ale ospitalității, 
a noului inginer agronom repar
tizat la gospodăria lor. Colecti
viștii îi amenajaseră o cameră 
mobilată, cumpăraseră pentru 
acel eveniment o garnitură nou- 
noufă de mobilă, au zugrăvit 
camera, au împodobit ferestrele 
ei cu perdelufe noi de tifon, și 
se vorbeau să-l întîmpine pe tî- 
nărul agronom, ca pe un ginere, 
cu taraful de lăutari în capul 
satului.

Tot pe atunci, din Craiova por
nea spre Slatina o tînără cu o 
valiză de carton presat într-o 
mină și cu o legătură de cărți 
în cealaltă mînă. Fata aceasta, 
proaspătă absolventă a Institutu
lui agronomic din Craiova, fusese 
repartizată la gospodăria colec-

livă din comuna Găneasa, raio
nul Slatina și pornea înfr-acolo 
însuflețită de dorinfa de a munci 
pentru dezvoltarea gospodăriei 
colective. Purta niște șoșoni albi 
în picioare și, micuța de stat, 
părea un copil, o elevă plecată

acel sentiment de prietenie pu
ternică și curată, sporită totdea
una și înfrumusețată de 
Trecuseră numai două zile 
cînd venise aici și trecuse la
munca înflăcărată în gospodăria 
care nici ea nu avea mai mult

De toate acestea mi-am adus 
aminte într-una din zilele trecute 
cînd am aliat despre ultimele 
întîmplări cu adevărat hotărîtoare 
din viața unui alt tînăr agronom, 
și anume, a inginerului Stelian 
Marinică. Pînă nu cu multe luni

a- 
loc

Răspuns înflăcărat
să-și petreacă vacanța de iarnă 
la țară, lingă bunici. Așa a ajuns 
la Găneasa. Obișnuit cu expresia 
des utilizată „stagiu la țară", am 
întrebat-o și eu :

— Cît aveți de gînd 
aici ?

„Toată viața* — mi-a 
și din viața de muncă < 
în fața ei nu trecuseră 
două zile. Abia de două zile 
se așezase aici, și între ea și lo
calnici se ivise pînă la evidență

de Petru Vintilâ

să stafi

răspuns, 
deschisă 

i decîf

de cîteva săptămîni de la înfiin
țare. O văzusem pe inginera a- 
ceasfa, Cornelia Niculescu, îndru
mînd munca de amenajare a ră
sadnițelor calde, organizînd săpa
rea gropilor pentru plantarea 
celei dintîi livezi pe un teren 
degradat, măsurînd terenul grădi
nii irigate și urmărind transpor
tul gunoiului pe tarlaua ce urma 
să fie semănată cu porumb.

în urmă el era angajat la centrul 
regional din Craiova pentru re
cepția cerealelor. Nu e greu de 
închipuit cam în ce consta mun
ca lui aici, muncă de birou, în
tre registre, situații, rapoarte și 
fișe. . Chemarea partidului adre
sată specialiștilor în agricultură, 
de a merge să lucreze în mijlo
cul vieții, în gospodăriile colec
tive, a găsit și în inima acestui 
tînăr ecoul cuvenit. Un sumar, 
dar profund examen de conștiin-

ță, î-a arătat și acestui tînăr 
gronom că adevăratul său 
de muncă nu este un oarecare 
centru de recepția cerealelor, ci 
acolo unde foșnesc vara holdele 
de grîu și lanurile de porumb, 
acolo unde se înalță castelele 
de apă, furnurile-siloz, graj
durile și maternitățile de ani
male, acolo unde se plantează 
pomii fructiferi și unde se ame
najează grădinile irigate și serele 
pentru legume timpurii, acolo 
unde se află de fapt linia întîia 
a luptei pentru rapida și puter
nica dezvoltare a gospodăriei 
colective, a agriculturii socialiste.

Zis și făcut. Stelian Marinică 
n-a stat mult pe gînduri, n-a 
zăbovit în ezitări și amînări ste
rile, ci, cu conștiința că, răspun- 
zînd la chemarea partidului răs
punde de fapt propriului său vis 
de a munci și de a fi de folos 
societății, a plecat ca agronom 
la gospodăria colectivă din co-

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Domnului
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Președintele 

Consiliului de Stat

București

Mulțumindu-vă pentru ama* 
bilul dv. mesaj, vă trimit sin
cere urări pentru o dezvoltare 
rodnică în viitor a relațiilor 
dintre cele două țări ale noa
stre, în interesul comun al 
consolidării păcii și al coope
rării între națiuni.

(Continuare în pag. a 2-a) ANTONIO SEGNI
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bucureștenr. Vă prezen-

Duminica sportiva

i x;'
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• Ziua a doua a 
concursului atletic de 
la Timișoara a fost 
marcată de rezultate 
valoroase. Sărind pen
tru prima oară în a- 
cest sezon, recordma
na mondială lolanda 
Balaș a obținut 1,84 
m la înălțime (cea 
mai bună performanță 
mondială a anului). 
Două valoroase re
corduri ale țării au 
fost stabilite în proba 
de lungime : Mihail 
Calnicov a realizat o 
săritură de 7,59 m 
care întrece cu 13 cm 
vechiul record al țării 
deținut de loan Sorin, 
iar Viorica Belmega a 
obținut 5,98 m (cu 2 
cm mai mult deci! re
cordul actual deținut 
de Sanda Grosu).

valoroși

Prtma întrecere pe Velodrom a reunit la start un număr mare de cicliști 
tăm o imagine din proba de sen»fond.

© La Budapesta se 
desfășoară în prezent 
un concurs internatio
nal de pentatlon mo
dern cu participarea

celor mai _ 
sportivi din U.R.S.S., 
R. P. Polonă f ‘ " 
Ungară.

© în ultima zi a 
turneului feminin inter
național 
în 7 
dapesta 
Polone 
cu 5—3 
neret a 
Echipele R. D. Ger
mane și R. P. Ungare 
au terminat la egali
tate : 2—2 (2—1). Pri
mul loc a fost ocupat 
de echipa L P. Un
gare.

• Înfîlniroa interna
țională de g mnas4 că 
dintre echipele tem - 
nine de t neret a’e 
R. P. Rom’-e și Iugo
slaviei des'ăfurată du
minică la Rașîța s-a 
încheiat cu victoria 
gimnaste'cr noastre : 
182,85-175,90 puncte.
• După 11 runde,

Și t. P.

de handbal 
de la Bu- 
echipa R. P. 

a învins 
echipa de fi» 
R. P. Ungare.

în clasamentul turneu
lui candidaților la 
titlul mondial de șah 
pe primele locuri se 
află Korcinoi și Gheller 
cu cîte 7 punde, ur
mați de Keres și Pe
trosian 6,5 punde, 
Benko 5 punde, Fi
sher 4,5 (1) punde, 
Tal 3,5 (1) punde și 
Filip 3 punde.

© Duminică au con
tinuat meciurile pen
tru „Cupa Europei 
Centra It” le fotbal, 
iată cîteva din rezul
tate:» înregistrate : 
Sloven Bratislava—Hon- 
ved Budapesta 2—1 ,* 
Stoeua Roșie Beigrad 
—F -C- Bo ogna 4—2 ; 
Spartak Tmava—Voj- 
vod.ne Novi Sad 0—0; 
M-TX Budapesta—A- 
ta'anta 1—1 ; Vas as 
B udapesta—F i orent i na 

3—1; Spartak Hradek 
Krarove—Ferencvaroș 
1—0; Banik Ostrava— 
Pa.rt.zan Belgrad 1—1.

V
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Sportivi I uzinei
250 de participant! la probele 

de schi, 700 de participant i la 
tradiționalul cros de primăvară, 
3Î0 fotbaliști se pregătesc pen
tru campionatul pe uzină.

Am folosit drept introducere 
aceste cifre pentru că ele reflecți 
cu prisosință un fapt obișnuit în 
noul nostru orășel, Vidoria : pre
zența la startul diverselor com
petiții sportive a sute și suie de 
tineri chimișfi.

Avînd la dispoziție o modernă 
bază sportivă : un stadion cu te
renuri de fotbal, voie., piste de 
atletism, bazin de înot cu apa 
încălzită, un combinat pentru 
sporturi de iarnă, echipament și 
materiale sportive, tinere: noștri 
tovarăși de muncă au imbrăt șat 
diferite discipline sportive z.- 
sînt : fotbalul, voleiul, ter.'sj ce 
masă, atletismul, schiul, pa^na/j , 
șahul, handbalul etc.

Unii dintre ei, cum sînt ccrr.- 
ponenții echipei selecționate de 
fotbal care evoluează în cad', 
campionatului regional, tovarăși. 
Ion Țurcanu, clasificat în faza 
semifinală a campiona'w repu
blican de șah, ediția 1961, com
ponență echipei de alpinism, 
care în anul trecut au participat 
la faza finală a ,,A'p - adef ce 
s-a desfășurat la Bușteni au de
venit cunoscuți în întreaga țară.

Viața sportivă intensă d n ora
șul Victoria s-a impus și P'm 
faptul că aici, pe stadionul com
binatului nostru, au crescut si s-eu 
afirmat ca sportivi de perfor
manță, tineri faianțați cum s'rr* 
fotbaliștii David Zoitan, in pre
zent titular în echipa „Steeg-

roșu"-Brașov, Panait, cunoscutul 
jucător de la „Dinamo"-Bucurașfi, 
sulrțașul Wenfei Horst, selecțio
na! în lotul republican și alții.

Aceste rezultate se datoresc 
activității comune depuse, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
de comiîetul U.T.M. și consiliul 
asociației sportive „Sinieza" pen
tru atragerea in activitatea spor
tivă de masă a tinerilor din 
combinatul nostru chimic.

Un factor determinant în con
tinua creștere a numărului de 
sportivi in rindul tovarășilor noș
tri da muncă îl constituie faptul 
că în cadrul celor 9 secții ale

afirmare a noi talente cum
Țăja Vasile, Ion Gheorghe 

fotbaliști, Stan Mircea — 
schior, Șofaru Adrian, Fiedler 
Alexandru — handbaliști și alții. 

Un rol stimulativ în activitatea 
sportiva de masă la Combinatul 
chimic, „Victoria" îl constituie 
antrenarea tinerilor muncitori la 
marile competiții sportive cum 
sînt întrecerile Spartachiadei ti
neretului.
doua

de 
sînt

Atît în cadrul celor 
ediții — de iarnă și vară 

Spartachiadei tineretului,
cit și al activității sportive din 
tot ___ '
U.T.M. și consiliul asociației spor-

cursul anului, comitetul

Ne scrie postul de corespondenți voluntari 
de la Combinatul chimic MVictoriaw

-------- . 1 ‘
tive iau in comun măsurile ne
cesare ca antrenamentele și între
cerile programate în calendarul 
sportiv să aibă loc la termenul 
planificat și jJ asigure cele mai 
optime condiții materiale.

Desigur, rezultatele bune obți
nute ne bucură, dar considerăm 
că bilanțul activității sportive Oe 
masă de la Combinatul chimic 
^VictortaT poate h și mei boga'.

O altă prootemă. către cere e- 
preciem că trebuie să-și in- 
dteote ateirtte comitatul UTM. 
W uz -*» și comtad aooc*ar i 
soc- er e am-eruma iwe 
term ie rara

asocial ei sportrve ^Sioieza" ac- 
•«vnatea sportivă nu se Gesfăjca- 
ră numai cu ocazia diverselor 
competiții, ci există o activitate 
continuă, concretizata prin per- 
manarue campionate de uzină.

Cucerirea steagului de „Echi
pă camp.oar.ă pe uzină” sau la 
individual a titlului de ^Frur.faș 
în muncă și-n sport" a stimulat 
la tinerii din Combinatul „Victo
ria" dragostea pentru sport, pa
siunea de a se vtua în fru-rea 
îrrtreeer - în troth, rt e p-n spc^. 
Campionate ie ze uzină ce s-au 
Ofoar zn te focba-. sdh< șah. 
hordoaL *e-s de *=asă ș. a-e

tru volei, gimnastică și atfe*-s— 
fete. Totuși numărul de fete 
care practică sportul se me— ne 
destul de mic.

Explicația constă în faptul că 
asociația sportivă „Sinteza ' orga
nizează o dată sau de două cr 
pe an competiții rezervate 
nioarelor sau senioarelor.

Cu toate că In organ s ama 
spartachiadelor, asociație noesrl 
a acumulat o bogată eiperter^ă. 
în prezenta ediție a Spartach a- 
dei de vară s-a luat un «start** 
slab. încă nici pînă acum, au 
s-a întocmit calendarul MMăcart" 
lor la diversele discipline spor
tive. Din această cauză ce: 
timpul este înaintat, cerăs*rarea 
primei faze a Spartac* adm Ce 
vară se face defectuos.

Pentru rezolvarea acero* pro
bleme propunem cc- ‘e*- - 
U.TM al uzinei și CG’s a. - *- 
sociațîei sportive să ia ie comux’ 
o serie de măsuri me"~e să a- 
tragă în activhatea sportivă de 
masă pe toți tinerii a* 
natul chimic w Victor ia", 
ce se impun a fi Lre 
grabnic, deoarece tinapfd 
ne invită din plin să M petece** 
o bună parte dîn cre’e de odfoW 
pe stadion se- să 
sp^e crestele tnațibr.

Co«br
AAAs-r

cW **

ION BANTA

mă

vutnar

Handbal în 7
DuminicS »-au desfășurat me

ciurile ultimei etape a campio
natului masculin de handbal in 
7. în Capitale, Dinamo Bucu
rești a învins cu 23—9 pe Ști- 
in fa Gala fi, iar Steaua a termi
nat la egalitate (18—18) cu ra
finăria Teleajen. Iată principa
lele rezultate înregistrate in mc 
ciurile din fără: Știința Ti mi» 
șoara—Unirea București 28—18; 
Rapid Tg. Mureș—Voința Sibin 
17—16; Tractorul Brașov—Ra
pid București 27—22; Dinamo 
Bacău—Știința București 22—18.

Pentru turneul final al cam
pionatului s-au calificat echipele 
Dinamo București, Steaua Bucu
rești, Tehnometal și Știința, am
bele din Timișoara. Au retrogra
dat Știința Galați și Unirea 
București.

Turneul internațional 
de tenii

Turneul internațional de 
tenis de la Riga care a reunit 
sportivi din R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară, R. P. Polonă. 
R. P. Romînă și U.R.S.S. a 
luat sfîrșit. Proba de simplu 
masculin a fost ciștigată de 
sportivul sovietic Viaceslav 
Egorov, care a dispus în fina
lă cu 6—3; 6—2; 6—4 de Ko- 
maromy (R. P. Ungară). Fi
nala probei feminine s-a dis
putat între sportivele sovie
tice Dmitrievna și Preobrajen- 
skaia. Ana Dmitrievna a ieșit 
învingătoare cu 6—4; 6—4.

Ce comportare
au jucătorii favoriți?

Tineri sportivi de la secția me
canică a Uzinei „Republica" pre
zintă un exercițiu de gimnastică 

acrobatică.

de ei for de «vx: 
turti — șt car 
pasionata* ia

ce prețuîro p
L Rfap, C AJtaanterv. L îtagro p 
V. M*>cu ta te «prntan» 
„PariizanU", L Rotaru s< V. ăo- 
bimac de a Faonca «Staeve ro
șie- și atîM oițe ea * e>d » 
cești», atît la tocul do orocfocta 
cît p pe torenJ do sport, tare 
dese o comportare eie-ncori.

Această arifodâto carodonstai 
sportrvuk» do tip nou arte mz-— 
♦ahJ intensificării numen oo edu
cație potrtAă ta rtadtd tar ar 
sportrvi. Organizat» «te U.TAL o a 
întreprinderi și inatîMw ca „Stoo 
ua roșie**, ^Partiaaate Deecțe 
Reg cne‘ă P.T.TX ca p cete Pe 
Școala medie nr. 2 ș> Școala de 
meseni se prooc^-oă de ee^came 
tinerilor sportrvi, wrmărmd și to- 
drumind permanent ee*v*atee tor 
atîf in muncă și invătăture cit și 
pe terenuri’e de sport. Aceartă 
preocupare a organ zaț-1 tor U.TAA, 
îndrumate de organizațiite de 
partid, se concretizează pe de o 
parte in încad-area tinerilor spor
tivi în formele de îrrvățăm’nt po
litic ; iar pe 
ganizarea în 
timpului lor

Valoroase 
de cluburile , ,
amintite, împreună cu organizațiile 
de bază U.T.M., pentru folosirea 
de către sportivi a timpului lor 
liber în mod util și plăcut. Ast
fel, sportivii clubului Dinamo cît 
și cei de la Fabrica „Steaua roșie" 
folosesc numeroasele deplasări 
care le fac în cadrul anumitor 
competiții și pentru cunoașterea 
respectivelor localități, vizitînd 
cele mai importante obiective in
dustriale, așezăminte culturale.

De asemenea, se organizează 
vizionări colective de spectacole, 
vizitarea expozițiilor și alte ac
țiuni de acest fel, care contribuie 
totodată și la lărgirea cunoștințe
lor de cultură generală ale spor
tivilor.

Cu toate realizările obținute în 
privința educării tinerilor sportivi, 
pe terenurile de sport din Bacău 
se mai comit încă acte de indis
ciplină, iar unii sportivi comit 
grave abateri de la regulile de 
comportare în societate.

Astfel, pe bună dreptate a stîr- 
nit indignarea amatorilor de sport, 
comportarea nedisciplinată a jucă
torului de fotbal Bolocan din 
echipa „Metalurgia". Acest sportiv 
„supărat" pe o decizie dictată de 
arbitru s-a dus la conducătorul de 
joc și l-a lovit. Atitudini de acest

Cu privire 
la activitatea educa
tivi deifășurată in 

rindul sportivilor din 
Bacău

de altă parte în or- 
mod util și plăcut a 
liber.
sînt inifiativele luate 
și asociațiile sportive

mușd să ta ewe • pUem<ă , 
oone putaKâ Mă de ectae M- 
LgaMce, de sc p -4 d ebefe- 
r e irxx sport v ce te norme e de 
condurii. O ana xă m» P*o- 
krdă a cauzei acesfor aritud-nâ 
g-eș *e ne-a condus p la conc u- 
z-a că în secțiile pe ramei de 
sport din care iac parte acești 
sportivi domnește o aimosforă de 
cocoloșire a lipsurilor, atmosferă 
care nu favorizează dezvo -area 
unui necesar și sănătos spirit cri
tic. In cadrul acestor secț.< nu se 
analizează cu toată răspunderea 
comportarea sportivilor în fieca
re competiție și din cauza acea
sta nu se pot lua nici masurile 
necesare permanentei îmbunătățiri 
a comportării tehnice și discipli
nare.

Cu prilejul analizei activității 
sportive din localitate, au 
fost criticate astfel de abateri de 
la disciplină, de la ținuta morală 
a sportivului comise de jucătorii 
de fotbal Publik, Cîrnaru, Cincu, 
Ghiță, Gros și Bucur din formația 
Dinamo Bacău. Aceștia devenise
ră binecunoscuți nu așa cum s-ar 
fi cuvenit, prin rezultate și com
portare frumoasă pe terenurile de 
sport, ci datorită numeroaselor 
abateri. Faptul este cu atît mai 
grav cu cît este vorba de com
ponent uneia dintre echipele 
noastre fruntașe de fotbal, căreia 
i s-a acordat și cinstea de a 
participa la diferite jocuri inter
naționale, în țară și peste hotare.

Se impune să subliniem faptul 
că sportivii amintiți nu sînt la 
primele abateri de acest gen. Vi
novata se face în primul rînd con
ducerea clubului și a secției res
pective, care de la început nu a 
luat atitudine fermă față de aba
teri. De altfel nici Comitetul oră
șenesc U.T.M. Bacau, care 
noscut această situație nu 
tervenit cu hotărîre și la 
neglijînd astfel realizarea 
importante sarcini care îi

ș. * controlul și îndrumarea
rwKi. de educate a sportivilor.

O-gan zaf'ifo U.T.M. din între* 
or nderile de care aparțin asocia- 
• e sDorfve „Metalurgia", „Mun- 
c'sorjT* și ,.Confecția" nu au acor_ 
ce: spr.,-nui necesar desfășurării 
. -e ef c ente munci educative și, 
a n c*»za aceasta, unii sportivi din 
sect e asociațiilor amintite mai 
dau dovadă de atitudini neeores- 
pu-iă*oare.

Măsurile adoptate în ultima vre* 
mo vor corOm la îmbunătățirea 
ffxrc de oducaț e politică în rîn- 
d*.! sport v or—și, prin aceasta la 
înswș rea do către toți tinerii 
sport;-vi dm orașul Bacău a înalte
lor trăsături morale caracteristice 
sportivului do tip nou. Organiza
țiile U.TM vor analiza în cadrul 
ac.-ă’ 0’ ge-e-2 e modul în care 
sa organizează și se desfășoară 
acțiunile educative în rindul spor
tiv, lor din întreprinderile sau șco
lile respective.

Tinerii d'm orașul Bacău, la fel 
ca cei de pe întreg cuprinsul ță
rii, au asigurate toate condițiile 
materiale pentru continua dezvol
tare a activității sportive. Ei au da
toria să lupte pentru continua ri
dicare a măiestriei sportive prin 
însușirea celor mai moderne ele
mente și procedee tehnice, pre
cum și pentru manifestarea, în toa
te ocaziile, a unei atitudini dem
ne, corespunzătoare vieții sportive 
care pulsează tot mai puternic în 
țara noastră.

ION CRISTIAN

a cu- 
a in- 
fimp, 
unei 

revine

(Urmare din pag I-a)

muna Ișalnița. Alegerea noului 
loc de muncă, încadrarea sa en
tuziastă în munca frenetică de 
construc|ie a socialismului la 
sate, l-a făcut scurt timp după 
aceea să mărturisească acest a- 
devăr elementar și prețios: „Am 
descoperit un ritm de viafă cu 
totul nou pentru mine. Nu exa
gerez. Dacă a? fi știut asta, aș 
fi cerut mai de multă vreme să 
plec din postul pe care-l aveam 
la oraș. Nici nu banuifi ce satis
facții îmi aduce munca în gos
podăria colectivă. De ce am ve
nit aici î Pentru că aici este lo
cul meu, locul unui inginer agro
nom...*.

Despre primele sale zile de 
muncă în G.A.C. Ișalnița, despre 
visurile și năzuințele Iui Stelian 
Marinică s-a scris un reportaj nu 
cu mult timp în urmă, în „Scîn- 
teia tineretului". De la alfi 
tineri agronomi, prieteni ai săi, 
sau chiar necunoscuf», pe a- 
dresa lui Stelian Marinică, pe 
adresa ziarului „Scînteia tine
retului", au început să vină 
tot mai numeroase scrisori, 
elocvente și pilduitoare în gra
dul cel mai înalt pentru ideile 

consemnate, pentru spiritul în

„Cupa
R.P. Romîrte* 

la fotbal
Competiție de fotbal Xupe

R. P. Romine" a continuat du
minică cu întâlnirile din „op
timi" fi cu doua jocuri restante 
din etapa premergătoare. Dina
mo București fi Petrolul Ploiești 
s-eu întâlnit în Capitali pe sta
dionul ,J3 August". Victoria a 
fost repurtată de echipa plo- 
ief t eoni după prelungiri, cu 
scorul de 2—1 (0—0; 1—1). Pri
mul gol al învingătorilor a fost 
înscris de Dridea I din 11 m. 
Cu fose minute înainte de termi
narea reprizei secunde, Țîrcov- 
nicu egalează dintr o pasă exce
lenta » hri Varga. în prelungiri, 
ploieftenii înscriu golul victoriei 
prin centrul atacant Dridea. în 
deschidere. Metalul Ttrgovifte a 
taetaa cu 4—3 (0—2) pe Farul 
Constanța. Meciul a avut o des
fășurare interesantă. Timp de 57 
de missute, Metalul a fost con
dus eu 2—4. Dar fotbaliștii din 
Ttrgovifte au avut un puternic 
reririasesst fi au r eu fit să înscrie 
4 puncte, trei dintre ele fiind 
reelisate de lordache.

La Turda, Steaua București a 
întâlnit in cadrul ftâsprexecimilor 
pe ArieșuL deținătoarea trofeu
lui pe anul trecut. Echipa 
St vane fi-a asigurat victoria cu 
2—4 prin punctele înscrise de 
Tituru fi Raksi.

Celelalte rezultate : Cîmpina : 
Seennl Roșu Brașov—Prahova 
Ploiești 2-4 (1—4); Sibiu:

mișeere 1—4 (4—4): O*
MB» tarta r rx 4—1 (2—lk 
Gnj: Jiul Petrile—CS.O. Baia 
Mare 2—1 (1—1). Mediaș (meci 
din etapa șaisprezecimilor) 
C-S.M. Mediaș—Rapid București 
4—3 (0—0).

Echipele învingătoare s-au ca- 
lifieet pentru sferturi de finală. 
Rapid ți Steaua mai au de jucat 
în „optimi": prima cu Lamino- 
rul Roman, iar cea de a doua eu 
Chimia Govora.

(Agtrpr.l)

■

care ele erau concepute. Ne în
găduim să cităm cîteva din ace
ste misive, pentru că în ele se 
reflectă cu putere tipologia nouă, 
bogată, a omului nou, în ele se 
ivesc puternicele mlădife ale 
noului. Agronomul Ion Anghel, 
coleg de an cu Stelian Marinică 
și bun prieten cu el, lucra încă 
la». A.S.I.T., atunci cînd s-a ho
tărî! să-i trimită lui Stelian a- 
ceastă confesiune revelatoare : 
„Te felicit pentru hotărîrea pe 
care ei luat-o și-mi par* rău că

In Parcul de cu'tură și odihnă Herăstrău este deschisă Expoziția 
artiștilor amafo” din Capitală. Tinerii pictori amatori — muncitori, 
studenfi, elevi, lucrători în diferite instituții — expun numeroase lu
crări inspirate din viața colectivelor în care 
portrete
- afișe, 
artistică

muncesc și învață, 
de fruntaș’, peisaje din patria noastră. Multe din exponate 
lucrări de grafică sau uleiuri — rețin atenția prin măiestria 
eu care sîr>f rea'zale. în fotografie: unul din portretele 

aflate în expoziție.

In Capitală și în centrele 
regionale Bacău, Brașov, Ga» 
lăți, Deva, Iași, Pitești au 
avut loc adunări organizate 
de comitetele de luptă pen* 
tru pace, în întîmpinarea A» 
dunării reprezentanților miș» 
cării pentru pace din țara 
noastră, care va avea loc în 
București, la 8 iunie. Au 
participat delegați aleși în 
adunările raionale, precum 
și numeroși invitați.

La adunări au fost făcute 
expuneri despre politica de 
pace a țării noastre, relevîn» 
du-se totodată activitatea 
mișcării pentru pace din R.P. 
Romînă. Numeroși pârtiei* 
panți au luat cuvîntul, expri- 
mîndu-și adeziunea deplină 
față de politica statului nos
tru, luptător consecvent 
tru pace și înțelegere 
popoare.

Au fost alese apoi 
comitete de luptă 
pace, precum și 
la Adunarea din 
Printre delegați se numără 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, lucrători din S.M.T. și 
G.A.S., colectiviști, oameni 
de știință și cultură, activiști 
de partid, cadre didactice, re
prezentanți ai cultelor, pen
sionari, gospodine etc.

noile 
pentru 

delegații 
8 iunie.

(Agerprea)

îbl CĂMIN UI
UNEI MARI FAMILII

■REh e strada Mihail
Eminescu dinPlo- 
iești, mai precis la 

r , nr. 9, în spatele 
RW !| unei perdele de 

*>•' tei, se află o clă
dire impunătoare 

care locuiește o fa- 
numeroasă, compusă 

500 persoane.

tn i 
milie 
din aproape 
Este căminul tinerilor mun
citori, ingineri și tehnicieni 
de la Uzinele „1 Mai- din 
Ploiești.

E deajuns numai să faci un 
raid prin multele camere ale 
acestui bloc, toate cu somie
re noi, acoperite cu cearșafuri 
de un alb imaculat, cu co
voare frumoase pe jos, dula
puri pentru haine, mese și 
scaune, pentru a-ți da seama 
de atenția ce se acordă felu
lui în care trăiesc tinerii. 
mai in ultimul timp 9-a 
cat pentru cămin suma 
per.e 200M0 de lei.

în fiecere zi, la prfnz 
fec-t, ta fața căminului

de

8*
O- 

prcfte o rncr.M cure aduce tâ- 
nerilor de aici hrană caldd, 
gustoasă, pregătită anume 
pentru ei la cantina uzinei.

Un ajutor prețios tn dez
voltarea la tineri a grijii față 
de avutul obștesc, a respec
tării normelor de conviețuire 
în colectiv, îl dau membrii 
comitetului de cămin.

Tinerii au chibzuit înde
lung pe cine să aleagă în a- 
cest comitet. Era vorba doar 
de rezolvarea unor treburi

gospodărești, de întreținerea 
bunurilor aflate în cămin și 
în special de organizarea ac
tivității în timpul liber. Au 
fost aleși șase din cei mai 
destoinici tineri, gospodari re- 
numiți nu numai aici la că
min, ci și în marea uzină de 
utilaj petrolier din Ploiești, 
împreună cu membrii comi
tetului de cămin, comitetul 
U.T.M a stabilit un bogat 
plan de activitate. Pe cei șase 
membri ai comitetului de că
min 
prin 
cum 
este 
nizînd acțiuni cultural-educa
tive la care participă toți ti
nerii.

Comitetul de cămin organi
zează raiduri, iar 
turtle constatate 
articole la gazeta 
căminului, deseori 
caricaturi.

Cu ajutorul 
U.T.M., comitetul de cămin 
organizează cu regularitate la 
club, întâlniri cu locatarii în 
care sînt dezbătute pe larg 
probleme din viața și actu 
vitatea tinerilor din cămin. 
Cu acest prilej, nu sînt pier- 
duți din vedere nici cei care 
nu îngrijesc bunul obștesc, 
care tulbură liniștea tovarăși
lor lor, care în general nu se 
încadrează în regulamentul de 
ordine interioară al căminului.

După orele de muncă și, 
mai ales sîmbăta și duminl-

ai să-i întâlnești adesea 
camere controlînd felul 
se face curățenia, cum 
păstrat mobilierul, orga-

despre lip- 
tint scrise 

de perete a 
însoțite de

comitetului

noua lui muncă, a încheiat în 
acest fel: „Te voi urma cu- 
rînd**. Avea o muncă admi
nistrativă la oraș. Ișl purta 
tinerefea peste coperți de do
sare. Acum e și el agronom, pe 
teren, în mijlocul vieții clocoti
toare, la gospodăria colectivă 
din Predești. Nu e mult de 
cînd i-a scris o nouă scrisoare 
vechiului său prieten de facul
tate, lui Stelian Marinică. „...Lu
cram doar planuri pe hîrtie, în
tocmeam situații de cifre, închi-

te

ca, locul de întâlnire al tine
rilor este la clubul căminului.

Mulți tineri de aici au în
drăgit muzica. De aceea, con
ducerea clubului, cu sprijinul 
conducerii uzinei, au alcătuit 
mai multe orchestre. Astfel, 
unii cîntă din muzicuțe, alții 
la mandoline, cîțiva cîntă in 
taraful de muzică populară și 
în orchestra simfonică, iar al
ții, cei mai mulți, fac parte 
din formația corală. Pe mulți 
tineri îi pasionează literatura 
și arta plastică. De aceea 
pentru a le da posibilitatea 
să desfășoare o activitate 
creatoare, conducerea căminu
lui s-a gîndit să înființeze la 
club un cerc literar și unul 
de artă plastică. In fiecare 
miercuri, locatarii căminului 
vin la club unde au loc con
ferințe tehnice, științifice, ur
mate de film.

Seara, o mare parte din ti
nerii locatari ai căminului 
merg la școala serală. Condu
cerea uzinei, comitetul U.T.M. 
au avut grijă să asigure aces
tor tineri cele mai bune con
diții de studiu. în primul rznd 
ei au fost repartizați în ca
mere, pe ani de studii, pe 
schimburi, pentru a se putea 
pregăti, fără ca să fie stin
gheriți de cei care lucrează 
dimineața sau noaptea. Am 
stat de vorbă cu mulți sera- 
liști de la acest cămin. Fie
care a avut numai cuvinte de 
laudă pentru cei ce se ocupă 
de ei, creîndu-le condiții din 
cele mai bune de învățătura.

Trecem pe culuarul cărninu- 
lui însoțiți de tovarășul Mi
hai Răican, administratorul 
blocului. în dreptul camerei 
nr. 120 administratorul ne-a 
făcut semn să vorbim mai în
cet.

— Aici — ne-a spus el — 
toți tinerii învață. Acum își 
pregătesc lecțiile.

Am trecut și prin sălile de 
lectură ale clubului, amena
jate special pentru cei ce în
vață. Biblioteca le asigură 
toate materialele necesare 
pentru pregătirea lecțiilor de 
a doua zi.

De la administrator pînă la 
directorul uzinei, toți se preo
cupă cu grijă părintească de 
tinerii căminiști, se străduiesc 
să le asigure condiții de via
ță din cele mai bune, ca fie
care dintre ei să se simtă ca 
în propria lor casă.

GH. NEAGU

O disputată partidă de volei 
pe terenul de sport al Scolii 
medii nr. 28 „Dr. Petru Groza" 

din Capitală

fînărului inginer agronom, ideile 
sale îndrăznețe și înțelepte, fap
tul că le împărtășește cu dragă 
inimă tainele agriculturii științi
fice. Hotărîfi să înjghebeze un 
puternic sector zootehnic, co
lectiviștii au plănuit să mărească 
efectivul de taurine încă în acest 
an pînă la 300 de capete, din 
care 150 vaci cu lapte. De mare 
folos le-au fost știința, cartea, cu
noștințele tînărului agronom, sub 
îndrumarea căruia au amenajat 
un cdnveier verde de 100 hec-

Răspuns înflăcărat
n-am făcut și eu fot așa de la 
început". Dar Ion Anghel n-a 
vrut să-i trimită prietenului său 
doar o felicitare ci vestea că 
este șî el însuflețit de chemarea 
partidului și că a hotărî! să 
plece și să muncească la fără, In
tr-o gospodărie colectivă. Azi e 
agronomul gospodăriei colective 
din comuna Caraula. Un alt co
leg de facultate, Ion Manolache, 
după ce i-a scris într-o lungă 
misivă că-l urează succes în

deam șî deschideam dosare. 
Acum sînt fericit. Sînt chemat să 
dau viafă planurilor de produc
ție, cifrele nu mai sînt pentru 
mine doar niște simple simboluri 
matematice, ci o expresie con
cretă a vieții, o realitate nemij
locită".

O curiozitate cu fotul firească 
și legitimă ne-a făcut să căutăm 
a afla noutăți din preocupările 
agronomului Stelian Marinică. Co
lectiviștilor le place entuziasmul

fare, au semăna! pe alte o sută 
de hectare porumb pentru siloz 
și au mai semănat pe 30 hec
tare lucerna. S-au mai hotărî! 
colectiviștii să-și încropească o 
fermă de păsări, deocamdată cu 
5.000 de găini și, tot la ideea 
tînărului lor agronom, au tăiat și 
fasonat salcîmil pentru construe, 
fia celor dinții puiernițe. Zile 
întregi, tînărul agronom a cerce
tat atent, cu ochi de gospodar, 
pămînturile din hotarul Ișalniței

și s-a oprit în fața cîtorva tere
nuri în pantă, neproductive pen
tru culturile cerealiere.

— Ce-ar fi să punem aici 
pomi fructiferi și viță de vie 1 
— a întrebat el, și colectiviștii 
și-au însușit și această idee sim
plă, economică, frumoasă Și de 
mari perspective pentru dezvol
tarea gospodăriei colective.

Exemplul tînărului agronom 
Stelian Marinică este de fapt 
exemplul pilduitor al multor sute 
și mii de specialiști în știința a- 
griculfurii care, ascultînd che
marea partidului, au plecat, fără 
șovăire și cu un mare entuziasm, 
să lucreze la țară, în mijlocul 
milioanelor de colectiviști. Astfel 
de tineri plini de energie, gata 
să-și împărtășească învățătura pe 
frontul întăririi economice a gos
podăriilor colective, alcătuiesc 
pe drept cuvînt un detașament de 
preț al intelectualității noastre 
noi, căruia îi este scumpă ca 
lumina ochilor ideea desăvlișirit 
construcției socialiste, ideea în
tăririi patriei, ideea nobilă ș: ge
neroasă a slujirii poporului.

ă



Solemnitatea înmîndrii titlurilor Informații

de „Artist al poporului",
.Maestru emerit al artei"

și „Artist emerit"
unor oameni de artă

(Urmare din pag l-a)

tă sală în care în trecut n-a 
pătruns nici un om al muncii, 
ci numai cei care jefuiau șl 
oprimau clasa muncitoare, a- 
ceastă sală este astăzi a noa
stră și în ea primim înaltele 
aprecieri ale conducătorilor 
noștri iubiți.

Nu pot uita o scenă care 
va rămîne gravată pentru tot
deauna în memoria mea. La 
masa care s-a dat în acest 
palat în cinstea scriitorilor, se 
aflau alături de conducătorii 
de partid și de stat, reprezen
tanți de seamă ai intelectua
lității noastre.

La dreapta tovarășului 
Gheorghiu-Dej se afla cel mai 
mare poet romîn în viață, Tu
dor Arghezi. Cu cită dragoste, 
cu cită căldură și atenție în
conjura șeful statului pe ma
rele poet I Privindu-i, nu 
m-am putut opri să mă gin- 
dese la soarta lui Eminescu, 
la chinurile lui fizice și mo
rale, Ia disprețul cu care era 
privit de oficialitate. Acolo, 
in acea seară, marele om de 
stat și marele poet trăiau îm
preună bucuria acestor zile 
mărețe.

Poporul nostru a cucerit sub 
conducerea Înțeleaptă a parti
dului mari victorii. Noi, ar
tiștii, înțelegem cu deosebită 
claritate ce sarcini nobile și 
de răspundere ne revin în a- 
ceste vremuri minunate. Sîn
tem chemați șă dăruim oame
nilor înalte satisfacții estetice, 
să-i ajutăm și să-i educăm. 
Iar pentru aceasta artistul 
trebuie, în primul rînd, să se 
desăvîrșească pe sine însuși, 
să învețe necontenit, să-și ri
dice calitățile morale, măies
tria. Artistul trebuie să-l cu
noască profund și îndeaproape 
pe omul muncii, pe construc
torul socialismului. Desigur nu 
ca simplu observator, ci ca 
participant activ la opera co
mună,

Artistul trebuie să fie con
temporan prin creația șa, prin 
priceperea de a vedea viito
rul, de a dezvălui diversitatea 
realității noastre, bogăția su
fletească a omului societății 
noastre.

Poporul trebuie să creadă 
nu numai in arta actorului 
care joacă pe scenă, dar și

——•------

actor ca om. Numai un astfel 
de actor poate sluji arta noa
stră socialistă și poate fi un 
adevărat educator al construc
torului lumii noi.

Vă făgăduim, stimați și 
scumpi tovarăși, că vom munci 
astfel incit să merităm cinstea 
și dragostea partidului.

Din partea mea și a colegi
lor mei artiști plastici — a 
spus artistul poporului Boris 
Caragea — aduc călduroase 
mulțumiri partidului și guver
nului pentru înaltele distinc
ții care ni s-au acordat.

Viața nouă, socialistă, pe 
care o trăiește poporul nostru, 
marea operă de construcție pe 
care o înfăptuiește sub con
ducerea partidului, au deschis 
în fața artiștilor noștri un 
vast cîmp de inspirație și de 
afirmare a forțelor lor crea
toare. Sîntem adine impresio
nați de înalta considerație de 
care artiștii și operele lor se 
bucură astăzi în rîndurile ma
selor largi.

Vom răspunde prețuirii care 
ni se arată lucrînd mai mult 
și mai bine și realizînd opere 
strîns legate de poporul 
nostru, de năzuințele și aspi
rațiile lui. Personal m-am an
gajat pentru expoziția ce se 
va deschide în toamnă să pre
zint două lucrări simbolice, 
prima „Roadele colectivizării 
agriculturii" și a doua „Che
mare la desăvîrșirea construi
rii socialismului".

Apoi președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a 
întreținut cordial cu cei pre- 
zenți la această solemnitate.

Luni au început în Capita
lă lucrările sesiunii anuale 
de comunicări științifice a 
Institutului de studii și cer
cetări hidrotehnice din ca
drul Comitetului de Stat al 
Apelor de pe lingă Consiliul 
de Miniștri.

La lucrări iau parte acade
micieni, profesori universi
tari, cercetători, proiectanți, 
ingineri și tehnicieni din di
ferite întreprinderi.

De asemenea, participă spe
cialiști din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.P. Polonă, R.P. Un
gară și Uniunea Sovietică.

Lucrările continuă.

★
Luni s-a înapoiat in Capi

tală venind din Elveția, Voinea 
Marinescu, conducătorul dele
gației care a reprezentat țara 
noastră la lucrările celei de-a 
XV-a Adunări Mondiale a Să
nătății, oare s-au desfășurat la 
Geneva.

(Agerpres)
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In excursie
200 de oameni 
Brașov au plecat

'Aproape 
munții din__ _____ r____
lele acestea cu autocarele într-o 
excursie în R. P. Bulgaria. în 
trecere prin București ei au vi
zitat Expoziția industrială a 
R. S. Cehoslovace și noile car
tiere de locuințe.

De la începutul anului și pînă 
acum, peste 25.000 de brașoveni 
au luat parte la excursiile tu
ristice organizate în Capitală și 
in diferite regiuni ale țării, iar 
aproape 1.500 au vizitat R. P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Ungară și Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

ai 
zi-

în vizită la Muzeul regional de istorie a partidului din Ploiești. 
Foto N. STELORIAN

Primirea de către 
tovarășul Ștefan Voitec 

a ambasadorului R. P« Ungare
la amiază, tovarășul 
Voitec, președintele 

Adunări Naționale, a 
pe tovarășul Bela

Luni
Ștefan
Marii 
primit
Nemety, ambasadorul extraor-

dinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Ungare la 
București, în legătură.cu ple
carea sa definitivă din țara 
noastră.

Sosirea în R. P. Romînă 
a doamnei Hartini Sukarno, 
soția președintelui Indoneziei

Sfîrșit de an școlar

I
LA CLUB

Pe șantierul Fabricii de ci- 
ment-Turda, lucrează numeroși 
tineri. Mulți dintre aceștia își 
completează în prezent studi
ile la cursurile serale ale șco
lii medii, la școala tehnică de 
maiștri sau la alte cursuri.

Adesea, mergînd oe șantier, 
poți vedea tineri care în timpul 
pauzei de masă recitesc noti
țele pentru cursuri

Acum, în preajma încheierii 
anului școlar, muncitorii-elevi 
se pregătesc intens. Comitetul 
U.T.M., conducerea șantieru
lui s-au ocupat îndeaproape 
de muncitorii-elevi, cărora 
le-au fost create condiții opti
me de studiu. Cu tineri ca 
Bărbat Valeriu, Pataki Ale
xandru de la școala serală 
Ciungan Vasile, Corșeu Arte- 
mle de la Școala tehnică de 
maiștri din București se poate 
mîndri colectivul nostru.

EVA FURMAN
tehnician

Intr-o încăpere spațioasă de la 
clubul minerilor din Lupeni sînt 
expuse mai multe tablouri care 
redau aspecte din viața mine
rilor. în fața șevaletelor cițiva 
tineri lucrează. Multe din tablo
urile realizate de tinerii mineri 
au fost expuse la diferite expo
ziții din țară și străinătate, 
bucurîndu-se de aprecierea vizi
tatorilor.

Cercurile de foto, teatru, ba
let, acordeon, croitorie, care își 
desfășoară activitatea în cadrul 
clubului, cuprind în medie peste 
40 de tineri fiecare. în aceste 
cercuri, tinerii mineri petrec 
clipe plăcute, cultivîndu-și ta
lentul. Tot in cadrul clubului 
activează o echipă de dansuri 
formată din 16 perechi, 6 bri
găzi artistice de agitație, o or
chestră semisimfonică etc.

Biblioteca e situată la parte
rul clubului. De la începutul a- 
nului și pînă acum, numărul ci
titorilor a ajuns la peste 1500,

iar numărul cărților citite la 
9.000.

Ia bibliotecă se organioenzâ 
seri literare, recenzii, prezentări 
de cărți etc. Clubul e mult în
drăgit de tinerii mineri.

La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și a soției sale Elena 
Maurer, duminică seara a 
sosit la București doamna 
Harți Sukarno, soția președin
telui Indoneziei, însoțita de 
un grup de personalități in
doneziene printre care Iskan- 
dar, vicemareșal al aerului, 
ministrul Comunicațiilor Ae
riene.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer și de soția sa, de Dumi
tru Simulescu, ministrul Trans
porturilor și Telecomunica
țiilor. Grigore Marin, adjunct 
al ministrului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Dio- 
nisie Ionescu, șeful Ceremo
nialului de stat, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri 
superiori ai Forțelor noastre 
Armate.

A fost de față Sukrisno, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Indoneziei 
la București și membrii am
basadei.

neziene care o însoțesc au fă» 
cut o vizită președintelui Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Ion Gheorghe Maurer, 
și soției sale, Elena Maurer, 
la reședința lor.

Au fost de . .
Corneliu Mănescu, 
Afacerilor ~
Simulescu, 
porturilor 
lor.

Au fost, 
zenți

față tovarășii 
ministrul 

Externe, Dumitru 
ministrul Trans
it Telecomunicații-

__  de asemenea, pre- 
Sukrisno, ambasadorul 

extraordinar și 
țiar al Indoneziei 
rești, și 
dei.

membri

★
oaspeții

Protagoniștii teatrului popular
Murgus Victor este 

conducător auto la 
Uzinele „Republica" 
din Capitală. Are 30 de 
ani și-și iubește ne
spus de mult meseria. 
După orele de produc
ție, el își îndreaptă 
pașii spre sala de re
petiție. A interpretat 
zeci de roluri din di
ferite piese de teatru. 
Acum este actor ama
tor la Teatrul popular 
„Republica". In aceste 
zile, cu greu poți sta 
de vorbă cu el. Tea
trul prezintă o nouă 
premieră : piesa „Sin
gur printre dușmani"

de Iuri Dold-Mihailik. 
Rolul unui partizan 
francez i-a fost încre
dințat lui Victor Mur- 
guș.

...S-o cunoaștem și 
pe Marilena Dama- 
schiopol. Ea obține re
zultate dintre cele mai 
lăudabile la întreprirț- 
derea poligrafică nr. 
4 unde lucrează. O- 
dată cu dorința de a 
deveni muncitoare cu 
o înaltă calificare 
profesională, în suflet 
i-a încolțit și pasiunea 
pentru teatru. A ur
mat Școala populară 
de artă. Un prim 
succes! Atunci cînd a

auzit că în raion se 
înființează un teatru 
popular ea s-a numă
rat printre primii can
didați.

Despre artiștii raio
nului 23 August se 
pot spune cuvinte fru
moase. Artiștii ama- 

. lori Ion Cocieru — 
student la Facultatea 
de construcții, Mircea 
Patrichi ■— funcționar. 
Anca Andreescu — 
desenatoare și alții 
sînt deseori aplaudați 
de spectatori.

P. GHEORGHIU
funcționar

plenipoten-
la Bucu- 

ai ambasa*

indonezieni

Sprijin 
pentru inovatori

Am trecut zilele «cerfea pe

★
Luni dimineața, doamna 

Hartini Sukarno, soția pre
ședintelui Indoneziei, însoțită 
de grupul de persorMiilăți in- 
doneziene printre care Iskan
der, vicemareșal al aerului, 
ministrul Comunicațiilor Ae
riene, care ne vizitează țara, 
a depths o coroană de flori la. 
Monumentul Eroilor PatrieL 

în dimineața aceleiași zile, 
doamna Hartini Sukarno și 
grupul ăe personalități indo-

Seara —..
au asistat la un spectacol de 
muzică și dansuri populare ro
manești organizat cu ocazia 
vizitei în țara noastră a doam
nei Hartini Sukarno, soția pre
ședintelui Indoneziei.

La spectacol au asistat to
varășii: Ion Gheorghe Maure^, 
președintele Consiliului de Mi
niștri cu soția, Corneliu Mă. 
născu, ministrul Afacerilor 
Externe, Ilie Murgul eseu, mi
nistrul lnvițămintului ,i Cul
turii, Dumitru Simulescu, mi
nistrul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, loan Constant 
Manoliu, ministrul Justiției, 
Grigore Marin, adjunct al mi
nistrului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

Au fost de față Sukrisno, 
ambasador extraordinar ți ple
nipotențiar al Indoneziei la 
Bucurețti ji membri ai amba
sadei.

Pasiune comunistă 
pentru însușirea tehnicii noi 1

(Urmare din pag l-a)

torul turnător IULIAN DOGA- 
RU, că la noi s-a progresat 
mult în această direcție. 
Avem tineri, frecvenți și pasio
nați cititori ai cărții tehnice 
și acest lucru, firește, că ne 
bucură. Dar există oare vreo 
limită în această privință ? 
Spunea unul dintre tovarășii 
care au vorbit înainte că în 
tehnică apare z't de zi ceva 
nou, mai interesant, mai mo
dem. Aceasta înseamnă că 
nici odată nu ne putem 
mulțumi cu nivelul la care 
am ajuns. Aș vrea să spun 
însă că sînt, din păcate, unii 
tineri care se mulțumesc 
cu nivelul profesional la care 
au ajuns, iar unele organiza
ții U.T.M. nu urmăresc cu 
perseverență, ci numai spora
dic ce citesc tinerii, cum își 
însușesc cunoștințele care se 
predau la cursuri. Uite, chiar 
la noi la turnătorie, cred că 
se mai pot face multe lucruri 
pentru ca fiecare tînăr să de
vină un cititor pasionat al 
literaturii tehnice.

— Mai este o problemă, a 
intervenit un alt participant 
la discuții. Este vorba de fap
tul că trebuie să privim pro
blema însușirii tehnicii noi și 
în perspectivă. Mult ar con
tribui la aceasta conferin
țele tehnice (în treacăt fie 
spus, s-au ținut puține pînă 
acum în uzină), informările 
periodice cu noutăți din teh
nica romînească, mondială 
etc. Să exemplific aceasta nu
mai cu cîteva metode înain
tate de muncă. La multe 
întreprinderi se aplică în 
turnătorii uscarea miezuri
lor cu bioxid de carbon, tur
narea în forme ușor fuzibile, 
coji de bachelită etc. Unii din
tre inginerii noștri gîndesc: 
„De ce să le vorbim tinerilor 
noștri despre aceste lucruri, 
pentru că tot nu se aplică ele 
acum la noi". Este desigur 
nejust să se gîndească așa

Participanții la consfătuire 
au arătat că activitatea unor 
organizații U.T.M., pentru ca 
tinerii să se pregătească la 
nivelul tel- noi, se desfă
șoară uneori la modul gene

ral. S-a arătat că organizațiile 
U.T.M., comitetul pe uzină ar 
putea iniția acțiuni deosebit 
de interesante cum ar fi crea
rea unor cercuri de citire a li
teraturii tehnice, mai multe 
concursuri etc.

— De mare interes se bucu
ră, spunea cunoscutul strun
gar Alexandru Chim, demon
strațiile practice. Ele contri
buie la generalizarea experi
enței bune și a metodelor 
înaintate. Noi, după ce citim 
o carte despre o experiență 
bună, organizăm în brigadă 
demonstrații practice care ne 
sînt de mare folos. Cred că 
este de datoria comitetului 
U.T.M. să acorde o mai mare 
atenție generalizării experien
ței înaintate prin organizarea 
de demonstrații practice.

In consfătuire s-a arătat, de 
asemenea, că organizațiile 
U.T.M. trebuie să cultive ne
contenit la tineri năzuința de 
a învăța de la muncitorii 
vîrstnici, de a-și însuși bogata 
lor experiență.

Traducerea unor articole din 
revistele de specialitate, a 
cărților tehnice, care însoțesc 
mașinile moderne ce intră în 
uzină ca și organizarea mai 
multor schimburi de experien
ță au fost, de asemenea, teme 
importante ce au stat în discu
ția participanților la con
sfătuire. Conducerea tehnico- 
administrativă a uzinei va tre
bui să țină seama de aceste 
cerințe.

însușirea tehnicii noi, apli
carea metodelor înaintate de 
muncă cere o pregătire conti
nuă, perseverentă. Comitetul 
U.T.M. trebuie să desfășoare 
o vastă activitate în acest 
sens, să colaboreze mai intens 
cu conducerile administrative, 
cu sindicatul, cabinetul tehnic, 
A.S.I.T.-ul etc. De gradul pre
gătirii profesionale depinde în 
esență nivelul calitativ al rea
lizării produselor. Calificarea 
și calitatea sînt de nedespărțit 
— iată de fapt ideea care a 
străbătut tcate discuțiile purta
te de participanții la discuția 
organizată de noi.

IRulmenfi. Cit mai mulfi rul
menți de calitate superioară I 
Muncitoarea Aurica Lungu care 

: lucrează la asamblarea rul
menților radiali eu bila, și pe 
care © vedaf» te fotografie, ca 
și tofi cailalfi muncitori din 
fabrica de rufmenfi din Bîr- 
lad, s-au angajat anul acesta 
ca fiecare rulment fabricat să 

fie de calitate superioară.
Foto: AGERPRES

,___ ____ _ , la
cabinetul tehnic al Intreșxnde:/ 
regionale de electricitate din Ba
cău. Era aproape de ora prinzu- 
lui. Cu multă greutate am reușit 
să stau de vorbă cu șeful cabine
tului tehnic. Se pregătea intens 
p’entru înlîlnirea cu inovatorii și 
muncitorii fruntași din întreprin
dere. Asemenea înfilniri au loc cu 
multă regularitate. Aici se dezbat 
probleme tehnice din ce‘e mai 
complicate. Procedee'e tehnice 
noi apărute în cărțile și re
vistele tehnice, sînt discutate 
și aprofundate aici, la cabi- 
nelul tehnic. Nu e deci de 
mirare că, în urma 
numărul inovațiilor 
țitor față de anul 
începulul anului și 
fost propuse 64 de inovații, 
foșt acceptate 42 iar 12 sînt 
curs de aplicare.

Propuneri valoroase au .făcut 
Aurel Drăgășanu, Orîansa Maxim, 
uîemistul Radu Mircea, Nicolae 
Spiridon și mulți alții.

sînt
aici, 

Nu e decj
acestei munci, 
a crescut sim

te
au
au 
în

trecut. De 
pînă acum

ION ARHIRE
funcționar

(Agerpres)

Comunicat privind desfășurarea lucrărilor 
„Săptămînii medicale balcanice"

Servirea depunătorilor C. E. C* 
în stațiunile balneo-climaterice

Con- 
luat

Casa de Economii și 
semnațiuni a R.PJR. a 
măsuri pentru a asigura o 
bună servire a depunătorilor 
în stațiunile balneo-climate
rice în care aceștia își petrec 
concediul de odihnă.

Astfel, în localitățile Pre-

deal, Sinaia, Bușteni, Breaza, 
Eforie Nord și Sud, Constan
ța, Mangalia, Govora, Căli- 
mănești, Olănești, Borsec, So- 
vata, Vatra-Dornei, Slănic- 
Prahova, operațiunile de depu
neri și restituiri se efectuează 
de unități proprii C.E.C.

în celelalte stațiuni balneo
climaterice, servirea depună
torilor C.E.C. este asigurată 
de unitățile P.T.T.R.

In prezent, în toate stațiu
nile balneo-climaterice 
țară funcționează unități de 
servire a depunătorilor.

din

Participanții la lucrările 
celei de-a VI-a „Săptămini 
Medicale Balcanice* au a- 
probat următorul comunicat 
privind desfășurarea acestei 
manifestări.

„intre 12 și 19 mai a.c. au 
avut loc la București lucrările 
celei de-a VI-a „Săptămini 
Medicale Balcanice", organi
zată în cadrul întilnirilor in
ternaționale de către Uniunea 
Medicală Balcanică.

Reprezentanți ai vieții me
dicale din Albania, Bulgaria, 
Cipru, Grecia, Romînia, Tur
cia și Iugoslavia au avut cu 
această ocazie un schimb util 
de vederi în diferite probleme 
de interes comun. S-a con
statat cu multă satisfacție că 
lichidarea malariei este aproa
pe terminată în aceste țări; 
s-au obținut remarcabile re
zultate în lupta împotriva bo
lilor venerice. S-a analizat 
diferite aspecte ale Infecției 
statilococice. Numeroase con
ferințe și comunicări au evi
dențiat cele mai moderne as
pecte ale unor probleme de 
patologie medicală și chirur
gicală.

Participanții constată că 
dezvoltarea colaborării intre 
medicii din această regiune 
reprezintă o importantă con
tribuție la dezvoltarea științe
lor medicale, în scopul apără
rii sănătății oamenilor. Ea re
prezintă în același timp un

Noua distribuție în opera 
de Lamermoor“„Lucia

Deși afișele nu a- 
nunțau o nouă pre
mieră a operei 
bucureștene, sala 
Teatrului de Operă 
și Balet a cunoscut 
din plin zilele tre
cute freamătul ca
racteristic unei noi 
distribuții cu valoa
re de premieră.

O echipă de cin-

tăreți au dăruit o 
Interesantă inter
pretarea opere! „Lu
cia de Lamermoor*. 
Revelația întregii 
seri a constituit-o, 
desigur, tînăra so
prană Matilda Ono- 
frei interpretînd 
pentru prima oară 
rolul principal al

celebrei opere de 
Donizetti. Aplauze
le puternice cu care 
spectatorii au răs
plătit căldura in
terpretării, frumoa
sa tehnică vocală, 
conturează dimen
siunile unui remar
cabil succes al ti
nerei cîntărețe.

Tr. P.
■>
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MARGINALII

Printre meduze cu văl străve
ziu și mișcătoare boschete de 
alge, printre corali strălucitori 
și grațioși căluți de mare, alu
necă într-un dans straniu, tulbu
rător doi tineri îndrăgostiți. Miș
cările lor suple și învăluitoare ca 
apa ce le poartă extazul, ating 
asemenea armonie și împlinire, 
îneîf ai crede că acestor tineri 
nimic nu le mai poate întuneca 
tericirea. Dar ochii visătorului se 
tulbură... Lumea de Hori și lu
ceferi ai apelor se retrage unde
va, în zona de neatins a irealu
lui, ducînd odată cu infinitul ei 
albastru, visul unei fericiri ireali
zabile.

De ce n-a putut să se împli
nească dragostea lui Ihtiandr și a 
lui Guttiere, eroii basmului cine
matografic „Omul-amfibia". Pen
tru că iubita nu putea viețui în 
fundul oceanului, alături de a- 
lesul inimii ei, însingurat luceafăr 
al apelor? E o tragică imposibili
tate aceea care desparte pe în- 
drăgosliții poemului nostru emi
nescian ori pe cei ai „Demonului" 
lui Lermontov. Dar nu necunos
cutul mit al nemuririi ce nu-ji

rv

poale schimba destinul (mit care 
a furnizat literaturii atîtea opere 
remarcabile) constituie obiectul 
dezbaterii filozofice abordate de 
noul film sovietic, ci problema 
neviabilităf ii fericirii individuale 
concepute în afara societății 
concret-istorice, a dragostei care

nefiresc izolată de oameni se 
înăbușe treptate și moare.

Filmul „Omul amfibie" e capti
vant sub două aspecte. In pri
mul rînd ca gen ce exploatează 
curajos — îmbinînd previziunea 
știinjifică și elementul fantastic — 
ambianfe și situajii cu fotul ne
obișnuite. Tînărul erou al filmu
lui care a suferit în copilărie o 
operafie ciudată (trasplantarea 
unor bronhii de pește) are un 
organism perfect adaptat mediu
lui sub-acvatic. Apoi curiozitatea 
noastră de ordin științific — oare

I

O scenă din film

1

e posibililă o asemenea modifi
care biologică — e depășită de 
problema fundamentală pe care 
o ridică acest film : poate fi fe
ricit în afara oamenilor obișnui^ 
un asemenea om neobișnuit ?

Cît timp fiul savantului Salva
dor n-a trăit în apropierea oa-

tistic adevărul științific de mult 
cunoscut, de noi ca fericirea nu 
ooate fi dobîndită în afara so
cietății în care trăiești, ci în mij
locul ei, în lupta pentru făurirea 
milenarelor visuri ale omenirii : 
o societate eliberată de exploa
tarea omului de către om. De-

supra. Ar încerca — dacă ar

menilor, melancolia privirilor sale 
adînci prevedea, desigur, min
ierul pe care-l exercita asu
pra lui lumea de deasupra ocea
nului. Cînd reușește, în fine, să 
evadeze din castelul submarin în 
care-l ferea, de ochii curioșilor, 
tatăl său, tînărul rătăcește o zi 
întreagă pe străzile amefitoare 
ale orașului și se îndrăgostește 
de fata unui batrîn pescar. Po
vestirea în sine nu ne interesea
ză decît prin semnificația pe care 
o poartă.

Ea demonstrează pe plan ar-

parte de a se simfi fericit, 
savantului devine victima 
piei tatălui său. Pe de o parte 
ignorînd 
cietăfii 
tînărul
flict cu . .
păreful logodnic al Guttierei. Pe 
de altă parte, cunoscînd și alfel 
de oameni, cei mulfi, ca fata 
de care se îndrăgostește, Ihti— 
andr nu poate renunfa la lumea 
de care îl leagă acum și bucu
rii și necazuri. Dar organismul 
său nu rezistă multă vreme dea-

nul 
uto-

so-cu toiul legile 
bazate pe exploatare,
pur intră în con-
oameni răi, cu hră-

___  ___ __  fi 
posibil — s-o ducă pe Guttiere 
cu el, în împărăfia unde e sin
gur stăpîn. Dramatica lor des- 
părfire simbolizează însă ceva 
depășind sferele unei asemenea 
posibilităfi concrete. In afara se
menilor lor tinerii nu s-ar bucura — 
oricum — de dragoste și feri
cire. Pentru că floarea izolată 
sub un clopot fragil de sticlă se 
veștejește înainte de răsăritul soa
relui. Omul nu se poate hrăni 
exclusiv din propria-i pasiune, 
rupînd rădăcinile ce-l leagă de 
ceilalji, de idealurile veacului, ale 
societății sale, lată esența dez
baterii purtate de noul film so
vietic : In afara societății nu poa
te exista fericire individuală. Vi
sul utopic al savantului care a 
sperat să salveze omenirea frans- 
mutînd-o într-o lume ireală, 
pur imaginară, e sortit eșecului. 
Pentru că nu prin evadare, ci 
prin luptă activă, energică, ală
turi de semenii săi, omul își poa
te fauri visurile.

ALICE MANOIU

aport însemnat la consolidai 
rea relațiilor de prietenie ce 
există intre popoarele din â- 
ceastă regiune, dornice de a 
trăi în pace și colaborare 
frățească.

Cea de-a VI-a „Săptămînă 
Medicală Balcanică" reprezin
tă un aport însemnat la lărgi
rea legăturilor existente de 
mult timp între medicii aces
tei regiuni, deschizînd per
spectiva unei colaborări vii- 
toare și mai intense în cadrul 
Uniunii Medicale Balcanice, 
care prin această manifestare 
științifică își continuă activi
tatea sa întreruptă.

In interesul dezvoltării ac
tivității Uniunii Medicale 
Balcanice, participanții la cea 
de-a VI-a „Săptămînă Medica
lă Balcanică" au apreciat ne
cesitatea reactivării secțiilor 
naționale ale Uniunii Medi
cale Balcanice.

Participanții au aprobat ca 
viitoarea „Săptămînă Medica
lă Balcanică" să aibă loe în 
anul 1964 la Sofia, cu urmă
toarea tematică :

— Lupta împotriva tubercu. 
lozei :

— Micozele;
— Re matismul 

cardio-vascular.
Participanții la 

VI-a „Săptămînă 
Balcanică" au salutat propu
nerea referitoare la reapariția 
revistei „Archives de l’Union 
Medicale Balcanique* și au 
stabilit ca aceasta să fie edi
tată la București.

Lucrările celei de-a VI-a 
.Săptămini Medicale Balcani
ce" s-au desfășurat sub sem
nul unei colaborări fructuoase 
și al prieteniei tradiționale a 
popoarelor din Balcani".

★
Luni seara, la restaurantul 

„Pescăruș" din Capitală a avut 
loc o masă dată de Ministe
rul Sănătății și Prevederilor 
Sociale in cinstea participan
ților la „Săptămînă medicală 
balcanică".

acut și

cea de-a 
Medicală

(Agerpres)

Intneierca lucrărilor 
conicrlnfci proicsionalc 

internaționale 
a oamenilor muncii 

Cin textile, îmbrăcăminte 
și pielărie

au luat sfîrșit lucră- 
de-a II-â Conferințe

Duminică 
rile celei 
profesionale internaționale a oa
menilor muncii din textile, îm
brăcăminte și pielărie, care s-a 
ținut între 15—20 mai la Bucu
rești.

în cursul dimineții au avut 
loc ședințele comisiilor tehnice 
profesionale din ramurile îmbră
căminte și pielărie.

După amiază în ședință ple
nară, Jaroslav Mewald, secre
tar general al Uniunii a rostit 
cuvîntul de închidere a Confe
rinței.

Participanții au intonat Inter
naționala.

★
Luni după-amiază în aala 

Teatrului Consiliului Central. 
al Sindicatelor, a avut loc o 
adunare a activului sindical 
din Capitală cu participanții 
la cea de-a Il-a Conferință 
profesională internațională a 
oamenilor muncii din textile, 
îmbrăcăminte și pielărie, care 
șl-a desfășurat lucrările la 
București între 15 și 20 mai.

După adunare, formații ar
tistice de amatori ale sindica
telor din București au pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)
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Declarația comuna
sovieto-bulgară

SOFIA 21 (Agerpres). — A 
fost dată publicității Declara
ția comuna a delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale 
Uniunii Bovietice și Republi
cii Populare Bulgaria, semnată 
de Nikita Hrușciov și Todor 
Jivkov, ca urmare a vizitei de 
prietenie făcute în Bulgaria 
între J4 și 20 mai de către 
delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice.

In. declarație se arată că în 
cursul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice în R. P. Bul
garia au avut loc tratative în 
cursul cărora au fost exami
nate cele mai importante pro
bleme actuale ale situației in
ternaționale contemporane și 
problemele legate de dezvol
tarea și întărirea continuă a 
relațiilor frățești dintre Uniu
nea Sovietică și Republica 
Populară Bulgaria, între Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice și Partidul Comunist 
Bulgar.

Tratativele au confirmat 
încă o dată deplina unanimi
tate și unitate de vederi ale 
celor două părți în toate pro
blemele discutate.

Cele două delegații — se a- 
rată în declarație — constată 
că la politica consecventă de 
pace a țărilor socialiste sta
tele imperialiste occidentale 
răspund prin întețirea răz
boiului rece, intensificarea 
cursei înarmărilor, extinderea 
activității provocatoare și 
primejdioase pentru pace 
a blocurilor militare agre
sive N.A.T.O., S.E.A.T.O. și 
C.E.N.TO.

Astăzi, se arată în Declara
ția comună, se pune mai im
perios ca oricînd problema 
realizării unui acord cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală spre care tinde de mult 
întreaga omenire. Cele două 
delegații subliniază că sta
tele occidentale la confe
rința pentru dezarmare de 
la Geneva încearcă să în
locuiască propunerile sovie
tice cu privire la dezarmare 
generală și totală în condițiile 
controlului internațional rigu
ros cu propuneri privitoare la 
controlul asupra înarmărilor, 
ceea ce este nimic altceva de
cît o legalizare a spionajului.

Uniunea Sovietică și Bulga
ria subliniază că numai pozi
ția puterilor occidentale îm
piedică rezolvarea problemei 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară.

Cele două părți, se subli
niază în continuare în decla
rație, consideră necesar să se 
obțină rezolvarea cît mai 
grabnică a problemelor im
portante legate de reglenen- 
tarea pașnică postbelică, ca 
normalizarea pe baza înrhe- 
ierii tratatului de pace ger
man a situației din Berlinul 
occidental; respectarea suve
ranității Republicii Democra:- 
Germane ; stabilirea definiti
vă a frontierelor existente aie 
statelor germane ; neînzestra- 
rea cu arme nucleare a celor 
două state germane; încheie
rea unui pact de neagresiur.e 
între statele N.A.T.O. și statele

DECLARAȚIA C0.ML5A

SI GUVERNAMENTALE->

PRAG A 20 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția. 
C.T.K., la Praga a fost dată 
publicității declarația comună 
a delegațiilor de partid și gu
vernamentale ale R. D. Ger
mane și R. S. Cehoslovace 
semnată la 18 mai în legătură 
cu încheierea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
a R. D. Germane în R.S. Ceho
slovacă.

In timpul tratativelor din
tre delegațiile celor două țări, 
se spune în declarație, a avut 
loc un schimb de păreri in 
problemele situației internațio
nale și în problemele lărgirii 
continue a relațiilor reciproce 
frățești și a colaborării strînse.

La baza politicii externe a

co- 
R. S. Cehoslovace și R. 
Germane stau principiile 
existenței pașnice.

Propunerile sovietice in 
blema dezarmării, prezentate 
la Geneva, se subliniază in de
clarație, sînt absolut realiste 
și constituie o bază concretă 
pentru rezolvarea acestei pro
bleme de importanță vitală.

Cele două părți și-au rea
firmat din nou hotărîrea de a 
participa la crearea unei zone 
dezatomizate în Europa cen
trală, la limitarea răspîndirii 
armei nucleare, la încheierea 
unui pact de neagresiune între 
țările N.A.T.O. și țările parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia și la interzicerea pro
pagandei de război.

pro-
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participante la Tratatul de la 
Varșovia,

Partea sovietică a informat 
delegația bulgară despre con
tactele care au avut loc în ul
timul timp între reprezentan
ții Uniunii Sovietice și State
lor Unite in problema ger
mană. In legătură cu aceasta 
cele două părți declară că nu 
se poate admite ca aceste con
tacte să fie folosite ca un mij
loc pentru înșelarea popoare
lor, pentru o aminare perma
nentă și primejdioasă a re
glementării problemei ger
mane, că dacă statele occi
dentale vor continua să se 
mențină la poziții absurde și 
nerealiste. atunci Uniunea So
vietică, Republica Populară 
Bulgaria și o serie de alte 
state, nu vor avea altă alter
nativă decît să semneze tra
tatul de pace cu Republica 
Democrată Germană, fără a 
se ajunge la o înțelegere cu 
puterile occidentale.

Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Bulgaria con
damnă ocuparea de fapt a te
ritoriilor străine, condamnă 
amestecul imperialist în tre
burile interne ale țărilor A- 
siei, Africii și Americii La
tine, se pronunță cu hotă- 
rîre pentru lichidarea ime
diată a rămășițelor rușinosu
lui sistem colonial.

Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Bulgaria con
sideră că privarea Republicii 
Populare Chineze de locul ei 
legitim în Organizația Națiu
nilor Unite constituie un act 
samavolnic al imperialiștilor 
față de poporul chinez.

tn cursul tratativelor a avut 
loc un schimb de păreri în 
legătură cu situația din Bal
cani.

Guvernul Republicii Popu
lare Bulgaria care acordă o 
însemnătate deosebită orică
rei propuneri cu privire la 
normalizarea situației politice 
în Peninsula Balcanică și cu 
privire la stabilirea unor re
lații de bunăvecinătate Intre 
toate țările balcanice sprijină 
în totul (supunerile Ur.hsnfl 
Sovietice ca privire la trans
formarea Penhaolei Balca
nice șt regiunii Adriatxe 
tr-o zonă liberă de raa an» 
cleară și de racbeu.

Delegația Uniunii Sovierice 
a declarat că acordă o înaltă 
aprec;ere eforturilor guvernu- 
lui bulgar îndreptate spre in
staurarea unri păci trainice și 
a unor irfaȘn de bună : 
tate in Pr—.g'a Balcarucă-

Ambele guverse rubcnixză 
totodată că g-.eraele sCate- 
lor baVanăre — saerhhri ai 
NJLTjQ. an rin seamă de te- 
tereseie popoareorr lor r de 
necesitatea de a aerriae șt 
intăn pacea fa 
a ffabcJm 
teritoriile 
parita 
care > 
de xrr 
chete, ta

bn> O AS
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SOFIA — La Șefia »-a des
chis primul congres al i> Tă
ietorilor din Bulgaria, convo
cat in urma hoUririi CC. al 
P.C.B. La congres participă 
2.464 delegați- care reprezintă 
un număr de 80.000 de învă
țători. Participă, de asemenea, 
delegați din R. S. Cehoslovacă, 
R, D Germană. Iugoslavia, 
Mali. R. P. Polona. R, P. Un
gară, U.RA.S. Din R. P. Ro
mi nă participă tov. Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului 
învățămîntului și Culturii. 

că interesele popoarelor din 
Balcani cer nu cursa înarmă
rilor și baze militare străine, 
ci transformarea Balcanilor 
într-o zonă liberă de arma 
nucleară și de rachete, stabi
lirea unor relații ce prietenie 
și de bună vecinătate

In declarație se arată că re
prezentanții Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și ai 
Partidului Comunist Bulgar, 
intr-o atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere reci
procă totală. au făcut un 
schimb de păreri în legătură 
cu cele mai actuale probleme 
în activitatea partidelor lor. 
au discutat, de asemenea, o se
rie de probleme legate de dez
voltarea și întărirea continuă 
a colaborării frățești între 
P.C.UJS. și P.C. Bulgar.

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice și Partidul Co
munist 
datoria 
pentru 
țături 
lupte 
concepții revizioniste, dogma
tice și sectariste.

Bulgar consideră că 
lor sacră este să lupte 
puritatea marii invă- 
marxist-Ieniniste, să 
împotriva diferitelor

G. P. R.A. cere măsuri urgente
împotriva

TUNIS 20 (Agerpre*). — îu- 
tr-un interviu acordat trimisului 
special la Alger al agenției Tu
nis Afrique Prewe, dr. Mostefai 
Chawki, delegat cu Afacerile ge
nerale al Executivului provizoriu 
alger ian, a insistat asupra nece
sității de a nu se aștepta auto
determinarea pentru a distruge 
O.A5, și a cerut luarea unor
masori urgente împotriva aces
tei organizații ultracolonialiste. 
Cbawki a declarat eâ ultimele 
măsuri luate _au e—stituie de
al u pau. Trebuât. sâ ee tre»- 
că la aetnK 
ve'.Țară. A

MOSCOVA. Volumul mediu 
xl producției agricole a 
UJLS.S. pe inii 1958—1961 a 
reprezentat 75 -M la rată din 
volumul producției agricole a 
S.UJL. în ceea ee privește 
producția de gria, Uniunea 
Sovietică a și depășit aproa
pe de două ori nivelul pro
ducției americane.

De asemenea, la grăsimi a- 

Demonstrații 
studențești 
la Atena

ATENA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 19 mai, cîteva sute 
de studenfi de la școlile tehnice 
din Atena și Salonic au venit la 
Ministerul Industriei pentru a în- 
mîna o cerere cu privire la de
mocratizarea învăfămîntului. Cînd 
secretarul general al ministerului 
a refuzat să primească această 
cerere, studenții au organizat în 
fafa clădirii ministerului o de
monstrație de protest. Potrivit 
presei, împotriva studenților au 
fost trimise mașini blindate aie 
poliției. Poliția a intervenit, pro
vocând rănirea a 20 de mani- 
festanți și arestînd 70 dintre ei. 
Aproximativ 200 de studenfi au 
reușit să se strecoare prin cor
doanele poliției și au continuat 
demonstrația

„Vatan* « Situația 
grea a economiei 

Turciei
ISTANBUL 21 (Agerpres). 

Condamtiud politica de orien
tare spre Occident, promovată 
de Turcia, ziarul „Vatan“ scrie 
eâ pwreri’e occidentale ^împie
dică pe toc te căile industria
lizarea țârii*.

Refenndu-se * „ajutorul” 
pe care Tu^aa U primește din 
partea Occsdentnlâi in demi
terea economiei Turciei, ziarul 
sene : JDad ia anul 1947 par
tea sectorului industrial ta ce 
prineșîe venitul național a 
fost de lOp la sută, ia I960 ea 
c fost de numai 10J9 la sută, 
iată rezultatul dezvoltării noa
stre ia decurs de 12 «ai ca 
ajutorul occidentului”.

„Conducătorii noștri iși pen 
mari speranțe in ajutorul ță
rilor membre ale N-A-T.O-, 
continuă ziarul, dar toată lu
mea știe că principala cauză 
care impinge Turcia spre fa
limentul economic este povara 
prea grea a cheltuielilor mi
litare pe oare N^-TX). ne-a 
impus-o".

0. A. S
ee te în timp li ta Algeria, de 
vini nu este Executivi provi
zoriu. Menținerea ordinei depin
de de înaltul eomitir. Ca teate 
eâ nu punem la îndoială bună
voința acestuia, a arătat eL aba
tem totuși de părere că lnairal 
comisar a luat în considerare c« 
multă întirriere augestule Exe
cutivului proviiorr»-.

nimile, Uniunea Sovietică a 
depășit S.U.A.

BUENOS AIRES. — Agen
țiile de presă transmit că pre
ședintele Argentinei, Jose Ma
rin Guido, a hotărît ța 20 mai 
să suspende activitatea Con
gresului național și să pună 
cele peste 60 de partide poli
tice din Argentina sub contro
lul guvernului.

TOKIO. — Răspunzînd invi
tației Asociației Japonia— 
U.R.S.S„ la 21 mai — anunță 
TASS — a sosit Ia Tokio în- 
tr-o vizită de prietenie și pace, 
pilotul cosmonaut sovietic, 
maiorul Iuri Gagarin, Erou al 
Uniunii Sovietice. In după- 
amiaza aceleiași zile, maiorul 
I. A. Gagarin și soția sa au 
fost primiți de primul minis
tru al Japoniei, Ikeda.

rmmELE
PEUTKll IIEZmi/E

BE U BESEVi
GENEVA 21 (Agerpres). — 

In ședința din 21 mai a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare au continuat discu
țiile pe marginea documente
lor prezentate de U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la dezarma
rea generală și totală.

In cuvîntarea sa, delegatul 
S.U.A. a vorbit în termeni ge
nerali despre propunerile a- 
mericane care se referă la re
zolvarea litigiilor și la menți
nerea păcii în „procesul de
zarmării"

Delegatul R.A.U. a subliniat, 
printre altele, puterea de a- 
tracție, după cum s-a expri
mat el, a propunerii sovietice 
cu privire la lichidarea în în
tregime a mijloacelor de 
transportare a armei nucleare 
încă in prima etapă a dezar
mării.

Reprezentantul Indiei a ce
rut ca cele două proiecte de 
documente să fie examinate 
de Comitet paralel.

Reprezentantul sovietic a 
relevat că examinarea artico
lelor proiectului sovietic de 
tratat referitoare la prima 
etapă a dezarmării, precum 
și a capitolelor corespunză-

Se intensifică lupta partizanilor 
de vestîn Irianul

DJAKARTA 20 (Agerpres). — 
După cum anunja corespondentul 
agenției Antara de la statul ma- 
or al comandamentului pentru 

e berarea Irianului de vest, ac- 
■ e de luptă ale partizanilor 
in Irianul de vest iau o amploare 
•st mai mare. In prezent se duc 
-□te foarte aprige în regiunea 

orașului Fakfak. In cursul ultimei 
iupte care a avut loc aici între 
partizani și un detașament olan
dez trimis din Kotabaru (insula 
Lăut) în ajutorul garnizoanei 
Fakfak, 18 olandezi au fost uciși 
;. un mare număr au fost răniți. 
De*așamentul olandez a ' ‘
vc.'t sa se retragă.

In regiunea orașului 
partzanii s-au apropiat de oraș 
a o distanță de 25 km și, aju- 

•>* de populația locală, își în- 
•iresc pozițiile pregătindu-se sa 
cea în continuare lupta pentru 
e oerarea orașului.

fost ne-

Kaimana

SPANIA: Se extinde
mișcarea

Tineri din R.F.G. au format 
pichefe de protest în fafa 
ambasadei S.U.A. la Bonn. Ei 
poartă pancarte prin care cer 
încetarea imediată a experien
țelor nucleare americane din 

regiunea insulei Christmas.

In fața ambasadei 
S.U.A. la Londra...

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Agenția United Press Internatio
nal anunță că un numeros grup 
de mame cu copii în brațe s-au 
adunat în fața Ambasadei ame
ricane din Londra cerînd înce
tarea experiențelor nucleare a- 
mericane în atmosferă. în semn 
de protest împotriva experiențe
lor nucleare americane, femeile 
s-au așezat în piața din fața am
basadei, blocînd timp de două 
ore circulația. 

toare din planul S.U.A. și 
schimbul de păreri au scos la 
iveală divergențe substanțiale 
între pozițiile părților.

El a analizat apoi articolele 
proiectului sovietic de tratat 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală privind cea 
de-a doua etapă a dezarmării 
și a subliniat că guvernul so
vietic pornește de la ideea că 
în cea de-a doua etapă sta
tele participante la tratat tre
buie să lichideze arma nucle
ară și celelalte arme de 
exterminare în masă, să reducă 
in continuare efectivul forțelor 
lor armate, armamentele cla
sice și producția lor, precum 
și cheltuielile militare.

Reprezentantul R. P. Romi
ne a apreciat ca un factor 
pozitiv începerea discutării. în 
comitet a măsurilor etapei a 
doua a dezarmării, lntrucît 
multe probleme ale diferitelor 
etape ale dezarmării au o legă
tură strînsă între ele, a subli
niat el, examinarea măsurilor 
etapei a doua a dezarmării în 
stadiul actual poate să fie fo
lositoare pentru realizarea 
unui progres în lucrările co
mitetului.

Un mare detașament de parti
zani s-a apropiat de orașul Sarmi. 
Sprijinifi de populația locală, 
partizanii au izgonit pe colonia
liști din orașul Demta situat la 
80 km vest de Kotabaru.

Lupte înverșunate au loc în 
prezent în regiunea 
Manokwari.

orașului

seara de 
Sukarno,

DJAKARTA — In 
20 mai, președintele 
luînd cuvîntul la festivitatea 
cu prilejul sărbătoririi, „Zilei 
redeșteptării naționale", care 
a avut loc în Palatul Negara, 
a declarat: „Sîntem hotărîți 
să răspundem cu forța la 
forța colonialiștilor olandezi 
și vom elibera neapărat Iria
nul de vest în acest an“. Pre
ședintele a subliniat că po
porul indonezian este hotărît 
să elibereze prin orice mij
loace Irianul de vest.

grevista
Barcelona și din alte provincii . 
orașe spaniole a intrat în cea de-a 
șasea săptămînă și continuă să se 
er- -dă n aoroape toate regiun e 
nd-s-ae ae Soar.*.-.

Deși eutorffâfile tranch sie men- 
fin secrete datele cu privire la 
desfășurarea grevei, experfii de 
la Madrid, relatează coresponden
tul agenfiei France Presse, apre
ciază că în urma grevei au fost 
pierdute peste 700.000 de tone 
de cărbune.

MADRID 20 (Agerpres). — 
Muncitorii greviști din Ovie

do au trimis sîmbătă delegații 
la Jose Solis Ruiz, ministru, 
„delegat general al sindicate
lor** pentru a cere eliberarea 
muncitorilor arestați. Cu toate 
amenințările acestuia, la care 
s-au adăugat și cele pe care 
emisarul lui Franco le-a debi
tat cu prilejul unui discurs 
rostit la posturile de radio, a- 
dresat minerilor din Asturia, 
acțiunile hotărîte ale greviș
tilor au silit autoritățile fran- 
chiste să ordone eliberarea a 
24 de muncitori arestați. To
tuși aceste autorități continuă 
să țină încarcerați peste 120 
mineri greviști arestați numai 
în Asturia.

onnul este din nou 
obsedat de Festi
val. Deși trecuți de 
mult de vîrsta ti
nereții, unii domni 
din anturajul lui A- 
denauer sînt preo

cupați cu o intensitate puțin o- 
bișnuită de grandioasa manifes
tare mondială a tineretului. 
Preocupările acestea nu izvorăsc 
dintr-o nostalgică și inofensivă 
aducere aminte a unor ani în
depărtați, ci au cu totul alte mo
bil uri.

La Bonn, ideea Festivalului 
stîrnește neliniște. Diriguitorii 
politicii vest-germane reacționea
ză cu teamă la orice acțiune me
nită să promoveze pacea și prie
tenia între popoare. Tocmai de 
aceea în Germania occidentală 
organizatorii pregătirilor în ve
derea participării la Festival a 
generației tinere din această țară 
sînt supuși persecuțiilor, iar ac
tivitatea lor considerată „ilega
lă''. De altfel, nu-i mult de cînd 
împotriva lor a fost înscenată și 
o răfuială judiciară.

Cei de la Bonn nu se limitea
ză însă la teritoriul cuprins in
tre granițele vest-germane. Ei 
vor în general să zădărnicească 
Festivalul. Așa au procedat și la 
Viena. Atunci au irosit 4,5 mi
lioane de dolari spre a stingheri 
buna desfășurare a Festivalului.

Aspect din Magazinul central universal situat în Piafa Roșie (Mos
cova), magazin care are 200 servicii și secfii și este vizitat zilnic 

de circa 400.000 cumpărători.

Poporul Laosului 
e ferm hotărât să lupte 
pentru pace și unitate 

națională
Interviul acordat de generalul

Kong Le ziarului „lzvestia"
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: Generalul Kong 
Le, președintele Comitetului Mi
litar Național al Laosului. care 
se află într-o vizită în Republica 
Democrată Germană, a acordat 
un interviu corespondentului din 
Berlin al ziarului „lzvestia”. 
Kong Le a declarat: „Consider 
că concentrarea flotei americane 
și debarcarea trupelor în Tai
landa, ar trebui, potrivit con
cepției organizatorilor acestei 
provocări, să contribuie la ridi
carea spiritului combativ al tru
pelor lui Fumi Nosavan și la 
demoralizarea armatei noastre. 

’ Aceste calcule ale imperialiștilor 
sînt însă sortite eșecului. Sîn
tem hotărîți oricînd să opunem 
rezistență imperialiștilor, care 
caută să intimideze poporul 
nostru.

în pofida tuturor acestor ac
țiuni poporul Laosului este ferm 
hotărît să lupte pentru pace și 
unitate națională, pentru conti
nuarea politicii de neutralitate. 
El va obține victoria în această 
luptă. Operațiunile din regiunea 
Nam Tha constituie o mărturie

continuă să sosească 
în Tailanda

BANGKOK 21 (Agerpres). — 
Trupele americane, care conti
nuă să sosească în Tailanda, 
își întăresc pozițiile la granița 
cu Laosul. Ele primesc în per
manență armament greu și 
tancuri. Generalul Harkins, 
comandantul trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud și 
Tailanda, a inspectat în ulti
mele zile pozițiile trupelor a-

ZadarnicI Bani aruncați la gu
noi. Avioane, automobile, auto
buse, un ziar cotidian tipărit in 
șapte limbi la Munchen și adus 
pe calea aerului la Viena — iată 
cîteva din mijloacele puse la 
dispoziție de Bonn dușmanilor 
Festivalului. Bilanțul lor a fost 
însă jalnic. Festivalul de la Vie
na a repurtat un succes remar
cabil pe care nu a putut să-l 
umbrească provocările unor nefe-

Însemnări
riciți simbriași ai spionajului 
vest-german.

Domnii de la Bonn sînt însă 
slabi la capitolul memorie. Ei au 
uitat lecția de la Viena. Acum, 
la Helsinki, vor să procedeze în 
maniera care a eșuat pe malul 
Dunării albastre. Din nou se a- 
gită, din nou fac planuri, din 
nou alocă sume uriașe.

Ziarul berlinez „Junge Welt” 
a publicat date în legătură cu 
intențiile dușmanilor de la Bonn 
ai Festivalului. Deși mai sînt 
destule săptămîni pînă la Festi
val, Bonnul a luat măsuri fe
brile. Reprezentanța comercială 
vest-germană din Helsinki, str. 

a înaltului spirit combativ al 
trupelor noastre”.

Consider, a adăugat generalul 
Kong Le, că debarcarea trupe
lor americane în Tailanda „este 
o demonstrație de forță în 
scopul de a întări poziția S.U.A. 
în această regiune a lumii și de 
a acorda ajutor regimurilor reac
ționare din Tailanda și Vietna
mul de sud, unde pot fi aduse 
din Tailanda trupele americane. 
Doresc să subliniez că statele 
care au căzut de acord asupra 
dizlocării trupelor americane pe 
teritoriul lor, își asumă o grea 
răspundere pentru eventualele 
consecințe”.

Vom face totul ce ne stă în 
putere, a declarat Kong Le, pen
tru a aduce la îndeplinire acor
durile realizate de cei trei prinți 
cu privire la crearea unui gu
vern de coaliție. Rebelii lui Fumi 
Nosavan nu au dat însă dovadă, 
înainte de a fi zdrobiți în re
giunea Nam Tha, că doresc sin
cer să realizeze pe cale pașnică 
unitatea națională. Poate că 
acum ei se vor răzgîndi.
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mericane de la granița cu Lao- 
sul. El a declarat că va crea 
la Bangkok un al doilea stat 
major și că va vizita capitala 
Tailandei în fiecare săptămînă. 
(Reședința sa permanentă se 
află la Saigon). Harkins a de
clarat, de asemenea, că în a- 
numite împrejurări trupele a- 
mericane pot ^traversa fluviul 
Mekong și pătrunde în Laos.

Fredrikinkatu nr. 61, este sediul 
provocatorilor. anti-Festival. Ro
lul de diriguitor îi revine atașa
tului social al consulatului gene
ral vest-german Kurbjuhn. „Co- 
mis-voiajorii” provocărilor nu se 
pot plînge că patronii lor ar fi 
lipsiți de dărnicie. Herr Globke, 
criminal de război notoriu și 
mina dreaptă a lui Adenauer, a 
alocat din fondurile secrete pe 
care le tăinuiește suma de 
4.000.000 mărci vest-germane 
pentru acțiuni îndreptate contra 
Festivalului. Spre Helsinki va 
fi trimis și un număr de specia
liști în provocări — arată ziarul 
berlinez. La o conferință care a 
avut loc la colonelul Schmiickle, 
șeful serviciului de presă de pe 
lingă ministrul de război Strauss, 
s-a hotărît ca în timpul Festi
valului cinci ofițeri din cadrul 
„conducerii interne" să mărească 
personalul reprezentanței comer
ciale a Bonnului la Helsinki. 
Nu-i greu de înțeles ce proble* 
me „comerciale" vor avea acești 
ofițeri de soluționat...

Deci, Bonnul este din nou 
obsedat de Festival. Organizato
rii vest-germani ai acțiunilor în
dreptate împotriva prieteniei ti
neretului lumii pot să sconteze 
de pe acum bilanțul viitoarei lor 
activități : un eșec total.
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