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Așteptăm cu bucurie

Unul din oamenii Oneștiului nou. El, Gheorghe Baciu, a venit aici 
în 1960, ca operator chimist la Combinatul de cauciuc sintetic. 

a Acum e operator-șef. Toți operatorii din echipa condusă de el 
au obținut calificativul „bine" la examenul de admitere în insta
lație. Recent utemistul Gheorghe Baciu a fost distins, pentru merite 
deosebite în muncă și învățătură,cu Diploma de Onoare a C.C. al 

u-™ Foto: I. CUCII
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Muncitor
Duminică 27 mai 1962

Ședința Consiliului de Stat

al R. P. Romine

Elevele Popa Monica și Bun- 
ford Eleonora din clasa a X-a A 
de la Școala medie nr. 3 
Eftimie Murgu din Timișoara, 
la ora de chimie, în laborato

rul școlii.
Foto : N. STELOR1AN

pe înalții
oaspeți sovietici

La 25 mai a.c. a avut loc la 
Palatul Republicii ședința 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, prezidată de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au fost adoptate o serie de 
decrete privind construirea de 
noi obiective industriale, eco
nomice și social-culturale, 
printre care figurează centra
la de termoficare din cadrul 
complexului industrial Craio-

de clasă, cămine și 
studențești cu 2.000 

colonii muncitorești, 
cultură, dispensare

în întrecerea pentru îndeplinirea
angajamentelor luate

Cuwîntul dat obligă
Cărbune

peste plan
0 primă măsură 3.000.000 lei

ridicarea calificam tinerilor economii

firea apărută pe pa
gina l-a a ziarelor a 
trezit în inimi o 
mare și adîncă bucu- 
•ie: o delegație de 
partid , _
mentală sovietică în 

frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov 
ne va vizita țara. Unii ti
neri au decupat știrea din 
ziar și au lipit-o la gazeteîe de 
perete, alții s-au grăbit s-o ci
tească tovarășilor lor de muncă. 
Curînd, în multe întreprinderi, 
posturile de radioficare au re
transmis vestea. In pauze, munci
torii — tineri și vîrstnici — dis-

șl guverna-

Tinerii din cel mai mare 
bazin carbonifer al (arii 
— Valea Jiului — au 

extras peste plan, de la în
ceputul anului, 45.800 de tone 
de cărbune cocsificabil și 
energetic de bună calitate.

Pe lingă depășirea sarcinilor 
de plan și îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, un alt obiec
tiv principal al întrecerii mi
nerilor din exploatările acestui 
bazin îl constituie reducerea 
prețului de cost al producției. 
Gospodărind cu chibzuință 
lemnul de mină și alte mate
riale, sporind randamentul pe 
post, ei au redus cheltuielile 
planificate, realizînd în pri
mele 4 luni ale anului econo
mii suplimentare în valoare de 
3.446.000 de lei. Această sumă 
reprezintă mai mult de jumă
tate din angajamentul anual 
al minerilor. La exploatările , 
miniere Lupeni și Petrila, fie
care tonă de cărbune livrată 
în perioada amintită a costat 
mai puțin cu 4 și respectiv 3 
lei față de prețul de cost pla
nificat.

(Agerpres)

Extind folosirea
maselor plastice

f
J Ic

Colectivul Uzinei „Unirea” 
din Cluj acordă atenție 
bunei gospodăriri a meta

lelor. Una din căile prin care 
metalurgiștii de la această uzină 
dujeană și-au propus să reali’ 
teze economii de metal o con
stituie extinderea folosirii mase
lor plastice în construcția mași
nilor ce se produc aici. în pre
zent, din mase plastice sînt con
fecționate o serie de repere, 
printre care : capace pentru la
găre, diferite roți dințate etc, 
care sînt mult mai ușoare și re
zistente, economisindu-se astfel 
importante cantități de metal.

Calculîndu-se economiile reali
zate numai la fabricarea unui 
singur reper — autobaloanele 
pentru mașinile de filat — s-a 
constatat că se obțin economii 
de metal în valoare de peste 
156.000 de lei.

Anul acesta, 
muncă al uzinei 
sirea diverșilor 
încă 16 repere, 
gura realizarea de noi și însem
nate economii de metal.

D. VASILE

colectivul de 
va extinde folo- 

înlocuitori la 
ceea ce va asi-

ale mecanizatorilor
Stațiunile de mașini și trac

toare din regiunile Dobrogea, 
Ploiești, Crișana, Bacău, Mara
mureș, Suceava și Brașov au 
depășit planul lucrărilor agri
cole de primăvară. Organizînd 
temenic munca încă de la în
ceputul lucrărilor în cîmp, 
asigurînd o permanentă func
ționare a tractoarelor și ma
șinilor agricole și folosind din 
plin timpul- de lucru, mecani
zatorii din aceste regiuni au 
efectuat un volum de lucrări 
cu mult mai mare față de cel 
planificat. Datorită încheierii 
colectivizării agriculturii, me
canizatorii au executat, în ace
lași timp, toate lucrările la un 
nivel calitativ superior. Pînă 
acum, S.M.T. din țară au efec
tuat peste 97 la sută din pla
nul lucrărilor agricole de 
primăvară.

(Agerpres)

7n ultima vreme, 
la turnătoria de
fontă 

binafului 
Hunedoara 
pieselor turnate nu a 
fost la înălțimea sar
cinilor și posibilităților 
acestei secții. Astfel, 
turnătoria a trimis in 
luna aprilie afelieru- 
mecanic, spre prelu
crare, diferite piese ca 
cilindri, capte distri
buitoare etc. care au 
prezentat multe sufluri 
și porozităfi. Bine
înțeles că aceste piese, 
în greutate de sute 
de kilograme s-au re- 
butat în timpul pre
lucrării. De asemenea, 
în luna mai, la unele

a Com- 
siderurgic 

calitatea

piese de oțel, a cres
cut procentul de rebu
turi după prelucrare. 

La îmbunătățirea mun
cii tinerilor aflați in 
mare număr în uzină, 
organizațiile de bază 
U.T.M.
secții 
ducă o contribuție de 
seamă. I 
rînd, prin 
organizării de 
conducerea tehnică și 
comitetul sindicatului 
a unor cursuri de ri
dicare a calificării in 
care să fie cuprinși 
toți tinerii din cele 3 
secții și, îndeosebi, 
cei cu o scurtă prac
tică în producție pre

cum și alfi muncitori

din cele trei 
trebuie să a-

In primul 
i sprijinirea 

către

cu o slaba calificare. 
La acestea, lectorii re. 
crutafi dintre ingine
rii secțiilor să vor
bească tinerilor despre 
căile de înlăturare a 
cauzelor care gene
rează rebuturi, să se 
facă demonstrații prac. 
tice în ateliere asu
pra așezării corecte 
a miezurilor, pregătirii 
amestecurilor etc. Or
ganizațiile U.T.M. de 
aici, să ajute de ase
menea, la generaliza
rea in rîndul tuturor 
tinerilor a experienței 
bune a unor turnători 
fruntași ca Dorodici 
Anton, Mica Nicolae, 
și alții.

LAL ROMULUS

In vederea reducerii consu
mului de materiale și energie, 
pracum și a valorificării cit 
mai economicoasă a resurse
lor interne, la rafinăria Te- 
leajen, urmărirea îndeplinirii 
graficului de măsuri tehnico- 
organizatorice se face zilnic. 
Faptul acesta dă posibilitate 
de a lua permanent măsuri de 
evitare a risipei, de scădere a 
prețului de cost.

De la începutul anului și 
pînă în prezent, indicii de ca
litate la toate produsele au 
fost îndepliniți, a fost mărită 
cantitatea produselor de cali
tatea I, planul a fost reali
zat în proporție de 104 la sută, 
iar pierderile de produse pe
troliere reduse cu 8 la sută. 
A rezultat astfel o economie 
de peste 3.000.000 de leL

RADU ENACHE
corespondent

va, fabrica de prefabricate de 
beton pentru lucrări miniere 
de la Oradea, centrala telefo
nică automată — Reșița, ame
najarea de noi exploatări mi
niere, construirea de drumuri 
forestiere, construirea a 185 
blocuri de locuințe cu circa 
14.000 apartamente. 20 școli cu 
210 săli 
cantine 
locuri, 
case de
medicale, internate pentru co
pii, cinematografe, amenajări 
edilitare, modernizări de dru
muri și străzi, poduri, îndi
guiri. alimentarea cu apă a 5 
localități etc.

Consiliul de Stat a examinat 
o serie de cereri individuale 
de comutări, reduceri și gra
țieri de pedepse, luînd hotă- 
rîri corespunzătoare.

Constatînd că publicarea ac
telor de stat în mai multe bu
letine oficiale prezintă unele 
neajunsuri, s-a hotărît publi
carea acestora într-un singur 
organ oficial periodic, mai 
cuprinzător. Editarea noului 
Buletin se va face de către 
Consiliul de Stat

în continuare Consiliul de 
Stat a luat hotărîri pentru o 
mai bună desfășurare a activi
tății 
stat

în unele instituții de

Sesiuni ale sfaturilor
populare regionale

Prima cultură (furajeră) a părăsit terenul. Locul ei va fi luat de porumbul-siloz. Pentru a obține 
producția planificată 50.000 de kg la hectar, muncitorii gospodăriei agrico e de stat Păfule, din regiu
nea Oltenia, au împrăștiat pe cîmp îngrășăminte naturale care sînt băgate sub brazdă odată cu 

arătura. Foto . Agerprei

m
ffnTnrim

a figură seamănă cu 
eroina filmului „Dra
gostea lui Alioșa." 
Numai că ea nu e 
cantonieră pe pă- 
mînturile desțelenite. 
In schimb desțele

nește vechea îndărătnicie șl zglr- 
cenie a pămîntului care a avut 
parcelele și tabieturile lui în satele 
Comănești și Humoreni — Su
ceava. Domnica Tărniceru e fiică 
de țărani moldoveni. Mama ei 
e colectivistă în Solea, aproape de 
plaiurile de azi ale fetei. Nu pro
fesia la care a putut ajunge fără 
greutăți Domnica în anii noștri, ai 
puterii populare, e de mirare. 
Poate maică-sa, numai ea, să-și 
împreune. mîinile și să-i spună une
ori „Eu Domnico, în toată viața 
am semnat un singur act cu ade
vărat norocos : intrarea în gospo
dărie cu sfoara noastră de pă- 
mînt. Tu ești ditamai agronom și 
încă în consiliu regional... De 
cite pămînturi are grijă fata ma- 
mii“.

Domnica iubea relieful blajin al 
Moldovei, cîmpul vălurit de co
line. Și în timpul liceului, la Su
ceava, și în „intermezzour de 
un an cît a lucrat la sfatul popu
lar regional ducea dorul cîmpiei 
la care știa că se va întoarce. 
Curînd a pleca; bursieră la Inșii- 
tuiul agronomic din lași. Ca prac-

ticantă, la Ferma Darmachi și 
Ezăreni, apoi la G.A.S. Albești, 
din Suceava, studenta a deprins 
tainele pămîntului altfel decît le 
știau părinții și bunicii. Iar în a- 
nul IV privirea i s-a rotit dintr-o 
dată, cuprinzînd țara. Căci într-a- 
devar, încununarea studiilor este 
o excursie prin patrie. Mama a- 
bia trecuse hotarele satului natal. 
Orașul Suceava 
avea pentru ea 
nimbul cetății de 
scaun. Domnica, 
mezina familiei, a 
călătorit ca proas
păt agronom de-a 
lungul și de-a la
tul țării cunosc! nd 
minunile Dobro- 
gei — altădată o 
regiune uscată 
de sărăcie, 
niei, Cîmpia 
mîntul negru 
șele miniere. Domnica s-a așezat 
în noul ei „sediu" la Comănești 
Suceava, cunoscîndu-și țara și 
vremea. Fata de țăran care n-are 
încă un sfert de veac, e azi in
ginerul agronom al unei mari 
gospodării colective. Gospodă
ria e nouă iar inginera e tînără 
și ea. Dar în gospodărie Dom
nica aduce știința acumulată 
ani de-a rîndul și voința unei

de Veronica 
Porumbacu

utemiste născute la fără, de 
ridica pămîntul natal. Vîrsta : 24 
de ani. Hectarele în grijă : 1200 
din care teren arabil 860. Primul 
plan: Grîul — 1800 de kg la ha ;

a-și

în
țării ___________ __ ________w_ ______ _ _
sesiuni au luat parte deputați și numeroși invitați — activiști 
de partid și de stat, membrii consiliilor agricole regionale, pre
ședinți de gospodării agricole colective, directori de G.A.C. și 
S.M.T., specialiști în agricultură. Pe baza documentelor de 
partid și de stat, ale recentei sesiuni extraordinare a Marii 
Adunări Naționale, participanții la sesiuni au dezbătut prin
cipalele sarcini ale agriculturii. Deputății au aprobat planul 
de măsuri pentru sporirea producției agricole și consolidarea 
economico-organizatorică a unităților agricole socialiste.

în cadrul sesiunilor au fost aduse la cunoștința participan- 
ților deciziile comitetelor executive ale sfaturilor populare cu 
privire la constituirea consiliilor agricole regionale.

în întreaga țară consiliile agricole regionale și-au început 
activitatea.

In săptămlna următoare se vor desfășura sesiunile sfaturilor 
populare raionale. (Agerpres)

cursul săptămînii care s-a încheiat, în toate regiunile 
au avut loc sesiuni ale sfaturilor populare regionale. La

In cele două zile de desfă
șurare a lucrărilor sesiunii 
Sfatului popular regional 

Galați au fost discutate probleme 
importante privind dezvoltarea a- 
griculturii în regiune, s-au stabi
lit măsuri pentru punerea în apli
care a hotarîrilor plenarei C.C. 
al P.M.R. și a sesiunii Marii 
Adunări Naționale din aprilie a.c. 

Cei prezenți la sesiune au 
subliniat justețea acestor hotărîri. 

dat
co- 
mă- 
ca- 

agri-

In mod deosebit, ei au 
expresie mulțumirii țăranilor 
lectiviști din regiune pentru 
șurile privind redistribuirea 
drelor de specialiștii din 
cultură. Cu exemple concrete a 
fost arătată contribuția inginerilor

totalul cailor va însuma 110 ca
pete ; multe, dar terenul acciden
tat nu îngăduie pe întinderi largi 
mecanizarea și, pe deasupra pă
mîntul e încă parcelat. Deabia 
cînd tractorul o sa are tarlaua în
tinsa, ne mai împiedicîndu-se din 
50 în 50 de ’ 
mai lesne.
schimba fața

ucasttr
podișul Transilva- 
Dunării cu pă
și darnic și ora-

porumbul 2000 de kg la ha; carto
fii 16.000 de kg. Atît deocamdată. 
După ce parcelele se vor topi 
în geometria unor tarlale mai rod
nice, cifrele vor sălta și ele. Dar 
Domnica are în grijă nu numai 
plantele. „Sînt un soi de moașă 
comunală a șepfelului" 
ne ea. 50 de vaci vor fi 
în grajdul ce-l vor ridica 
podariile noi, verbele se 
încă la viitorul, e drept, foarte a- 
propiat, mai aproape de prezent); 
vor fl cumpărate 70 de vițele, Iar

— spu- 
adunafe 
(în gos- 
conjugă

(★

agronomi la buna desfășurare a 
campaniei agricole din primăvara 
acestui an.

O mare parte dintre deputății 
și invitații care au luat cuvîntul 
au arătat experiența acumulată 
de gospodăriile de stat și colec
tive în lupta pentru sporirea con
tinuă a producției la ha, subli
niind, totodată, posibilitățile mari 
existente în acest sens. Numeroa
sele propuneri făcute de vorbi
tori, problemele ridicate și dez
bătute au ' dus la îmbunătățirea 
planului de măsuri ăl consiliului 
agricol regional cît și al celui al 
secțiilor. Astfel, îr 
măsuri al consiliului 
gional, aprobat de

de

se

agronom îi

tarea" 
mără 
plări 
nești.

ari, treaba va merge 
Din toamnă se va 
pămîntului și nici o 

coastă nu va ră- 
mîne 
meri 
pruni și meri, să 
vezi dumneata li
vadă în cîțiva 
ani.

Fiind, cum spu
neam, tînără, Dom
nica Tărniceru 
n-are multe a- 
mintiri. ,,Prezen- 

gospodărie se nu- 
! primele 

din

stearpă : 
și pruni,

ei la
printre primele întîm- 
memorabile din Comă- 
A venit cu tovarășul luga 

— secretarul comitetului raio
nal, din Gura Humorului. A pi
cat chiar la unificarea „Vieții noi" 
din Amareni cu „30 Decembrie" 
Comănești. A intrat in ședința 
noului consiliu : „V-am adus-o, 
fraților. Gospodăriile au două luni 
și patru zile, inginera noastră de 
două ori zece și încă patru ani. 
Tineri voi, tînără ea...* în zorii

următori, inginerul 
însoțea pe președintele gospodă
riei, Onofrei Sofian, pe președin
tele sfatului popular Petru Gag- 
niuc. Era prima ei zi de muncă : 
stabilirea amplasării culturilor. De 
grîu nu mai poate fi vorba. Grîul 
• semănat dar s-a hotărît locul 
pentru 240 de ha de porumb și 
184 de ha cartofi, 16 cu orzoaica 
și 18 -cu ovăz : fiecare după te
renul cel mai potrivit : „Dai co
pilul la școală unde vezi că-l 
trage ața". Zis și făcut. Peste 
patru zile a început aratul, de 
îndată apoi însămînțatul.

Pe timpuri, absolvenții unei pro
moții se întîlneau la agape din 
deceniu în deceniu. Se măsurau 
din 
alții 
rată 
zii, 
iluziile și deziluziile vieții... Re
vederea cu fostele colege a avut 
loc chiar astă primăvară la sesi
unea Marii Adunări Naționale. O 
fată din lași lucrează la gospodă
ria din Vulturești, o alta la Ho- 
mocea-Bacau. „Promoția mea îm- 
pînzește țara" spune cu mîndrie 
Domnica Tărniceru. Copiii țarinei 
bătrîne întineresc pămîntul. Și 
nu • ușor lucru să faci mai rod
nic ogorul de deal : „atelaje sînt

ochi și, privindu-se unii pe 
ca înfr-o oglindă mai adevă- 
decît foija de argint a oglin- 
își împărtășeau nostalgiile,

(Continuare în pag. a 3-a)

prevede ca, pe baza bunei în
trețineri a culturilor, să se obți
nă, încă în cursul acestui an, o 
creștere simțitoare a producției 
de cereale. Astfel, în raionul 
Brăila se preconizează obținerea 
unei producții medii de grîu de 
2.000 de kg la ha, 4.000 de kg 
porumb boabe la ha, iar de pe 
suprafața 
obțină o 
5.000 de

cutau plini de însuflețire despre 
apropiata vizită a solilor poporu
lui frate sovietic.

— Eu și tovarășii mei am aflat 
cu o deosebită satisfacție că po
porul nostru va avea în mijlocul 
său oaspeți dragi — ne spunea 
strungarul Zaharia Constantin din 
secția matrițerie a Uzinelor de 
motoare electrice din Capitală.

Poporul nostru acordă o înaltă 
prețuire prieteniei sincere și 
nezdruncinat cu popoarele 
țești ale Uniunii Sovietice. în 
menii sovietici noi vedem pe 
ții noștri, pe tovarășii noștri 
maj apreciați de luptă.

— Am citit cu emoție știrea 
publicată în ziare — ne-a decla
rat tînărul inginer agronom Nico
lae Munteanu, de la G.A.C. Plopu 
din raionul Făurei. Noi nu 
am uitat căldura și dragostea cu 
care oamenii sovietici au salutat 
delegația de partid și guverna
mentală a țarii noastre în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care, în anul trecut a vizi
tat Uniunea Sovietică. Oaspeții 
sovietici vor simți căldura inimilor 
noastre, vor simți dragostea noa
stră pentru poporul țării ce con
struiește comunismul.

La secția prelucrări mecanice a 
Uzinelor ,.Timpuri Noi” un repor
ter al ziarului nostru l-a întîlnit pe 
maistrul Stelian Furtună. Tocmai 
discuta cu cîțiva tovarăși. Vorbeau 
despre apropiata vizită a dele
gației de partid și guvernamentale 
sovietice.

— îi vom primi cu brațele larg 
deschise — ne spune el — pe 
înalții oaspeți în frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov, care prin 
lupta sa neobosită pentru cauza 
păcii și socialismului și-a cîștigat 
dragostea tuturor oamenilor cin
stiți.

Acad. prof. Miron Nicolescu 
ne-a declarat :

— Salut din inimă vizita dele
gației de partid și guvernamen
tale sovietice. Această vizită — 
sînt convins — va prilejui noi și 
viguroase manifestări ale priete
niei trainice și indestructibile din
tre popoarele noastre. Poporul 
nostru va demonstra și cu acest 
prilej profunzimea simțămintelor 
sale de dragoste față de Uniunea 
Sovietică.

La redacția ziarului nostru au 
început să sosească numeroase 
scrisori prin care tinerii își ex
primă satisfacția în legătură cu a- 
propiata vizită a înalților oaspeți 
sovietici. „Vizita delegației sovie
tico în frunte cu tovarășul Hruș
ciov — ne scrie un grup de ti
neri de la Uzinele „Semănătoarea" 
— va fi o mare sărbătoare pentru 
noi, pentru întregul nostru popor", 
în aceste scrisori tinerii vorbesc 
despre sentimentele lor de dra
goste față de țara construcției 
desfășurate a comunismului, recu
noștința pentru ajutorul pe care 
ni l-a acordat. Multe din scrisori 
exprimă dorința ca înalții oaspeți 
sovietici să viziteze diferite între
prinderi și instituții.

Oamenii muncii din patria noa
stră se pregătesc să facă o pri
mire sărbătorească solilor marelui 
popor sovietic.

de 
fră- 
oa- 
fra- 
cei

de 10.500 de ha să 
producție medie 
kg porumb boabe

Construcții
T. OANCEA 

corespondentul „Scînteii 
tineretului"

social-culturale
(Continuare în pag. a 3-a)

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — în ulti
mii ani în raionul Lăpuș, re
giunea Maramureș, s-au înălțat 
numeroase construcții social- 
culturale. în sate și comune ca 
Vima Mică, Dumbrava, Tîrgu- 
Lăpuș, Berința, Mănăștur și 
multe altele s-au construit 22 
de școli 
numeroase 
dispensare 
în centrul
puș s-a construit de curînd un 
local destinat școlii medii cu 
internat și o policlinică moder
nă. în cursul anului 1962 
mai

elementare, ca și 
cămine culturale, 

și case de naștere, 
de raion Tirgu-Lă-

se 
construiesc în raionul Lă- 
alte 10 localuri de școală 
cămine culturale iar în 15 
se execută ultimele lu

crări de electrificare.

Ultima operație — finisarea — 
și transformatoarele de forță 
produse la unitatea a ll-a a 
întreprinderii „Electrotehnica" 
din Capitală pot pleca către 
beneficiari. Operația aceasta 
este făcută cu mult spirit de 

răspundere.

Foto : AGERPRES

unor noi

zăcăminte
în ultimul timp, în țara 

noastră au fost descoperite noi 
zăcăminte de caolin, feldspat 
și nisipuri fine, folosite la fa
bricarea sticlei, porțelanului si 
a f aianței. Pentru extragerea in 
cele mai bune condiții a aces
tor materii prime și pregătirea 
lor pentru industrializare, 
piloatările deschise au fost 
tate cu utilaje modeme, 
același timp, specialiștii au 
sit și introdus. în practică .... 
metode tehnologice de înnobi
lare a acestor materii prime, 
în felul acesta, la exploatarea 
Aghireș se obține un caolin 
selecționat, utilizat la fabrica
rea unui porțelan de calitate 
superioară. La Muntele Roșu, 
unde a fost descoperit un ma
re zăcămînt de feldspat, insta-

ex- 
do- 
In 

gă- 
noi

lațiile de extragere și măcina
re asigură obținerea unor can
tități mari de materie primă, 
din care se produce ceramică 
și faianță foarte fină.

în vederea îmbunătățirii ca
lității sticlei s-a trecut la în
nobilarea, printr-un procedeu 
tehnologic nou, a nisipurilor 
fine de la Miorcani. în acest 
fel s-a redus la minimum can
titatea de fier din nisip, care 
colorează în verde sticla, fapt 
care a permis să se treacă la 
producerea unei sticle supe
rioare, semi-cristal.

în prezent se fac noi cerce
tări în vederea lărgirii bazei 
de materii prime necesare in
dustriei sticlei, porțelanului și 
faianței.

(Agerpres)
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A apărat:
mează, ci și pe celelalte exem
ple negative de același fel:

In apele clare din marea 
misterelor mute 

Suna-va ecoul visărilor 
noastre"...

Colectiviștii din comuna Dîrvarif regiunea București, au început culesul căpșunilor. 
Foto s AGERPRES

ra o poezie scurta, 
închinată lui 
Gherman Stepa- 
novici Titov, ală
turi de altele, fe
lurite, așternute 
modest, pe foi li

niate de caiet ori festiv — pe 
foi albe, mari.

Dincolo de scrisul școlăresc 
în care se împleteau doar din 
loc în loc imagini cu adevă
rat emoționante, avîntul plin 
de adîncă și gingașă simțire 
își desfăcea aripi spre înalturi. 
Două din versuri s-au des
prins și au rămas parcă să 
înmiresmeze văzduhul :

In cadrul ședinței de cena
clu se citesc texte de brigadă. 
In interpretarea Cristinei Se
ver din clasa a X-a B, care 
va urma „bineînțeles, arta 
dramatică" dar vine și la ce
naclu pentru că e sigură „că-i 
va folosi și ei", accentele umo
ristice sfichiuiesc fără îndo
ială nu numai pe Ionescu Io- 
sefina căreia îi sînt dedicate 
versuri de felul celor ce ur-

La cenaclul 
literar al școlii

Lupta de clasă

redacției

fier vechi - otelăriilor
în primele patru luni ale acestui an, tinerii din regiunea 

Oltenia au expediat spre oțelării (prin I.CJd. cooperativele 
sătești) 4.400 tone de fier vechi, ceea ce înseamnă aproape 
jumătate din cantitatea pe care ei s-au angajat să o colecteze 
pe întregul an.

Gospodărește
Organizațiile U.T.M. din re

giunea Oltenia au luat măsuri 
pentru descoperirea rezervelor 
de fier vechi existente în di
ferite locuri. In urmă cu zeci 
de ani, în apropierea orașului 
Tumu Severin a funcționat o 
carieră de piatră. Aici tinerii 
au descoperit un adevărat 
„bazin” de fier vechi : o linie 
de decovil lungă de aproape 
3 km, diferite instalații meta
lice, corpuri de motoare, roți 
volante, cabluri de tracțiune 
din oțel, fără a mai socoti can
titatea de fier-beton din clă- 
dire^ propriu-zisă. îndrumați 
de către comitetul raional 
U.T.M., tinerii muncitori și co
lectiviști de la fabrica de ci
ment Gura Văii și din comu
nele Vîrciorova, Breznița și 
Magheru, constituți în brigăzi 
de muncă patriotică au desfă
șurat aici o activitate intensă. 
Fiecare brigadă dorea să scoa
tă de sub pămînt cît mai mult 
fier vechi și această dorință 
a dat naștere la o adevă
rată întrecere care a fost cîș- 
tigată de brigada condusă de 
utemistul Petre Fusu. Tinerii 
din această brigadă au colec
tat cu 1.000 de kg mai mult 
fier vechi ded: celelalie brigăzi. 
Astfel, în numai 4 zile au fost 
colectate și transporte te la loc 
accesibil pentru a putea fi În
cărcate. aproximativ 40.090 ce 
kg metale vechi, dintre care 
o mare cantitate de fontă și 
Oțel.

Tinerii din schela petrolieră 
Bîlteni, au inițiat și ei o acțiu
ne valoroasă : odată cu termi
narea unei noi sonde ei nu 
mai lasă pe locul unde au lu
crat nici măcar o piuliță. Fie
care piesă uzată, fiecare cui 
ori șurub, fiecare capăt de ca
blu ori de tablă, oricît de mici 
ar fi, ei le depozitează pentru 
a fi expediate centrelor de 
colectare.

Datorită acestui fapt, centrele 
de colectare a metalelor vechi 
din orașul Craiova, de pildă, 
au ridicat operativ tot fierul 
vechi colectat de către tineri.

Se observă însă în momentul 
de față din partea unor or
gane și organizații U.T.M. o 
slăbire a îndrumării tinerilor 
în vederea permanentizării ac
țiunii de colectare a fierului 
vechi. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Tg. Jiu, de pildă, evi
dențiază adesea la capitolul 
„Fier vechi colectat" numai 
organizația U.T.M. de la Ate
liere și baza tubulară, dar nu 
se preocupă ca experiența ti
nerilor de aici să fie însușită

Raidul nostru
în cîteva localități 
din regiunea Oltenia
și de către tinerii din alte 
întreprinderi și instituții, de 
antrenarea întregului tineret 
în mod permanent la această 
importantă acțiune patriotică.

Există posibilități reale ca 
angajamentul pe 
din regiune 
luat di

cărui șef este tov. Comei Pe
tri, ar vrea poate să-și reali
zeze planul numai prin ridica
rea metalelor vechi din marile 
întreprinderi și dacă s-ar pu
tea fără nici un efort din par
tea colectivului. După cum re
zultă însă din propriile sta
tistici, pînă la data de 17 mai, 
acest centru nu-și îndeplinise 
planul de colectare a fierului 
vechi. Vina pentru aceasta este 
trecută numai pe seama Uzine
lor mecanice din localitate care 
nu predaseră pînă la acea dată 
întreaga cantitate de fier vechi 
planificată. Tovarășii de aici 
însă nu au ridicat din nici o 
comună, din nici un sat, nici 
măcar un kilogram de fier 
vechi, deși în 25 de comune 
și sate ale acestui raion există 
neridicate circa 35 de tone de 
fier vechi. Numai la Gura 
Văii stau aproape 20 de tone. 
Cauzele ? Comoditate și lipsă 
de interes din partea I.C.M.-u- 
lui. Pentru că nu poate fi vor
ba despre altceva în vreme ce 
în numai 12 raioane ale regiu
nii Oltenia stau neridicate cir
ca 1.500 de tone de fier vechi.

Este necesar ca secția I.C.M.- 
Craiova, care prin unitățile 
sale deservește regiunea Olte
nia să ia măsuri urgente pen
tru ridicarea și expedierea că
tre oțelării a tuturor cantită
ților de fier vechi colectat de 
către tineri.

Organ teoretic și politic 
al Comitetului Central al Partidului 
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și „necazurile” Anglie:

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE

— în legătură cu articolele . Cer
cetarea științifică og-iadi 
-.Analele» universităților 
de științe sociale)” si .-Pa 
rea maselor la activitatea s

Experiență bună 
insuficient folosită
Se constată că acțiunea pen

tru colectarea fierului vechi a 
sporit în intensitate îndeosebi 
în luna aprilie, „Luna muncii 
patriotice'1. Din cantitatea co
lectată pe regiune de la în
ceputul anului și pînă la data 
de 30 aprilie (4.400 de tone), 
peste 1.500 de tone au fost colec
tate numai în luna aprilie. Tot 
în această perioadă organiza
țiile U.T.M. au lărgit experien- 
ța acumulată în ce privește 
colaborarea lor cu LC.M.-11L

Cercetez cu luare aminte 
cuprinsul dosarului din fața 
mea. E dosarul de creație al 
cenaclului literar „Al. Sania" 
de la Școala medie nr. 1 „N. 
Bălcescu" din București.

în afară de versurile lui Au
gustin Andrei, dosarul mai 
cuprinde și altele.

„Să t<e slăvesc mi-e greu
E prea îngust cuvîntul 
Dar tu, partid al meu, 
îmi însutești avîntul"

„Cine te-a făcut pe tine, măi 
elevo, fată 

subțire, veșnic 
retușată ?!

„Așa-naltă și

sau în alt loc : 
„Curioși

Sclipitori

Tiviți cu

ochi sînt

de parcă

acum la 
modă 

sînt în 
comă

riduri groase- 
ndoliate

Și alungiți cam pînă pe la 
spate"

...semnează elevul Atanasiu 
din dasa a VIII-a B. Versu
rile sînt așternute pe hîrtie 
parcă pe nerăsuflate, din toată 
inima. Versuri 
lectivizării 
alături de 
te Gri viței 
sînt apoi 
ză, analize 
artistice în opera 
veanu, Arghezi, prezentări de 
cărți noi, discuții asupra unor 
filme, expoziții de artă plas
tică, impresii din călătoriile 
elevilor prin țară pe urmele 
lui Mihail Sadoveanu („Din 
Valea Frumoasei" de St. Gri- 
gorescu) etc.

Deodată, am lăsat de o parte 
dosarul, la auzul unor versuri 
aparținînd lui Goldstein Ro- F* 
bert din clasa a X-a A. Nu 
era decîț un moment dintr-un 
text de brigadă, în care vor
bea un țăran venit la Consfă
tuirea pe țară a țăranilor co
lectiviști și care nu mai știa 
în noul București, pe unde s-o 
apuce ca să ajungă la Sala 
Palatului. El intrase în vorbă 
cu un grup de elevi cărora le 
spune cu 
șit:

închinate co- 
agriculturii stau 

altele închina- 
anilor ’33. Mai 
lucrări în pro- 

a-le măiestriei 
lui Sado-

mîndrie spre sfîr-

N. COTIGA

aminte cum ni se 
spunea: 

lui Istrat"„Sărăcanii
Azi siniem fruntași în muncă 
$i prin școlile de stai".

„Mi-aduc

Foto i AGERPRES

S-.ze-’ . nstiMului politehnic din București sa pregătesc pentru examene în laboratoarele de 
rejele electrice și electricitate.

fie nu 
depășii 
termen 
organx 
să ia măsuri pentru 
rirea de noi re2 
vechi existente 
o participare de 
rilor la acțiunea 
Este necesar ca. de 
organizeze in așa 
incit acțiunea de 
fierului vechi să fie d 
rată și de către e 
perioada vacanței

Ce așteaptă
Fără îndoială c 

obținute de tineri 
nea Oltenia in actius 
lectare a Cerului t 
însemnate.

In numeroase local 
acestei regiuni stau 
acum nesidicate câni 
de Cer vechi colt 
cu cîteva kmi in unnă_ 
O asemenea situație exista, de 
pildă, în raioanele Tg. Jiu. 
Băilești, Tumu Severin și al
tele. Centrul de colectare a 
metalelor care deservește ora
șul și raionul Tr. Severin, al

mrgen

Teatrul National ,J. L. Cara- 
giale", saSa Studio

BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — marți
29. era 19,30; BULEVARDUL DU
RAND — miercuri 30, vineri 1, 
ora 1930; TARTUFFE — joi 31, 
ora 1930; OMUL CU MIRȚOAGA
— sîmbătă 2, ora 1930; FIICELE
— duminică 3, ora 10; VICLENII
LE LUI SCAPIN — duminică 3, 
ora 1530; SURORILE BOGA — 
duminică 3, ora 1930.

TRE DOMNUL KETTLE ȘI DOAM
NA MOON — joi 31, ora 19,30 , 
PYGMALION — sîmbătă 2, ora 
19,30; VLAICU VODĂ — dumi
nică 3, ora 19,30.

miercuri 30, joi 31, vineri 1, sîm
bătă 2, duminică 3, ora 20.

Sala din cal. Victoriei 174

Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra"

29,

Teatrul „C. 1. Nottara*, 
sala Studio

VESELI — marți 29, joi 
1, ora 20, duminică 3, 
SCANDALOASA LEGA-

CONCERT IN RE... HAZLIU — 
miercuri 30, joi 31, oramarți 29, 

20.
BAIEȚII

31, vineri 
ora 10,30.
TURA DINTRE DOMNUL KETTLE 
ȘI DOAMNA MOON — miercuri 
30, sîmbătă 2, ’ • • - -duminică 3, ora 20

ȘAPTE 
vineri 1, 
ora 20.

Sala Dalles

NOTE POTCOVITE — 
simbătă 2, duminică 3,

Programul spectacolelor 
de la 28 mai la 3 iunie

Sala Palatului R.P.R.

SPECTACOL EXTRAORDINAR 
DE BALET (organizat de A.T.M.) 
— luni 28, ora 20. CONCERT EX
TRAORDINAR DE MUZICA U- 
ȘOARA dat de JEAN-CLAUDE 
PASCAL (Paris) — miercuri 30, 
ora 20 (spectacol organizat de 
O.S.T.A.) RIGOLETTO — vineri 1, 
duminică 3, ora 19,30 ; BOEMA — 
sîmbătă 2, ora 19,30 cu soliști ai 
operelor italiene de la Neapole, 
Roma și Milano (spectacole or
ganizate de O.S.T.A.). TACHE, 
IANKE ȘI KADIR — joi 31, ora 
19,30 (spectacol prezentat de Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra").

Tettrul de Operă și Balet al R.P.R.

dat). CASA CU TREI FETE — 
miercuri 30, ora 19,30-, VINZATO- 
RUL DE PĂSĂRI — vineri 1, ora 
19,30; ELIXIRUL DRAGOSTEI — 
duminică 3, ora 10,30; PLUTAȘUL 
DE PE BISTRIȚA — duminică 3, 
ora 19,30.

SFINTA IOANA — marți
Joi 31, ora 19,30; MAMOURET — 
miercuri, 30 ora 19,30 ; AL PA
TRULEA — vineri 1, ora 16; CUM 
VA PLACE — vineri 1, ora 19,30; 
CAMERA FIERBINTE — sîmbătă 
2, ora 16; TACHE, IANKE ȘI KA- 
DIR — simbătă 2, ora 19,30; ME
NAJERIA DE STICLA — dumini
că 3, ora 19,30.

Teatrul
NUNTA LA

29, ora 19,30; 
miercuri 30, duminică 3, ora 19,30; 
SVEJK IN AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL — joi 31, ora 19,30 
(spectacol cedat), vineri 1, ora 
19,30; PRIETENA MEA PIX — 
sîmbătă 2, ora 19,30.

Studioul „Lucia Sturdza 
Bulandra"

29,

de Comedie
CASTEL — 
CELEBRUL 702

marți

Teatrul Muncitoresc C.F.R.

Filarmonica de Stat „George 
Enescu"

CONCERT GEORGE STEPHA- 
NESCU. Cuvînt introductiv : I. C. 
Spira — luni 28, ora 20, Sala mică 
u Palatului R.P.R. RECITAL DE 
PIAN : GRAZIELLA GEORGIA și 
RECITAL VOCAL: RAMON CAL- 
ZADILLA (Cuba). La pian : MAR-

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale", sala Comedia

CRED IN TINE — marți 
miercuri 30, vineri 1, ora 19,30 
MENAJERIA DE STICLA — joi 31k 
ora 19,30; COPIII SOARELUI — 
sîmbătă 2, ora 19,30; COST ACHE 
ȘI VIAȚA INTERIOARA — du
minică 3, ora 10 ; UN STRUGURE 
IN SOARE — duminică 3, ora 
19,30.

MARIA SA BĂRBATUL — marți 
29, vineri 1, ora 19,30; HOȚII ȘI 
VARDIȘTII — miercuri 30, ora 
19,30; ROMAGNOLA — joi 31. 
sîmbătă 2, ora 19,30; OAMENI ȘI 
UMBRE — duminică 3, ora 19,30.

Teatrul Regional București 
șos. Ștefan cel Mare 34

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1 
la Parcul Herăstrău

MIELUL TURBAT — sîmbătă 2, 
ora 20, duminică 3, ora 17 și 
ora 20.

TRUBADURUL — marți 29, ora 
19,30; OEDIP — miercuri 30, ora 
19,30; NUNTA LUI FIGARO — joi 
31, ora 19,30; SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — sîmbătă 2, ora 19,30 ; O 
NOAPTE FURTUNOASA și NA- 
PASTA — duminică 3, ora 10.

Teatrul de Stat de Operetă
ROSEMARIE — marți 29, joi 31. 

ora 19,30, sîmbătă 2 (spectacol ce-

REGELE LEAR — marți 29, ora 
19,30; ORFEU IN INFERN — mier
curi 30, vineri 1, ora 19,30; MAC
BETH — joi 31, ora 19,30; O SCRI
SOARE PIERDUTA — sîmbătă 2, 
duminică 3, ora 19,30; NAPASTA 
— duminică 3, ora 10.

MENAJERIA DE STICLA — vi
neri 1, ora 20; AL PATRULEA — 
simbătă 2, ora 20; MAMOURET— 
duminică 3, ora 20.

Teatrul de Estradă al Regiunii 
București, șos. Ștefan cel Mare 34

DIN TOATA INIMA — mărfi 
29, miercuri 30, ora 20.

Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Magheru

Teatrul pentru tineret și copii 
str. Dobrogeanu G he rea

FRAȚII KARAMAZOV — marți 
29, vineri 1, ora 19,30, duminică 
3, ora 10 ; ANTONIU ȘI CLEOPA
TRA — miercuri 30, ora 19,30; 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ DIN-

SALUT VOIOS — joi 31, ora 
17, duminică 3, ora 10 și ora 17.

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

VORBA! REVISTEI — marți 29.

Dar se accentuiază asupra 
unor aspecte negative legate 
de munca propriu-zisă a ele
vilor : cei ce nu învață, chiu
langiii, indisciplipații, cei ce 
vin fără emblemă, cei ce nu 
au grijă de avutul obștesc etc.

Ședința se apropie de sfîr- 
șit. Observațiile judicioase ale 
Ancăi Hașdeu din clasa a 
XI-a A, una dintre cele mai 
bune eleve din școală, inter
vențiile cu un aer doct ale lui 
Sărătură Laur, analiza minu
țioasă a lui Igor Hecht sau 
clarificările făcute de Răzvan 
Vladimir, împreună cu con
tribuțiile tuturor, sistematizate 
și completate de conducătorul

cenaclului, tovarășul profesor 
Bărbătescu Mihai., n-au des
curajat-o pe Damian Marta 
din clasa a IX-a care a citit 
în această ședință, sfioasă, cu 
vocea ușor tremurîndă, prima 
ei poezie, ci i-au dat încredere 
în forțele ei, în rezultatele pe 
care le va putea obține dacă 
se va strădui. De altfel, din 
această ședință și Marta și cei
lalți au învățat.

Ora este înaintată. Ședința 
s-a sfîrșit, toți se grăbesc spre 
casă. Dar cu toată graba tot 
se mai găsesc cîteva momente 
pentru împărtășirea (a cîta 
oară!) a planurilor de viitor.

Anca Hașdeu va merge la 
electronică, Răzvan Vladimir, 
care a luat premii la Olimpi
ada științifică, va studia ma
tematica și fizica, iar Augustin 
Andrei visează cu ardoare să 
devină medic, să fctudieze 
mult, să mînuiască izotopi 
radioactivi și aparatura mo
dernă spre binele omului.

Ies pe poarta liceului care 
poartă acum, cu vădită mîn
drie, scris cu litere mari pe 
frontispiciu, același nume care 
stă înscris mărunt, în elină, 
și pe foaia îngălbenită de vre
me a catalogului gros din mu
zeul școlii — al elevului Băl
cescu Nicolaie.

Mă gîndesc la elevii pe care 
i-am cunoscut astăzi, la chipul 
lor viitor, aidoma celui din 
visele lor, făurite cu atîta si
guranță, la revărsarea bogată 
în fapte, a poeziei din versu
rile lor de acum. Și parcă 
simt mai puternic ca înainte, 
frumusețea fascinantă din ui
mirile lui Augustin Andrei.

și ce roi 
de stele 

lumi 
îndepărtate 

Purtind lucirea ochilor cu ele. 
Ce porți de visuri vechi, 

desferecate r

Dumitru Popescu — Cons
tanța. Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la redistri
buirea cadrelor de specialiști 
din agricultură prevede : „Co
piii inginerilor și medicilor ve
terinari care lucrează în gos
podăriile agricole de stat, în 
gospodăriile agricole colective, 
în stațiunile de mașini și trac
toare și în circumscripții sani- 
tar-veterinare, care sînt ad
miși în învățămîntul mediu și 
superior și promovează cu re
gularitate anii școlari, ^vor pri
mi bursă și loc în cămin pe 
toată durata școlarizării". Deci 
și dvs. veți beneficia de pre
vederile acestei hotărîri.

Nelu Buturea — Suceava. în 
legătură cu dorința exprimată 
de a juca șah prin corespon
dență, te informăm că revista 
„Magazin" și Revista de șah 
organizează diferite concursuri 
de șah prin corespondență. A- 
dresați-vă acestor reviste.

Nicolae Dragoș — Iași. Re
gulamentul de aplicare a de
cretului nr. 90/1956 cu privire 
la carnetul de muncă prevede.

„In caz de furt, pierdere, 
distrugere totală sau parțială 
a carnetului de muncă origi
nal, se va elibera la cererea 
celui în cauză, un carnet de 
muncă duplicat, de către ul
tima unitate la care acesta a 
lucrat sau

„Ce-adînc e cerul...

Cu porți deschise-n

EUGENIA GROSU 
studentă

lucrează, pentru
plăti o taxă de 50

caz de furt sau pierder'

*

STUDENȚIISE PREGĂTESC
© In aceste zile, biblioteca 

Institutului de medicină din Ti
mișoara a devenit neîncăpătoa
re ; la fel și sălile de lectură de 
la cămin.

în sala bibliotecii sînt mulți 
studenți din anul VI. Printre ei 
se află Pavel Bolchiș, Adriana 
Zaharcu, Geta Gal, Rodica Sau- 
ciuc fi alții.

In canctela settlor studenți 
există numai note de 9 fi 10. 
fiota 8 este o raritate.

— Pe lingă stagiul pe care îl 
efectuez ca intern la Clinica de 
boli contagioase — spune stu
dentul Pavel Bolchiș, secretarul 
consiliului asociației studenților 
din institut — lucrez mult la lu
crarea de diplomă pe care o voi 
termina în curînd.

— Cum te pregătești pentru 
examenele din iunie ?

— Pentru examenele din vară 
am început să învăț la 1 octom
brie anul trecut. Studiez trata
tele clasice, notițele și materia
lul bibliografic care se 
din belșug la biblioteca 
tului. Aș dori ca și în 
sesiune să obțin rezultate 
de bune ca în sesiunile 
dente.

Rodica Sauciuc, responsabila 
profesională a grupei a IX-a din 
anul VI, este foarte conștiin
cioasă.

—- Cum merge studiul Rodica ?
— Bine. Citesc notițele pe 

care le-am luat în timpul anului 
și pe urmă, după ce am o sche
mă generală, îmi complete* cu
noștințele din cursurile catedre
lor și tratatele clasice.

Rodica Sauciuc nu a lipsit la 
nici o oră de curs tot timpul a- 
nului școlar.

La fel ca acești studenți 
și ceilalți colegi ai lor din 
tirnul an de studiu. Toți vor să 
obțină rezultate cît mai bune în 
ultima lor sesiune de examene.

Peste 
apărea 
Aici se

jac 
ul-

cîteva zile, pe uși, vor 
anunțurile: „Liniște,

dă examen !**

IOVU TRIPON 
student

găsește 
institu- 
ultima 
tot așa 
prece-

TA JOJA — marți 29, ora 20, 
Sala mică a Palatului R.P.R. CI
CLUL „MUZICA DE-A LUNGUL 
VEACURILOR — CEAIKOVSKI — 
miercuri 30, ora 20, Sala mied a 
Palatului R.P.R. CONCERT DAT 
DE CORUL FILARMONICII. Diri
jor : D. D. BOTEZ. Dirijor ad
junct : V. PINTEA. La pian IOSEF 
PRUNNER — joi 31, ora 20, Ate
neul R.P.R. CONCERT DE MUZI
CA POPULARA ROMINEASCA 
dat de orchestra „BARBU LAUTA- 
RU”. Dirijor: Ionel Budișteanu — 
sîmbătă 2, duminică 3, ora 20, la 
Teatrul de vară „N. Bălcescu".

Circul de Stat

ARENA CURAJULUI — luni 28, 
marți 29, ora 20. CESKOSLOVEN- 
SKE ATRAKCE (spectacol prezen
tat de circul din Praga) — vineri 
1, sîmbătă 2, ora 20, duminică 3, 
ora 16 și ora 20.

CINEMATOGRAFE
27 mai 1962

Pompierul atomic : Patria, Bucu
rești ; Anii fecioriei : 8 Martie, G. 
Coșbuc ; Călătoriile lui Guliver : 
Republica, E. Pavel ; Șoferii iadu
lui : Magheru, I. C. Frimu, Alex. 
Popov ; întoarce-te : G. Doja; Stra
da Mare : V. Alecsandri ; Umbre 
albe: Lumina• Omul amfibie: 
Maxim Gorki, Moșilor, Donca Si- 
mo, Volga : Bătălie în marș (am
bele serii) : Central: Departe de 
patrie : Victoria ; Bîtă, ieși din 
sac ! — A fost odată ca acum — 
Sport nr. 2/1962 : Timpuri Noi 1

Program pentru copii — dimineața 
Post-restant — după-amiază —: 13 
Septembrie : 
Tineretului ;
nul: 8 Mai, înfrățirea între 
poare ; Cine-i de vină ?: 1 Mai, 
Alex. Sahia ,■ Profesiunea doamnei 
Warren : Cultural; Curcanii: Gri- 
vița, Libertății; După doi iepuri: 
C-tin David ; Lunga noapte a 
lui '43 : V. Roaită, Olga Bancic, 
23 August • Muzicantul orb : Uni
rea; Rosita : T. Vladimirescu; Post- 
restant : Munca, 16 Februarie, G. 
Bacovia ; Apartamentul : Popular, 
Arta, Floreasca, ~ 
Casa surprizelor :
Program special: I. Pintilie; Iu
bire încătușată: N. Bălcescu; Tom- 
Degețelul: Luceafărul ; In noaptea 
de ajun: Drumul serii; Perle ne
gre : Aurel Vlaicu; Intre două iu
biri: B. Delavrancea.

Frumoasa Lurette: 
Mai tare ca uraga- 

po-

30 Decembrie ; 
M. Eminescu ;

• Sesiunea din iunie e aștep
tată cu viu interes și la Insti
tutul de mine din Petroșeni. In 
anul II al Facultății de electro
mecanică minieră, ultimele refe
rate, lucrări de laborator și 
planșe sînt predate. Conștienți că 
intrînd în sesiune cu materia 
temeinic însușită vor obține re
zultatele dorite, în majoritate, 
studenții au dat o deosebită aten
ție pregătirii de zi cu zi, încă 
de la începutul semestrului.

Studenți ca Apostoiu Petre, 
Constantin Toader, Ungur eanu 
Petre și alții, foști electricieni și 
mecanici de mină, se prezintă 
în sesiune, plini de încredere în 
forțele lor. Pentru ei ca și pen
tru ceilalți studenți ai anului, 
sesiunea din iunie constituie un 
prilej bun de verificare a cu
noștințelor căpătate de-a lungul 
a încă unui semestru de studiu.

în 
eliberarea duplicatului se vu 
face numai după publicarea 
anulării carnetului original.

Pierderea carnetelor de 
muncă completate se va pu
blica în buletinul sfaturilor 
populare regionale de unitatea 
unde acesta s-a pierdut sau de 
către titularul carnetului de 
muncă pierdut. Pe baza dove
zii din care rezultă publicarea 
pierderii și pe baza chitanței 
prin care s-a plătit taxa de 50 
lei, se va putea elibera dupli
catul carnetului de muncă".

Deci pentru rezolvarea ca
zului dumneavoastră adresa- 
ți-vă sfatului popular regional.

Ana Ulmeanu — Vatra 
Dornei. Adresa Institutului 
pedagogic de 3 ani din Bucu
rești este Șoseaua Panduri nr. 
90 raionul Lenin.

Institutul are următoarele 
facultăți : Facultatea de filo
logie, Facultatea de matemati
că, Facultatea de fizică și chi
mie, Facultatea de științe na
turale, Facultatea de istorie- 
geografie, Facultatea de arte 
plastice, Facultatea de educa
ție fizică și Facultatea de mu
zică.

Marieta Weber — Brașov. 
Pentru a vă îmbogăți și mai 
mult cunoștințele profesionale 
puteți studia printre altele, ur
mătoarele lucrări :

1. Ing. Aristide Dodu : „Teh
nologia tricotajelor" volumul I 
apărut în Editura tehnică.
2. „îndreptarul tricoterului" 

traducere din limba rusă pu
blicată de I.D.T.-București.

3. S. Iacob : „Călăuza mun
citoarei de la mașina Raschel" 
— I.D.T. București.

4. „Călăuza și instrucțiunile 
de lucru la mașina de tricotat 
circulară Interlok". Traducere 
din limba germană — I.D.T. 
București.

5. L. P. Ignatova : „Prepa
rarea firelor pentru tricotaje". 
Editura tehnică.

N. ALDEA
student

1

Ore de recreere pe Jacul Herăstrău.
Foto .' AL I. VLADIMIR



Angajament pionieresc: 
numai note bune
și foarte bune

încheierea lucrărilor plenarei 

Consiliului Central al Sindicatelor

a Școala de 8 ani 
nr. 1 din Lupeni 
se desfășoară o 
susținută activita
te pentru ca șco
larii să încheie cu 
bine anul de învă- 

țămînt.
La ultima adunare a orga

nizației U.T.M. (cadre didacti
ce) din școală s-a discutat 
mult despre pregătirea elevi
lor în vederea încheierii anu
lui școlar. Mulți dintre învă
țătorii și profesorii utemiști 
lucrează ca instructori în cele 
9 detașamente de pionieri din 
școală.

Pentru a-i ajuta concret pe 
pionieri și școlari, în adunare 
profesorii și învățătorii ute
miști au propus ca în fiecare 
duminică, să se organizeze 
meditații, sub îndrumarea in
structorilor de pionieri, în deo
sebi cu pionierii rămași 
în urmă la învățătură. S-a 
hotărît, de asemenea, ca fie
care instructor, împreună cu 
dirigintele sau învățătorul cla
sei, cu colectivul de conducere 
al detașamentului, să facă 
vizite la domiciliul pionierilor, 
să afle cum își planifică 
timpul, ce condiții au pentru 
învățătură, să discute cu pă
rinții acestora pentru a le 
cere sprijinul. Tot atunci s-a 
propus să se sugereze detașa
mentelor de pionieri să țină 
adunări pionierești, pentru a 
discuta despre pregătirea ele
vilor, întîlniri cu fruntași în 
producție, cu activiști etc. în 
adunările lor de unitate și de 
detașamente, pionierii s-au an
gajat să încheie anul 
numai cu note bune și 
bune.

De cînd s-au luat 
hotărîri, a trecut mai bine de 
o lună. în acest timp, la ma
joritatea detașamentelor s-au 
ținut adunări care au discutat 
despre munca elevilor 
nierii detașamentului nr. 
format din clasele a Vil-a A 
B și E (instructoare Stela 
Radulescu), de pildă, a pregă
tit și a ținut adunarea „De ce 
trebuie să învățăm bine și 
foarte bine", cei din detașa
mentul nr. 2, (instructoare 
Ana Raspopa) au organizat a-

școlar 
foarte

aceste

Fio-
1,

0 fată 
din tînăra generație

(Urmare din pag. l-a) 

destul de puține. In grajdul ce se 
ridica vom aduna noi îngrașămin- 
tele naturale, dar cînd s-or înălța 
încă și alte combinate de îngrășă
minte, atunci s-or minuna tractoriș
tii de la S.M.T. Salcia ce rod poate 
să dea pămîntul sărac al Comă* 
neștilor și Humorenilor’’.

...,,A, era să uit o perspectivă
— îmi spune tînăra ingineră. Am 
hotărit să facem pe un hectar un 
lot demonstrativ pentru sfecla de 
zahăr. Avem contract cu Bucecea, 
încercăm ce suplimente azotoase 
ne trebuie și la anul extindem 
cultura sfeclei cît putem mai mult. 
Venituri noi pentru gospodărie, 
zahăr mai mult pentru dvs..." Și, 
cam acestea sînt datele „gospo
dărești* pentru moment...

Pe Domnica Tărniceru am con
dus-o la gară : mergea la consti
tuirea consiliilor agricole. Tre
nul s-a oprit doar un minut. Cu 
biletul fluturînd în mină, Domnica 
a cercetat bine vagoanele cu pri
virea. Ușa unuia dintre ele s-a 
deschis și fata grăbită luîndu-și 
rămas bun, sări pe scară. Iar eu 
am rămas în gară privind trenul 
care ducea o tînăra ingineră a- 
gronom — de numai 24 de ani
— ca 
bră a 
nai. 
drept 
vieții" 
noastre.

s-o aducă înapoi ca mem- 
Consiliului agricol regio- 
O călătorie care face pe 
cuvînt parte din „drumul 
deschis înaintea inginerei

■ coincidență a pro
gramării filmelor 
face să ruleze în 
aceste zile, conco
mitent, o nouă 
producție sovietică 
închinată tineretu

lui _ „Anii fecioriei" (ce im
propriu, lipsit de inspirație a 
fost tradus titlul) și capodopera 
regizorului spaniol progresist 
Bardem „Strada Mare", relua
tă la cîțiva ani după premieră. 
Ce legătură poate exista între 
pelicula, modestă ca proporții 
artistice (aparține unor crea
tori tineri dintr-un studio tî- 
năr) și filmul marcînd o etapă 
însemnată în evoluția spre 
realismul puternic, necruțător, 
al unei cinematografii care — 
oprimată de cenzura franchistă 
— nu reușise multă vreme să 
se impună nici sub raport ar
tistic? Ce legătură poate exista 
intre eroii — atît de diferiți 
— ai filmului proaspăt, lumi
nos, membrii unei brigăzi 
comsomoliste („Anii fecio
riei") care găsesc resurse neli
mitate să-și susțină prietenul 
aflat intr-un impas, și niște 
studenți cheflii, plictisiți, în 
căutare de aventuri ieftine, ce 
pun la cale, cu singe rece, 
farsa odioasă care va distruge 
definitiv existența și așa întu
necată a eroinei din „Strada 
Mare" ?

Aparent, nimic decît deose-

noti-dunarea „Cum îmi iau 
țe“, detașamentul nr. 3, a dis
cutat tema „A învăța este da
toria fiecărui pionier", iar cei 
din detașamentul nr. 4 (cla
sele a IV A, C și E) au dis
cutat într-o adunare tema „A 
învăța înseamnă a-ți iubi pa
tria". Aceste adunări au fost 
bine pregătite, și-au atins 
scopul.

Adunările au fost urmate 
de măsuri concrete, grupele 
de întrajutorare și-au intensi
ficat activitatea, numărul pio
nierilor participant la medi
tații a crescut, a început să 
crească și numărul notelor 
bune și foarte bufee.

Nu de mult, pionierii deta
șamentului nr. 1, au organizat 
o întîlnire cu minerul fruntaș 
Vasile Feher. Acesta le-a vor
bit pionierilor despre viața și 
munca minerilor. Pionierii au 
reținut cuvintele : „ca să a- 
jungi miner fruntaș, trebuie 
mai întîi să înveți bine".

Pionierii din această unita
te au mai organizat aseme
nea întîlniri. în această pri
măvară, s-au întîlnit cu tova
rășul Ion Ghinea, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșeni, cu tovară
șul Petru Stoica, secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M., 
cu tovarășul Aron Cristea, di
rectorul Școlii profesionale 
din Lupeni și alții. Aceștia 
le-au vorbit despre datoria 
de a învăța bine. La aces
te întîlniri. mulți pionieri 
și-au luat angajamentul să se 
pregătească temeinic, să răs
pundă prin rezultate tot mai 
bune la învățătură, grijii pe 
care întreg poporul le-o poar
tă, să fie mai disciplinați, să 
se ajute mai mult între ei. 
Angajamentele au prins viață. 
La clasele a VH-a B. a VT-a 
B și C și a V-a A, grupele de 
întrajutorare dau rezultate 
bune. Panoul fruntașilor, așe
zat vizibil în Școala de 8 ani 
nr. 1 din Lupeni. se schimbă 
mereu, apar aici noi și noi 
portrete de pionieri fruntași 
la învățătură. Organizația 
U.T.M. și organizația de pio
nieri nu trebuie să-i uite însă 
nici o clipă pe acei care mai 
întîmpină încă greutăți la în
vățătură. care nu prezintă ga
ranția că vor promova clasa 
cu note bune. Lor trebuie să 
li se acorde un ajutor deose
bit în perioada care a mai 
rămas Dină la încheierea anu
lui școlar.

L CHIȚLMIA

Amintire din excursie. La intrarea în peștera Meziad, regiunea 
Crișana.

Imagini ale unor realități
diametral opuse *>

Deosebiri fundamentale 
două concepții de viață, 
modalități de a acționa,

o fată singură, tre- 
prima tinerețe devine 

îngrozitoarei insulte 
atunci cînd îndrăz-

cultivarea și pre- 
celor mai frumoase 

Amîn- 
acestor filme 
cu disperarea 

și cu spe-

bin. 
între 
între 
deosebiri între oameni aparți- 
nînd unor lumi diametral o- 
puse. Dar tocmai din această 
puternică opoziție răsare pen
tru noi concluzia tonică, opti
mistă. In timp ce în filmul lui 
Bardem 
cută de 
obiectul 
publice 
nește să-și păstreze puritatea 
morală și încrederea în oa
meni, filmul sovietic contra- 
pune imaginea unei cu totul 
alte tinereți, crescută într-o 
societate bazată pe stima o- 
mului, pe 
țuirea 
simțăminte ale sale, 
două eroinele 
iubesc. Una 
vîrstei înaintate, 
ranța că această dragoste o 
va salva din mediul meschin 
în care și-a sufocat tinerețea, 
elanurile. Cealaltă, fata sovie
tică, se află la prima sa dra
goste. Și e atît de încrezătoare, 
de sigură că va fi fericită cu 
soțul ales, încît trei sferturi 
din film ochii, zîmbetul senin, 
încălzesc inima spectatorului. 
Pe fețele eroinelor celor două 
filme înfloresc nădejdea, bu
curia, setea de viață. Cit far-

Cornel și-a descoperit pasiunea.

O cronică ce îndeamnă
la automulțumire

Foto : VASILE RANGA

Petrolul — 
A. S. Monaco 3-1

ntilnirea de fotbal 
dintre fruntașa cam
pionatului nostru 
Dinamo București

I și renumita forma
li ție franceză A. S.

Monaco a stîrnit 
nn viu interes printre pasionații 
sportului cu balonul rotund. Ze
cile de mii de spectatori au avut 
posibilitatea să asiste la un meci 
presărat cu faze spectaculoase, 
plăcute. Dinamo București a ară
tat mai multă vigoare in atac, a 
in*i>tat in fazele create la poarta 
adversarului și s-a dovedit in 
ultimă instanță mai eficace. Sco
rul final a fost favorabil dina
moviștilor : 4—1 (2—0), ceea ce 
fără îndoială a bucurat pe spec
tatori.

Dar meciul nu a fost la înălți
mea așteptărilor întemeiate pe

Foto: E. POPPER 

mec emană aceste chipuri atît 
de diferite ca trăsături, ca 
virstă, dar apropiate ca expre
sie a nemărginitei bucurii... (O 
actriță de talia lui Betsy Blair, 
alături de o absolventă, debu
tantă, ambele exprimînd însă 
înflorirea femeii care iubește 
și se crede iubită). Și una și 
cealaltă sînt la un moment dat 
înșelate în dragostea lor. Ero
ina „Străzii Mari" e părăsită 
după ce pariul între cinicii 
bărbați s-a consumat, cealaltă, 
fetița încrezătoare, află că so
țul ei n-o mai iubește, că a 
revenit la o fostă prietenă.

Salonul sărbătorește împo
dobit (din întunecatul orășel 
spaniol de provincie), unde 
fata bătrînă visase să-și a- 
nunțe în sfîrșit mult așteptata 
căsătorie, devine deodată 
strimt, sufocant, tragic, locul 
unde nu s-a mai întîmplat ni
mic decît o mare, ireparabilă 
crimă la adresa sufletului 
omenesc.

In filmul sovietic, pe stră
zile luminoase, aglomerate, în
suflețite de viață, de oameni 
veseli, aleargă, dezorientată în 
urma șocului suferit tînăra 
căsătorită. Nu-i vedem expre
sia, (ca în zguduitorul prim 
plan al lui Betsy Blair din 
„Strada Mare") înțelegem nu
mai după pasul ezitant, după 
umerii ce capătă un ușor tre- 

„cărțile de vizită” ale celor două 
echipe. Pe teren se aflau doar 
fotbaliștii formației ce se află 
pe primul loc în campionatul 
categoriei A din țara noastră și 
o echipă franceză cu un renume 
deosebit, care are un palmares 
bogat de victorii în compania u- 
nor adversari redutabili. Or, nu 
se poate spune că cele două 
echipe au furnizat un spectacol 
fotbalistic la nivelul posibilități
lor lor. Echipa Dinamo a vădit 
numeroase lacune mai vechi. Li
nia de atac — deși a marcat pa
tru goluri — a avut multe, ex
trem de multe „bîlbîieli” inadmi
sibile la o formație cu experien
ța echipei Dinamo. Fotbaliștii 
bucureșteni au ratat copilărește 
ocazii clare.

Îndeosebi în repriza a doua, 
înghesuirea jocului pe centru, 
lipsa de orientare, au creat une
le situații dificile pentru dina
moviști. La un moment dat, a- 
ceștia se aflau în fața perspec
tivei de a fi egalați. Cînd echipa 
franceză a devenit mai ofensivă 
în repriza a doua, formația dina- 
movistă părea derutată, legînd 
cu greutate atacuri viguroase, 
abia în partea a doua a reprizei 
marcînd o revenire. In ceea ce 
privește pe fotbaliștii de la Mo
naco, ei au jucat la un nivel 
inferior reputației lor. In special 
în prima repriză, jucătorii fran
cezi au dovedit o nefirească lipsă 
de claritate în acțiune.

In legătură cu acest meci ne-a 
surprins cronica publicată în zia
rul „Sportul popular” (nr. 4037). 
Este adevărat, formația bucu
reșteană a terminat victorioasă, 
meritele ei fiind evidente. Dar 
scorul final nu poate fi un mo
tiv spre a acoperi de laude exa
gerate echipa învingătoare și a 
închide ochii în fața lipsurilor ei. 
Un asemenea procedeu folosește 
cel mai puțin fotbaliștilor învin
gători care — dincolo de scor — 
nu sînt ajutați să vadă care sînt 
lipsurile lor, ce trebuie să facă 
pentru a-și îmbunătăți jocul. U- 
nei cronici nu i se cere doar o 
simplă relatare informativă, ci o 
analiză profundă, atentă, multi
laterală a unei manifestări spor
tive. Cititorii doresc să găsească 
într-o asemenea cronică și un 
film al jocului (bineînțeles făcut 

mur, semn al frigului interior, 
ce moment de criză traver
sează. Dar iată că spre deose
bire de sora ei nefericită, fata 
sovietică nu rămîne multă 
vreme singură. O înconjoară 
cu infinită gingășie, tandrețe, 
tovarășii ei de brigadă care, 
îndepărtîndu-l din mijlocul lor 
pe tînărul necinstit și laș, sus
țin și admiră tăria fetei de a 
se despărți de cel care nu i-a 
meritat dragostea. Două ima
gini ale tinereții, două imagini 
a două lumi. In timp ce o so
cietate descompusă nu știe ce 
să mai inventeze ca să insulte 
simțămintele nobile ale indi
vidului, nivelîndu-l la plafo
nul scăzut al insensibilității, 
trivialității ei, o alta, tînără, 
cu sănătoase baze morale, cul
tivă cu grijă și apără dreptul 
omului la fericire, la demni
tate.

Cînd țesătoarea sovietică și-a 
anunțat alegerea, întreaga bri
gadă i-a sărbătorit cu entu
ziasm nunta, așa cum se cu
vine între muncitori, o nuntă 
comsomolistă. Dar cînd cel 
ales se dovedește nedemn, ei 
îl repudiază ca pe un orga
nism străin. Raportul dintre 
individ și colectivitate apare 
cu tQtul altul oglindit în fil
mul sovietic, chiar dacă — a- 
parent — tristețea celui amă
git, pare similară. De fapt în 

exact și na eronat), dar înainte 
de toate doresc să găsească apre
cieri jadicioase, competente. Din 
păcate. cronica din „Sportul 
popular"’ este departe de a oferi 
asemenea aprecieri. Pornind, se 
parc, de la raționamentul fals 
că învingătorii nu pot fi judecați, 
că lor li se pot șterge cu burete
le lipsurile, cronicarii „Sportului 
popular"’ au adoptat o atitudine 
lipsită de spirit critic față de 
echipa Dinamo și față de joc in 
general. Cronica abundă în apre
cieri nejustificate cum ar fi aceea 
că meciul „a satisfăcut din toate 
punctele de vedere"’, că specta
torii au asistat la „un joc de 
bună calitate’’ ...că formația dina- 
movistă „a desfășurat din nou un 
joc bun” etc. Cui folosesc apre
cierile exagerat de laudative la 
adresa jocului dinamoviștilor ?

Cronica, așa cum este scrisă, nu 
poate decît să cultive automul- 
țumirea, ceea ce în mod obiectiv 
poate contribui la demobilizarea 
jucătorilor. Or, rolul unei cronici, 
mai cu seamă într-un organ de 
specialitate, este de a mobiliza și 
mai mult pe jucători la crește
rea măiestriei lor sportive, de a-i 
îndemna la o munca asiduă, 
stăruitoare. Numai o cronică 
scrisă de pe o asemenea poziție 
poate aduce un aport pozitiv Ia 
ridicarea nivelului fotbalului 
nostru.

Credem că nici măcar jucătorii 
dinamoviști nu se pot declara 
mulțumiți de o laudă fără măsu
ră. Desigur, învingătorii au ob
ținut un succes frumos, însă jocul 
lor nu a mulțumit pe deplin ma
sele de spectatori. Dinamoviștii, 
primind felicitări pentru succesul 
obținut, trebuie în același timp 
să fie îndemnați să muncească 
cu seriozitate, 
amăgească, să 
toria obținută 
Monaco drept 
vingătoare.

Ne exprimăm convingerea că 
jucătorii dinamoviști vor cîntări 
în mod just concluziile acestei 
întîlniri internaționale și vor fo
losi experiența acumulată astfel 
încît formația bucureșteană să 
obțină noi victorii spre cinstea 
fotbalului romînesc și spre bucu
ria iubitorilor acestui sport.

să nu se auto- 
nu considere vic- 
în fața lui A. S. 
deosebit de con-

S. SPIREA

„Strada Mare” se consumă în
tre cei patru pereți strîmți o 
dramă cu mult mai puternică 
decît aceea a înșelării propriu 
zise, se consumă, atît de frec
vent în societatea capitalistă, 
drama izolării individului, a 
opunerii lui colectivității, in
capabile să-l sprijine, cumplita 
dramă a singurătății.

Povestirea sovietică (cu toa
tă modestia sa) constituie un 
fel de replică a noastră, socia
listă la adresa acestei răscoli
toare drame a izolării și tris
teții tineretului în statul capi
talist. Dar nu o replică dul
ceagă, facilă. Educat în spi
ritul celei mai înalte morale, 
morala comunistă, individul 
nu se mai opune societății, ci 
face corp comun cu ea, mobi
lizat pentru realizarea înalte
lor ei idealuri. Pentru c£ mo
bilul vieții tineretului nostru 
este altul decît cel la care 
visa cîndva fata de pe „Stra
da Mare" a meschinului tîrg 
de provincie spaniol. In 
filmul sovietic apare coeziunea 
brigăzii de muncitori comso- 
moliști, hărnicia brigăzii 
fruntașe, capabile să contri
buie la realizarea fericirii 
individului.

ALICE MĂNOIU

*) Pe marginea filmelor 
„Strada Mare" și „Anii 
fecioriei”.

zi rapoarte privind e- 
bugetului asigurărilor 

și bugetului sindicate- 
anul 1961 și prevede- 
1962. Plenara a apro-

Sîmbătă au luat sfîrșit lu
crările plenarei Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă.

In ședința de sîmbătă, to
varășii Ludovic Csupor și 
Aurel Ardeleanu, secretari ai 
C.C.S., au prezentat la cel 
de-al patrulea punct al ordi- 
nei de ’ '
xecuția 
sociale 
lor pe 
rile pe 
bat ambele rapoarte.

La cel de-al cincilea punct 
al ordinei de zi plenara a a- 
doptat unele măsuri organiza
torice. Plenara a ales pe tov. 
Larisa Munteanu, președintele 
C.C. al Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile industriei 
bunurilor de consum, ca mem
bru al Prezidiului C.C.S., iar 
pe tov. Decebal Coliță, pre
ședintele C.C. al Uniunii sin-

Aseară pe stadionul 
blicii echipa de fotbal 
Iul Ploiești a repurtat 
moașă victorie internațională 
învingînd cu scorul de 3-1 (1-0) 
echipa A. S. Monaco, fostă 
campioană a Franței. Fotbaliș
tii romîni au deschis scorul în 
minutul 44 prin D. Munteanu 
care a primit o pasă de la 
Badea. în minutul 60 Tabar- 
cea a înscris cel de-al doilea 
punct reluînd balonul scăpat 
de portarul Hernandez. După 8 
minute Petrolul a marcat cel 
de-al treilea gol: Badea a tras 
la poartă însă Ludo a schim
bat direcția balonului trimi- 
țîndu-1 în colțul opus lui Her
nandez. Echipa oaspete a în
scris golul de onoare prin Cos- 
sou, în minutul 82.

(Agerpres)

Repu- 
Petro- 
o fru-

PE SCURT
• Prima etapă a cursei cicliste 

internaționale „Marele premiu al 
ziarului „L'Humanite" s-a soldat 
cu un frumos succes al cicliștilor 
iomîni. Gabriel Moiceanu a trecut 
primul linia de sosire la Rouen și 
tot un alergător romîn, Simion 
Ariton, s-a clasat pe locul doi.

• Țintașul Gavrilă Maghiar 
(R.P.R.) a cîștigat titlul de cam
pion internațional al R. P. Romîne 
la proba de pistol precizie, cu un 
rezultat de 551 puncte.

Proba de armă libera calibru 
mare 3x40 focuri a fost dominată 
de sportivul sovietic Vladimir 
Ciuian, care a totalizat la cele trei 
poziții 1145 puncte.

După manșa I a probei de 
skeet (talere aruncate din turn) 
conduce I. Albescu (R. P. Romînă) 
cu 99 puncte din 100 posibile.

® La Suhumi s-a încheiat tur
neul internațional feminin de șah, 
la care au participat 14 jucătoare 
din 7 țări. Pe primul loc s-a clasat 
șahista sovietică Nona Gaprindaș- 
vili, pretendentă la titlul mondial, 
cu 11 puncte, urmată de Alia Kuș- 
nir (U.R.S.S.) 10,5 puncte. Alexan
dra Nicolau (R.P.R.) " ~ 
Togonidze (U.R.S.S.) 8 
lihroniade (R.P.R.), 
U.R.S.S., Iovanovic 
cîte 7 puncte etc.

Comentatorul de șah al agenției 
TASS subliniază performanța bună 
a șahistei romîne Alexandra Ni
colau, clasată pe locul trei 
nici ‘ ‘

9,5 puncte, 
puncte, Po- 
Kakabadze 

(Iugoslavia)

fără
o înfrîngere.

tară, 
de-aau

22-a

Astăzi, In 5 orașe din 
loc meciurile celei 

etape a campionatului 
categoriei A de fotbal. In Capitală, 
pe stadionul „23 August" sînt pro
gramate în cuplaj jocurile: Di
namo București—Metalul Tîrgoviș- 
te (ora 15,15) și Progresul Bucu
rești—Știința Cluj (ora 17). Repri
za a doua a acestui meci va fi 
transmisă la radio în jurul orei 18, 
pe programul I.

Iată Intîlnirile din țară: Mine
rul Lupeni—Steagul Roșu Brașov, 
U.T. Arad—Dinamo Pitești} Știința 
Timișoara—Steauat Dinamo Bacău 
—Rapid București.

© Parașutiștll sportivi sovietici 
au stabilit trei noi recorduri mon
diale. Intr-un salt combinat de la 
înălțimea de 1000 m un grup de 7 
parașutiști a realizat o medie de 
4,17 m față de centrul cercului. 
Sărind de la o altitudine de 2000 
m un alt grup de 8 parașutiști a 
obținut o medie de 4,27 m. Ve
chile recorduri mondiale la aceste 
două probe aparțineau parașutiști- 
lor din S.U.A. Efectuînd două să
rituri de la o altitudine de 2000 m 
Tamara Șnitova a realizat media 
de 1,04 m de centrul cercului.

Parașutiștii sportivi din U.R.S.S. 
dețin în prezent 77 de recorduri 
mondiale față de 9 aparținînd 
S.U.A. și 32 parașutiștilor din alte 
țări.

O După 18 runde în turneul in
ternațional de șah de la Havana 
pe primele locuri se află Smîslov, 
Spasski (U.R.S.S.), Gligorici (Iugo
slavia) fiecare cu cîte 13,5 puncte. 
V. Ciocîltea ocupă locul 9 cu 10 
puncte. în runda a 18-a el a jucat 
cu negrele împotriva lui Jimenez 
și a obținut remiză.

(Agerpres) 

Tineri și tinere de la sate! 
Citind, vă îmbogățiți cunoștințele!

Cărți politice, beletristice, agrozootehnice, de 
popularizarea științei etc. vă puteți procura de la:

— librăriile și magazinele cooperativelor de 
consum ;

— difuzării de cărți de la sate,
sau comandîndu-le librăriei „Cartea prin poștă" 
din București str. Biserica Enei nr. 16, care vi Ie 
expediază la domiciliu, plata făcindu-se contra 
ramburs la primirea coletului.

dicatelor din unitățile sani
tare, ca membru supleant.

în ședințele plenarei C.C.S. 
care a întrunit peste 2.300 de 
participant, au luat cuvîntul 
46 de persoane, iar în plena
rele comitetelor centrale ale 
uniunilor pe ramuri de pro
ducție 230 persoane: membri 
aj C.C.S.. ai comitetelor cen
trale ale uniunilor pe ramuri 
ale sindicatelor, ai consiliilor 
regionale și locale ale sindica
telor. ai comitetelor sindicate
lor din uzine, fabrici și uni
tăți agricole de stat, precum și 
invitați — miniștri și alți 
membri ai conducerii minis
terelor, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, cadre de con
ducere din economie, oameni 
de cultură.

Plenara a adoptat planul de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității sindicatelor în mo
bilizarea mai largă a munci-

Pe poarta fabricii să iasă numai fesături de calitate. La rampa da 
control unde lucrează, tînăra Ecaterina Mira de la întreprinderile 
textil® din Galați are grijă ca nici un metru de țesături să nu 

aibă defecte.
(Agerpres)

Sesiuni ale sfaturilor 
populare regionale

(Urmare din pag. l-a)

hectar, 2.000 de kg floarea-soa- 
relui, 30.000 de kg sfeclă de za
hăr la ha. Producții asemănător 
de mari sînt prevăzute a se 
obține și în celelalte raioane ale 
regiunii Galați. Pentru îndeplinirea 
și depășirea acestor prevederi, 
vorbitorii au insistat asupra ne
cesității de a se efectua la timp 
lucrările de întreținere a culturi
lor, respectarea densității plante
lor la ha conform indicațiilor agro
tehnicii înaintate. Ținînd seama 
ca în regiunea Galați se cultivă 
mari suprafețe cu porumb, vorbi
torii au subliniat importanța spo
ririi numărului de prașile, în spe
cial, pe terenurile destinate obți
nerii a 5.000 de kg porumb- 
boabe la ha în condiții de ne- 
irigare.

O mare importanță au acordat 
participanții la sesiune creșterii 
producției de struguri, refacerii 
și dezvoltării patrimoniului viti
col în gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile colective cu 
caracter viticol din regiune. Viile 
prost întreținute în trecut și 
care nu dădeau mai mult 
de 3.000 de kg struguri la ha 
produc în prezent peste 10.000 

ha. Coli- 
raionului 

cele mai 
extinderea 
In acest

de kg struguri la 
nele și dealurile 
Panciu și Bujor oferă 
bune condifii pentru 
culturii viței de vie. 
scop au fost create noi pepiniere 
care vor produce anual 1.000.000 
butaci viță altoită.

Gospodăriile agricole colective 
din raionul Bujor au acumulat o 
bogată experienjă în ceea ce pri
vește valorificarea terenurilor 
erodate sau supuse eroziunii a 
suprafefelor situate în pantă, im
proprii agriculturii. Așa, de pildă,

Folosiți convorbiri 
telefonice cu aviz!

Cu ajutorul avizului tele
fonic se pot efectua con
vorbiri telefonice locale sau 
interurbane și cu persoane 
care nu au post telefonic. 

Avizele telefonice se pri
mesc pentru orice localitate 
din tară.

torilor, inginerilor, tehnicieni
lor și funcționarilor la înde
plinirea planului de stat pe 
anul 1962 și la înfăptuirea sar
cinilor izvorîte din hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 
23—25 aprilie și a sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări 
Naționale,

De asemenea, plenara a a- 
probat propunerile Consiliului 
General A.S.I.T. și ale Prezi
diului C.C.S. cu privire la mă
surile în vederea îmbunătă
țirii activității în rîndurile in
ginerilor și tehnicienilor. .

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tov. Mar
tin Isac, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor.

Intr-o atmosferă de entu
ziasm, plenara Consiliului 
Central al Sindicatelor a adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

i

numai în acesf an, colectiviștii 
din raionul Bujor au planfai pe 
terase 213 ha cu viță de vie și 
243 ha cu pomi fructiferi. Pînă 
la sfîrșitul anului, în raionul Bu
jor se vor terasa 2.000 ha tere
nuri puternic erodate iar gospo
dăriile colective din raionul Pan
ciu vor planta anual cîte cel 
puțin 250 de ha cu vie pe tere
nuri improprii culturilor cerea
liere.

în această mare acțiune orga
nizațiile de tineret precum și ce
lelalte organizații de masă sînt 
chemate să aducă o importantă 
contribuție. Mobilizați de organi
zațiile U.T.M., tinerii participă cu 
elan alături de ceilalți colecti
viști la valorificarea terenurilor im
proprii sau supuse eroziunii.

Cu multă atenție a dezbătut 
sesiunea problemele privind creș
terea animalelor, prevăzîndu-se 
măsuri de selecție a animalelor 
precum și măsuri de asigurare a 
cantităților corespunzătoare de 
furaje de dezvoltare a bazei fu
rajere.

Participanții la sesiune și-au 
afirmat hotărîrea de a munci cu 
entuziasm pentru obținerea de 
recolte bogate, pentru ridicarea 
agriculturii regiunii Galați la ni
velul obiectivelor puse de partid 
în fața agriculturii socialiste a 
țării noastre.

Muzicieni 
de peste hotare 
care ne vor vizita

După cum informează O.S.T.A., 
pentru luna iunie și-au anunțat 
sosirea în |ara noastră numeroși 
muzicieni și formații artistice de 
peste hotare.

Așteptat de iubitorii de muzi
că cu deosebit interes, pianistul 
sovietic Sviatoslav Richter se va 
reîntîlni cu publicul bucureștean 
în zilele de 13 și 14 iunie cînd 

recitaluri.
urmează să 
un grup de 

de operă 
și Milano.

în zilele de 13 
va susține două

Zilele acestea 
sească din Italia 
liști ai teatrelor 
Roma, Neapole 
vor prezenta, între 1 și 5 iunie 
în sala Palatului R.P. Romîne 
cinci spectacole cu operele „Ri- 
goletto11 și „Boema". Spectaco
lele, a căror distribuție va li al
cătuită în întregime din artiștii 
oaspeți, se vor bucura de con
cursul corului și orchestrei Tea
trului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne.

In a doua jumătate a lunii vii
toare vom primi și vizita Ansam
blului „Lanterna magică" din R S. 
Cehoslovacă. Programul său, în 
care se folosește simultan filmul 
și scena, cuprinde numere vocale 
și instrumentale, balet clasic, 
dansuri populare etc. Pe scena 
sălii Palatului R.P. Romîne, for
mația cehoslovacă va prezenta 
peste 30 de spectacole.

(Agerpres)

so- 
so- 
din

Ei



BE PESTE
Prezențe

peste
romînești
hotare

HOTARE
Impresionant marș al păcii

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
La 25 mai s-a deschis la Mos
cova un simpozion internațio
nal consacrat problemelor pro
filaxiei și vindecării reumatis
mului. La lucrările simpozio
nului participă oameni de ști
ință și medici din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și 
UJLS.S.

certe simfonice ale orchestrei 
Filarmonice Naționale a R-P. 
Polone conduse de dirijorul 
romia Mircea Basarab. S-au 
executat lucrări de Ceaikovskf, 
Beethoven, și Paul Constanti- 
nescu.

Concertele s-au
succes.

bucurat de

la Bologna
ROMA 26. Corespondentul 

Agerpres transmite : Vineri a 
avut loc la Bologna un im
presionant marș al păcii orga
nizat de Asociația pentru prie
tenie șl frăție 
Peste 30.000 de 
au răspuns la

între popoare, 
persoane, care 
apelul asocia-

ției, au parcurs străzile prin
cipale ale orașului, purtînd 
pancarte cu lozinci în spriji
nul dezarmării generale și to
tale. In fruntea coloanei se 
aflau primarii și membrii con
siliilor municipale din orașele 
Bologna, Peruggia, Marzaboto 
și altele.

KARL-MARX-STADT 26 'Age- 
pres). — La Kari-Marx-Stadt se 
desfășoară lucrările primului Sim
pozion al tinerilor activiști ai or
ganizațiilor Crucii Roșii din țările 
socialiste”. La acest simpozion 
participă pedagogi, medici și 
membri din conducerea societăți- 
lor de Cruce Roșie din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovaca, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

BEWN. - La 
Humboicf cin Berlin 
rai lucrări!• celei ce-a doua eon- 
ferinfe științifice in tem»; ?ona !• a 
școlilor rjperîoare și institutelor 
pentru biblioteci din fările socia
lista. Pa ttngâ oamenii da știință 
germani au participat oaspeți din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

U-’-ve-s’taica 
s-eu desfășu-

Suvanna Fumma

SOFIA. — La 24 mai s-a 
deschis la Sofia seminarul in
ternațional U.N.E.S.C.O. pe te
ma „Școala în slujba dezvol
tării economice și sociale”. La 
seminar participă și o delega
ție din R. P. Romînă.

a sosit
XIENG KUANG 26 (Ager

pres). — La 25 mai a sosit la 
Xieng Kuang primul ministru 
al guvernului legal al Laosu- 
lui, Suvanna Fumma, și minis
trul ad-interim al Afacerilor 
Externe în guvernul său, Qui- 
nim Folsena.

La aeroport, Suvanna Fum
ma a fost întîmpinat de prin
țul Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al parti
dului Neo Lao Haksat, de 
membri ai guvernului, precum 
și de membrii corpului diplo
matic acreditați 
Kuang.

După 
Fumma 
a avut loc un miting, 
cuvîntul, Suvanna Fumma a 
spus că zilele viitoare urmea
ză să se întîlnească cu regele 
la Luang-Prabang și că a pro-

in Laos
pus ca împreună cu prințul 
Sufanuvong să se întîlnească 
cu prințul Boun Oum în Va
lea Ulcioarelor pentru a duce 
tratative tripartite în vede
rea reglementării problemei 
laoțiene.

VARȘOVIA 26. Corespon
dentul Agerpres transmite: 
în cadrul schimburilor cultu- 
ral-artistice dintre R. P. Ro
mînă și R- P. Polonă, în sala 
Filarmonicii Naționale din 
Varșovia, în zilele de 25 și 26 
mai a.c. au avut loc două con-

O.A.S. se simte încurajată
la Xieng la noi crime

sosirea lui Suvanna 
în Valea Ulcioarelor 

Luînd

PARIS 26 (Agrejpres).—După 
absolvirea de pedeapsa cu moar
tea a fostului șef al bandelor cri
minale O.A.S., generalul Salon, 
o nouă știre vine să umple de 
indignare opinia publică din 
Franța. In seara zilei de 25 mai, 
la cererea avocafilor ex-genera-

P. C. din Argentina

lului Edmond Jouhaud (care, 
după cum se știe, a fost recent 
condamnat la moarte pentru cri
mele comise de O.A.S. din or
dinul său în Alger) Ministerul 
Justiției a acceptat recursul, ur- 
mînd ca procesul să fie rejude- 
cat de înalta curte de casație. 
Acceptarea recursului echivalea
ză cu suspendarea pedepsei cu 
moartea pentru Jouhaud.

despre situat a din tură
(Agerpres). 

Comitetul
BUENOS AIRES 26

— TASS transmite : 
Central al P. C. Argentina a dat 
publicității o declarație în care 
demască guvernul Guido, care a 
venit la putere în urma loviturii 
de stat militare, ca o dictatură 
militara-civilă proamericană.

Planul politic al noului guvern, 
se spune în declarație, prevede 
dizolvarea tuturor partidelor și 
reorganizarea lor sub supraveghe
rea guvernului pentru a garanta 
victoria candidajilor guvernamen
tali, dizolvarea parlamentului, pre
lungirea interzicerii activității 
Partidului comunist și a mișcării 
peroniștilor și amenințarea de a 
extinde această prevedere și a- 
supra altor partide. Acest plan 
stabilește principiul amestecului în 
treburile sindicatelor și proclamă 
măsuri represive împotriva miș
cării muncitorești și populare.

pe

-- •—

Planul economic al guvernului 
prevede ofensiva împotriva nive
lului de trai al muncitorilor, țăra
nilor, luncfionarilor, intelectualilor, 
precum și al burgheziei na
ționale mici și mijlocii și 
al comercianfilor, în avantajul 
o'igarhiei aflate la putere, al ma
rilor magnafi financiari și al mo
nopolurilor străine.

In declarație se subliniază că în 
momentul de față problema se 
pune în felul următor : sau dic
tatura militară fascistă fățișă, sau 
unitate și luptă pentru preîntâm
pinarea consolidării ei și pentru 
formarea unui guvern cu aaevă- 
rat democratic și popular. Este 
necesar să se coordoneze forțele 
populare, să se ia atitudine ho- 
tărîtă împotriva măsurilor dicta- 
k ale și pentru schimbări demo
cratice in țară.

In încheiere, Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Argen
tina cheamă la constituirea unor 
comitete de ac*’une. unite pe te
ritoriu) întreg i țări și a unei con
duceri unice care 
pentru formarea 
popular în țară.

să ducă lupta 
unui guvern i

ALGER 26 (Agerpres). — 
Sentința scandalos de indul
gentă care a fost dată căpe
teniei O.A.S., fostul general 
Salan, precum și suspendarea 
execuției sentinței de condam
nare la moarte a adjunctului 
său, Jouhaud, au dat un nou 
impuls fasciștilor în activita
tea lor criminală. Din toate 
regiunile Algeriei parvin știri 
despre activizarea bruscă a 
teroriștilor.

Corespondentul din Alger al 
agenției France Presse rela
tează că bilanțul atentatelor 
fasciste săvîrșite de elementele 
O.A.S. în cursul zilei de vineri 
pe teritoriul Algeriei s-a ridi
cat la 42. in urma cărora 38 
de persoane, dintre care 37 de 
algerieni, au fost ucise și alte 
18 persoane au fost râmte.

Paralel cu activitatea tero
ristă împotriva algerienilor, 
relatează agenția France Pres
se, ultracclonialiștii au atacat 
cu grenade vineri un camion 
cu soldați francezi, fâcind nu
meroși răniți în riadul acesto
ra. De asemenea, subliniază 
agenția citată, tot vineri ultra- 
colonialiștii au organizat un 
atentat împotriva comanda
ntului regiunii centrale din 
Oran, generalul Belenet. ră- 
nindu-1 ușor.

NEW YORK 26 (Agerpres).
— „Ultima săptămână a fost 
tina din cele mai rele pentru 
Wall Street de la „zilele ne
gre" din 1929", relatează agen
ția Associated Press referin- 
du-se la scăderile continue de 
la bursa de acțiuni din New 
York. La 25 mai s-au înregi
strat cele mai mari scăderi din 
ultimii trei ani. în această zi 
a scăzut valoarea acțiunilor 
celor mai mari societăți ame
ricane, printre care „American 
Telephone and Telegraph 
Company", „United States 
Steel", „General Electric”, 
„Standard Oil New Jersey". 
Pierderile suferite în această 
zi prin scăderea acțiunilor 
s-au ridicat la 7,4 miliarde de 
dolari, iar în cursul întregii 
săptămîni la peste 30 de mi
liarde de dolari.

„Scăderile din Wall Street, 
scrie comentatorul financiar 
al agenției France Presse, au 
devenit, din cauza amploarei 
și caracterului lor persistent, 
un subiect de preocupare na
țională.
Congresul anual al experților 
financiari din S.U.A., care se 
ține la Detroit, a enumerat 
printre cauzele scăderilor la 
bursă „ritmul decepționant al 
expansiunii economice" și fo
losirea incompletă a capacită
ții industriale, care constituie 
una din racilele principale ale 
economei americane

—•--
Criza școlii franceze

Astăzi se împlinesc 43 de ani de 
cînd, în urma, mișcării de elibe
rare naționala a poporului af
gan, în 1919, Afganistanul și-a 
cucerit independența. In fotogra
fie : o imagine din capitala Afga

nistanului orașul Kabul.

Mișcarea grevistă continuă
în întreaga Spanie

PARIS 26 (Agerpres). — 
Practic, întreaga Spanie con
tinuă să fie cuprinsă de 
mișcarea 
greviști 
ca toți 
pentru 
ve să 
sporirea 
riilqj* i.
dicatelor" franchiste. Prin fer
mitatea sa clasa muncitoare 
din Spania își demonstrează 
hotărîrea de a pune capăt re
gimului de dictatură.

După cum reiese din relată
rile presei, lupta 
oamenilor muncii 
păta un caracter 
mai pronunțat.

în același timp, la o serie 
de întreprinderi industriale se 
desfășoară cu o nouă forță 
lupta muncitorilor pentru sa
tisfacerea necondiționată a re
vendicărilor lor economice. 
Astfel, 14.000 de muncitori 
greviști de la marele combi
nat siderurgic din regiunea 
Oviedo (Asturia) refuză să reia 
lucrul în pofida tuturor ame
nințărilor și promisiunilor. La 
25 mai au încetat lucru cerînd 
sporirea salariilor muncitorii 
de la marile șantiere navale 
din Cartagena. Grevele con
tinuă în Biscaya și Catalonia. 
La 25 mai au declarat grevă 
500 de mineri de la mina „Col
let" din Guardiola (provincia 
Barcelona) care au refuzat să 
iasă din abataje. Ei au decla
rat că nu vor lucra și nu vor 
părăsi mina pînă ce nu vor fi 
satisfăcute revendicările lor 
cu privire la majorarea sa
lariilor.

Potrivit presei, la Madrid 
a fost creat un comitet central 
ce grevă din care fac parte, 
printre alții, reprezentanți ai 
Partidului comunist, ai Parti
dului creștin democrat de 
stingă și ai Partidului Socia
list Muncitoresc din Spania.

Poliția franchistâ continuă 
să-î caute pe conducătorii gre
velor pentru a îndrepta împo
triva lor lovitura principală. 
In ultimele zile siguranța fran- 
chistâ a arestat nouă condu
cători ai ^Frontului popular de 
eliberare".

Liga spaniolă a drepturilor 
omului a dat publicității un 
apel in care declară că în 
timpul grevelor autoritățile 
franchiste calcă in picioare cu 
tot mai mult cinism orice li- 
z:-r:lt.. .2 guvern spa
niol, se spune în apel, este 
prin însăși natura sa adversa-

să fie
l grevistă.
din Asturia insistă 
tovarășii lor arestați 
participarea la gre- 

fie eliberați. Ei cer 
i inmediată a sala- 
și lichidarea „Sin-

Minerii

grevistă a 
spanioli ca- 
politic tot

U.R.S.S.: 2.8(10.009

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
In prezent, în Uniunea Sovie
tică fiecare al patrulea om 
învață, scrie ziarul „Moskov- 
skaia Pravda". 40 la sută din 
muncitori și 23 la sută din ță
rani au studii medii și supe
rioare.

La institutele sovietice de 
învățămînt superior învață 
2.600.000 studenți, dintre care 
peste 500.000 studiază la Mos
cova. In prezent, în U.R.S.S. 
sînt de patru ori mal mulți 
studenți decît în Anglia, Ger
mania occidentală, Franța și 
Italia luate la un loc. în 1957 
au fost pregătiți 92.000 de In
gineri, iar anul trecut 120.000. 
In U.R.S.S. sînt pregătiți în 
prezent de trei ori mai multi 
ingineri decît în S.U.A.

Crește continuu și numărul 
lucrătorilor științifici. Dacă în 
1957 numărul lor a fost de 
261.000, la sfîrșitul anului tre
cut s-a ridicat deja la 400.000.

rul oricăror libertăți și el în
cearcă să supraviețuiască în
câlcind în mod grosolan cele 
mai elementare drepturi ale 
omului.

Liga drepturilor omului 
cheamă opinia publică mon
dială să sprijine lupta munci
torimii spaniole să demaște și 
să înfiereze represiunile crunte 
ale dictaturii franchiste 
potriva clasei muncitoare 
niole și a tuturor acelora 
sprijină lupta ei dreaptă.

îm- 
spa- 
care

MADRID 26 (Agerpres). — 
Cotidianul economic francez 
,.Les Echos", arătînd că miș
carea grevistă din Spania con
tinuă de șapte săptămîni,

subliniază că aceasta a 
vocat mari perturbări în eco
nomia țării. „După unele date, 
pierderile de cărbune se ridică 
la 700.000 de tone. Pentru a 
evita blocarea întregii indus
trii, ca urmare a lipsei de 
combustibil, guvernul fran
chise a importat 430.000 tone 
de cărbune din diferite țări 
vest-europene, ceea ce repre
zintă aproape dublul cantită
ții de cărbune importate în 
decursul întregului an 1961“. 
„Această măsură, scrie „Les 
Echos", care se repercutează 
direct asupra rezervelor spa
niole de devize, nu poate con
stitui însă decît un expe
dient".

Alături ac lupta eroică
a proletariatului spaniol

Declarația Consiliului 
din R. P.

Fe- 
a dat

Național 
Romînă

al Femeilor

PARIS 26 (Agerpres). — Școa
la franceză și sistemul de învă
țămînt din Franța trec în pre
zent printr-o mare criză, lucru 
care provoacă o serioasă neli
niște în păturile largi democra
tice din țară.

Acestei probleme i-a fost con
sacrat la 23 mai un mare miting 
convocat din inițiativa Partidu
lui Comunist Francez. Mitingul 
a fost deschis de Jacques Duclos, 
membru în Biroul Politic și se
cretar al Comitetului Central al 
P. C. Francez, care a declarat 
că problema discutată se referă 
la viitorul copiilor și tinerilor 
francezi și prin urmare la însuși 
viitorul Franței.

Georges Fournial, redactorul- 
șef al revistei „Ecole et Nation”, 
a citat în cuvîutarea sa fapte 
care dovedesc situația grea a șco
lilor elementare : lipsa de cadre 
didactice cu experiență, de loca
luri pentru școli etc. El a vorbit, 
de asemenea, despre nivelul ge
neral scăzut al învățământului 
din școlile franceze.

Rectorul unui institut de învă* 
țămînt superior, Charles Raveau, 
s-a referit la dificultățile pe 
care le au de întîmpinat insti
tuțiile de învățămînt din Fran
ța în preajma anului de învă
țămînt 1962—1963. Pentru a 
menține numărul elevilor din 
școli la nivelul anului 1959, a 
spus el, numai într-un singur de- 
partament — Seine et Oise — 
vor fi necesare încă 17.000 de 
locuri. Din bugetul prevăzut 
pentru anul 1961 nu a fost cons
truită nici măcar o singură clasă.

La miting a luat, de asemenea, 
cuvîntul Alain Forner, secretarul 
general al Uniunii studenților co
muniști din Franța, care a vorbit 
despre situația grea a studenți
lor francezi.

Georges Cogniot, membru în 
Comitetul Central al P.C. Fran
cez, a vorbit despre necesitatea 
de a se efectua o adevărată re
formă democratică a întregului 
sistem de învățămînt din Franța.

Consiliul Național al 
meilor din R. P. Romînă 
publicității o declarație în le
gătură cu lupta curajoasă pe 
care muncitorii spanioli o des
fășoară în întreaga țară îm
potriva fascismului, pentru 
drepturi și libertăți democra
tice, pentru condiții de viață 
mai bune.

împreună cu întregul nostru 
popor — se spune în declara
ție — ne exprimăm bucuria 
că eroica clasă muncitoare, 
purtătoarea glorioaselor tra
diții revoluționare ale poporu
lui spaniol, a dat semnalul 
ofensivei împotriva regimului 
fascist, mobilizînd la acțiune 
toate forțele progresiste din 
țară. In rîndurile acestor for
țe luptă cu mult curaj femeile 
spaniole care de-a lungul ani
lor și-au afirmat voința de 
a se pune capăt existenței unui 
regim ce încalcă cu brutalitate 
cele mai elementare drepturi 
ale omului. Femeile spaniole 
au arătat o dată mai mult că 
sînt hotărîte să nu înceteze 
lupta pînă cînd în Spania nu 
va triumfa democrația.

Dînd glas 
lioanelor de 
noastră. Consiliul Național al 
Femeilor din R. P. Romînă 
protestează cu vehemență îm
potriva represiunilor antimun- 
eitorești ale autorităților fran- 
chiste și cere să se pună capăt 
terorii, să fie eliberați mun
citorii arestați, să fie satisfă
cute revendicările economice 
și politice ale greviștilor.

sentimentelor mi- 
femei din țara Lupta patrioților angolezi

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres). — „Lupta poporului an
golez se intensifică pe zi ce 
trece” — a declarat Mario De 
Andrade, liderul partidului Miș
carea populară pentru eliberarea 
Angolei. El a adăugat că autori
tățile colonialiste de la Lisabona 
încearcă să sustragă atenția opi
niei publice de la situația din

Angola prin diferite zvonuri, po
trivit cărora mișcarea de elibe
rare din Angola s-ar afla în 
acalmie.

Mario De Andrade a făcut a- 
ceasta declarație în fața ședinței 
Comitetului special al O.N.U. 
pentru cercetarea situației din 
coloniile portugheze.

$

PE SCURT

lată un aspect din timpul grevei 
muncitorilor de la fabrica de să
pun ,,Annunziata” din Ceccano 
(Italia) Muncitorii au ridicat bari
cade, blocînd accesul politiei sore 
fabrică. In fața hotăririi ferme a 
muncitorilor administrația fabricii 
a fost nevoită să accepte trata
tive cu reprezentanții greviștilor.

n 
MMI

De ce e indignat
generalul Hester

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— Generalul american în re
zervă H. Hester, care a făcut 
parte din trupele de ocupație 
din Germania după înfrînge- 
rea lui Hitler, a adresat o 
scrisoare ziarului „Național 
Guardian", în care critică cu 
vehemență practica numirii 
foștilor naziști în posturi înal
te din N.A.T.O.

Generalul nazist Speidel este 
comandantul trupelor de us
cat ale 
trală a

N.A.T.O. din zona cen-
Europei, incluzînd tru-

pele Statelor Unite, crimina
lul de război Adolf Heusinger 
este președintele Comitetului 
militar permanent al N.A.T.O. 
de la Washington, amiralul 
hitlerist Wagner este coman
dantul forțelor militare mari
time ale N.A.T.O. din partea 
de vest a Mării Baltice, iar 
Ernst Kusserow, fostul consi
lier al lui Goering, este coor
donatorul forțelor militare 
de apărare antiaeriană ale 
N.A.T.O. din zona centrală a 
Europei.

M O SC O VA. Nikita Hruș- 
ciov, Frol Kozlov și Piotr De- 
micev au vizitat la 26 mai So
vietul de deputați ai oameni
lor muncii din Moscova, unde 
s-au intflnit cu cei mai de 
seamă urbaniști din capitală 
și au luat cunoștință de pro
blemele construcției de locu
ințe la Moscova în anii 1961— 
1965. Conducătorii P.C.UÂ și 
ai guvernului sovietic au pri
mit explicații despre bazele 
tehnico-economice ale planu
lui general de reconstrucție a 
Moscovei pînă in anul 1980.

I

WASHINGTON. — Agenția 
United Press International 
anunță că Ia 25 mai S.U.A. au 
efectuat în Oceanul Pacific 
cea de-a 13-a explozie nuclea
ră în atmosferă. In declarația 
Comisiei S.U.A. pentru energia 
atomică se menționează că ex-

ROMA 26. — Coresponden
tul Agerpres transmite: In Ita
lia continuă manifestațiile de 
solidaritate cu lupta eroică a 
proletariatului spaniol pentru 
o viață mai bună, împotriva 
regimului dictatorial al lui 
Franco. Docherii și ceilalți 
muncitori din marele port ita
lian Genova au hotarît să boi
coteze toate navele sub pavi
lion spanioL Muncitorii din 
portul Genova s-au adunat în 
piața Banchi și au manifestat 
pentru libertatea poporului 
spanioL

Manifestații de solidaritate 
cu oamenii muncii din Spania 
au avut loc, de asemenea, la 
Triest, Reggio-Emilia, Vercel- 
li, Cosenza și în alte orașe ita-

HELSINKI 26 (Agerpres). — 
Consiliul de conducere al 
Uniunii centrale a sindicatelor 
din Finlanda (U.C.S.F.) a tri
mis o scrisoare muncitorilor 
greviști din Spania. In scri
soare, care a fost publicată în 
presa finlandeză, se spune că 
muncitorii din Finlanda con
damnă cu hotărîre regimul de 
împilare și asuprire în care 
trăiesc muncitorii din Spania 
și urmăresc cu simpatie și ad
mirație lupta tovarășilor lor 
spanioli pentru drepturi ele
mentare și libertate. Sindica
tul muncitorilor portuari, care 
face parte din U.C.S.F., a de
clarat că membrii săi vor re
fuza încărcarea și descărcarea 
navelor spaniole.

plozia a avut loc în regiunea 
insulei Christmas.

Vest dizolvată în urma ieșirii 
din componența ei a Jamaicii.

La Lenin- 
prototipul 
stereosco-

LENINGRAD. — 
grad a fost realizat 
primului televizor 
pic în culori din Uniunea So- 

întreaga 
obiectului

vietieă, care redă 
gamă de culori a 
filmat

Londra a

Federației 
răsărit a

conferință

LONDRA. — La 
luat sfirșit conferința în pro
blema constituției 
statelor părții de 
Mării Caraibilor.

Participanții la
au ajuns la un acord cu pri
vire la crearea Federației 
diilor de Vest cu capitala 
Bridgetown, (Barbados), 
ceasta nouă federație va 
locui federația Indiilor

In
ia 

A* 
în^ 
de

ROMA. — Senatul italian a 
trecut la discutarea proiectu
lui de buget al Ministerului de 
Război pe exercițiul financiar 
1962-1963. Cheltuielile Ministe
rului de Război al Italiei ur
mează să însumeze, potrivit 
proiectului prezentat, 794 mi
liarde de lire — cu 56 de mi
liarde mai mult decît în exer
cițiul financiar 1961-1962.

LONDRA. — Săpfâmîna vii- 
toare nouă nave militare en
gleze vor sosi la Barcelona „în- 
tr-o vizită de curtoazie". Apro
piata vizită, scrie ziarul „Daily 
Worker", este o jignire adusă 
nu numai poporului spaniol, 
care luptă împotriva lui Fran
co, ci și majorității poporului 
englez.

intr-o temniță a 
morții, pe albul 
unei coli de hîrtie, 
a pornit către toate 
colțurile planetei 
noastre un mesaj 
zguduitor. L-au scris

mai mulți tineri ce-și consumă 
ani din cei mai frumoși ai vie
ții între pereții mucegăiți ai 
celulei de închisoare. De pe 
insula dezolantă pe care sînt 
închiși au adresat o chemare 
conștiinței generației tinere a 
lumii. Ei sînt întemnițați deoa
rece cred în ideile progresului, 
ale înțelegerii între popoare, de
oarece au luptat pentru 
și împotriva fascismului, 
„vina” lor!'

Impresionanta scrisoare 
parvenit din lagărul de 
ghios Eustratios din Grecia. Cele 
cîteva rînduri poartă semnătu
rile unor tineri: S. Kolokotronis, 
Gh. Missios, D. Economou, M. 
Sepetides, C. Christophilopoulos.

Din aceeași temniță, doi deți
nuți politici greci au adresat o 
scrisoare ziarului danez „LAND 
OG FOLK”. Patrioții greci 
scriau: „Din această insulă a 
deznădejdii încătușate ne ridi
căm glasul de protest împotriva 
faptului că încălcîndu-se consti
tuția, sîntem ținuți în închisoare 
fără a fi judecați de 17 ani”.

Situația patrioților greci în
temnițați de ani de zile preocu
pă cercuri largi ale opiniei pu
blice din Grecia și din lumea în
treagă. Este o situație cu totul 
anormală aceea, ca eroi ai luptei 
împotriva fascismului să zacă și 
astăzi în cumplita închisori de
oarece au fost credincioși po
porului lor și au refuzat să-și 
trădeze idealurile democratice. O 
scrisoare publicată de ziarul ita
lian „PAESE SERA” atrăgea a- 
tenția asupra încălcării flagrante 
a prevederilor constituției gre
cești. In lagăre de concentrare și 
temnițe zac peste 1500 de pa- 
trioți greci. Mulți din ei se gă
sesc închiși de ani de zile fără 
a fi nici măcar judecați. Situa
ția unora din acești deținuți este 
îngrozitoare. O comisie a Crucii 
Roșii din Grecia, care a vizitat 
recent lagărele de concentrare, a 
ajuns la concluzia că din 188 de 
deținuți politici 70 se află intr-o 
stare gravă și numai eliberarea 
lor imediată îi poate salva de la 
moarte. Intr-o interpelare depu
să în parlament, un grup de de
putați ai Uniunii democrate de 
stingă au sesizat faptul că auto
ritățile au creat pentru deținuții 
politici din lagărele de concen
trare de la insula Aghios Eustra
tios condiții care duc la treptata 
exterminare a acestora. Trebuie 
semnalat faptul menționat în
tr-un apel al unor parlamentari 
britanici — că 18 femei sînt în-

pace 
Iată

ne-a 
la A-

temnițate în condiții tragice. 
Ele sînt participante la mișcarea 
de luptă împotriva ocupanților 
hitleriști și sînt lipsite de liber
tate de la o vîrstă deosebit de 
tînără. Multe din ele s-au îmbol
năvit grav în temniță și nu au 
posibilități de asistență medi
cală.

Oamenii cinstiți își exprimă 
neliniștea în legătură cu soarta 
patrioților greci. 66 de deputați 
și 4 membri laburiști ai Came
rei lorzilor din Anglia au adre
sat un apel regelui Greciei ce- 
rîndu-i amnistierea deținuților 
politici. In mod deosebit ei au 
atras atenția asupra deținerii 
ilegale a lui Manolis Glezos. 
Deși eroul național al Greciei a

tualele legi excepționale aflate 
în vigoare în Grecia sînt „anti
democratice și în contradicție cu 
libertatea”. Markezinis s-a pro
nunțat pentru amnistia generală. 
Mavros, fost ministru al justiției, 
unul din conducătorii partidului 
burghez „Uniunea de centru', 
s-a pronunțat, de asemenea, pen
tru eliberarea neîntârziată a de
ținuților politici și pentru abro
garea legilor excepționale. Cu
noscutul scriitor grec L. Kuku- 
las, președintele Asociației scri
itorilor greci, a subliniat că ni
mic nu justifică menținerea mai 
departe în vigoare a legilor și 
decretelor excepționale în baza 
cărora sînt persecutați cetățeni 
greci pentru devotamentul fier-

Desen al unui antifascist 
ziarul „l'Humanitâ",

dintre noi nu și-au văzut niciodată copiii decît doar din 
fotografii..."

grec întemnițat, reprodus din

primit 
partea 
gători, 
acorde 
cita drepturile conferite de vo
tul popular.

Cunoscutul om politic burghez 
grec, Makkas, fost ministru, a 
declarat că „eliberarea de ur
gență a lui Manolis Glezos din 
închisoare și restabilirea deplină 
în toate drepturile sale politice, 
inclusiv ca deputat în parlament, 
reprezintă o datorie națională5.

Opinia publică din Grecia cere 
eliberarea imediată a deținuților 
politici antifasciști și anularea 
legilor excepționale anticonstitu
ționale. După cum a relatat săp- 
tămînalul „ELEFTHEROS”, Mar
kezinis, fost vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducă
tor al partidului burghez „Parti
dul progresist”, a reliefat ci ac-

mandatul de deputat din 
unui mare număr de ale- 
guvernul a refuzat să-i 
posibilitatea de a-și exer-

binte față de ideile păcii și de
mocrației. Un grup de cunoscuți 
oameni de cultură greci a dat pu
blicității un apel către poporul 
grec în care cer abrogarea le
gilor excepționale și decretarea 
amnistiei generale. Printre sem
natari se află scriitorii Kostas 
Varnalis, Ianis Rițos, Fotiadis și 
alții.

Cererile îndreptățite ale opi
niei publice grecești, revoltată 
de practicile antidemocratice ale 
autorităților, găsesc un puternic 
ecou mondial. Generația tînără 
din țara noastră, alături de în
tregul nostru popor, își exprimă 
neliniștea Jață de soarta patrio
ților greci și cere să înceteze 
nedreptatea ce se face acestor 
oameni, fii devotați ai poporului 
lor.
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