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Buna pregătire Proletari din toate țările, uniți-vă!

cerință a întrecerii socialiste• •

zina noastră pro
duce mașini și 
piese de schimb 
pentru agricultu
ră. Principala sar
cină ce ne revine
— așa cum s-a 

subliniat și la recenta sesiu
ne extraordinară a Marii Adu
nări Naționale — este de a 
îmbunătăți continuu caracte
risticile constructive și func
ționale ale produselor în ve
derea ridicării productivității 
și calității lucrărilor mecani
zate, pentru buna desfășurare 
a campaniilor agricole. Este 
o sarcină de mare răspundere 
în rezolvarea căreia trebuie 
mobilizate toate forțele. De 
altfel, angajamentele luate de 
colectivul uzinei în întrecerea 
socialistă au pornit de la fap
tul că agricultura noastră so
cialistă are nevoie de mașini 
și utilaje tot mai multe și de 
calitate superioară. în acest 
sens, colectivul nostru și-a pro
pus să depășească cu 1 la 
sută planul producției globale, 
și cu 0,5 la sută al produc
ției marfă, să ridice produc
tivitatea muncii și să econo
misească prin reducerea pre
țului de cost 50.000 de lei. In 
«» privește îmbunătățirea ca
lității, colectivul s-a angajat 
să mărească coeficientul d« 
siguranță în exploatare a 
batozei de bătut porumb, să

asigure reducerea spargerii 
boabelor în timpul prelucrării 
prin reproiectarea unor sub- 
ansamble și piese etc.

In aceste condiții, comitetu
lui U.T.M. îi revine sarcina de 
a mobiliza întregul tineret la 
realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor stabilite 
în întrecerea socialistă pri
vind sporirea continuă a ca
lității produselor.

O primă problemă de mare

șirul lunii septembrie. L-a a- 
ceste cursuri. organizația 
U.T3L a mobilizat peste 200 
de tineri (aproape întregul ti
neret din uzină). Am reușit să 
avem o frecvență de 90—93 
la rută, lucru care dovedește, 
pe de o parte, că tinerii se 
ocupă de îmbogățirea cuno
ștințelor profesionale, iar pe 
de altă parte că lecțiile pre
date sînt interesante, folosi
toare. Urmînd aceste cursuri,

Contribuția tinerilor de la Uzinele „Magheru" 
din Topleț la realizarea unor mașini agricole 

de bună calitate

importanță pentru îmbunătă
țirea calității produselor o 
constituie ridicarea calificării 
profesionale a tuturor tineri
lor. întreaga muncă în pro
ducție, introducerea tehnicii 
noi, respectarea tehnologiei 
de fabricație (element esen
țial în îmbunătățirea calității), 
toate acestea sînt legate de 
gradul de pregătire profesio
nală. La sfîrșitul anului trecut 
au fost organizate in 5
cursuri de ridicare a califică- 
rii pentru meseriile de strun
gari, lăcătuși, turnători, ștan- 
țatori-presori, sudori care-și 
vor încheia activitatea la sfîr-

tinerii au posibilitatea să 
participe în mod concret la 
rezolvarea unor probleme 
stringente pentru producție. 
La secția turnătorie, de exem
plu, in urma predării lecției 
-Semne și abateri de prelu
crare conform STAS44, în urma 
demonstrațiilor făcute, tinerii 
au reușit să îmbunătățească 
calitatea subansamblelor se
mănătoarei de porumb cali
brat Mulți tineri — strunga
rii Sever Busuioc șl Vasile 
Botezațu, turnătorii Tiberiu 
Ciocirlie și Cornel Popescu, 
lăcătușii Ion Georgescu și Ion 
Vîlceanu și-au îmbunătățit

munca în urma frecventării 
cursurilor de ridicare a cali
ficării, reușesc să execute cu 
precizie, conform prescripții
lor tehnologice, fiecare opera
ție.

Ne-am interesat ca marea 
majoritate a tinerilor să în
vețe organizat, permanent și 
am scăpat oarecum din preo
cupările noastre pe cei care 
urmează învățămintul de stat 
Unii vin, ce-i drept, și ei la 
cursurile de ridicare a califi
cării — acestea se țin odată 
pe lună — dar problema nu 
trebuie lăsată la voia întîm- 
plării. Noi am analizat această 
problemă și, sub îndrumarea 
organizației de partid,am luat 
o seamă de măsuri: organi
zarea unor conferințe, discu
ții individuale, schimburi de 
experiență, cuprinderea mun- 
citorilor-elevi la „ora tehni
că** etc. care îi vor ajuta să-și 
perfecționeze pregătirea pro
fesională.

Preocuparea noastră de vii
tor rămîne urmărirea atentă 
a felului cum se desfășoară 
cursurile, cum folosesc tinerii 
în producție cunoștințele acu
mulate. Avem încă tineri, ce 
e drept puțini la număr, care 
se mulțumesc cu rezultate me
diocre în producție, cum sînt 
strungarii Grigore Pîrvulescu,

cînteia 
tinerelului

Uniunii Tineretului

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cinemascop

înainte de a intra în schimb 
este binevenită o discuție a- 
supra lucrărilor din timpul zi
lei. lată in fotografie, pe co
munistul Ion Amăutu de la 
schela Boldești di seu tind cu 
sondorii care intră în schimbul 

de zi.
Foto: N. STELORIAN

de istorie a partidului
într una din aceste zile, sa- 

lariații Spitalului clinic Fun- 
denl au 
istorie a 
constituit 
cunoaște

vizitat Muzeul de 
partidului. Vizita a 
încă un prilej de a 
lupta dusă de cel

mal buni fii ai clasei munci
toare pentru o viață mai 
bună, pentru socialism și fe
ricirea poporului nostru.

Dr. DANIELESCU GH.

„Săptămîna filmului
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TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Romine

I Pe una din tarlalele GA.S. 
„Apoldul de Sus" raionul 
Sebeș s-a terminat recoltarea 
secare i-masă verde. Ac^m, se 
insăm.'nțeaxă dublă ce

pc-jmo siloz.

Fo'o: AGERPRES

București
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 

Cehoslovacia, al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace 
și al întregului popor cehoslovac vă transmitem sincere mul
țumiri pentru salutul frățesc și felicitările cordiale adresate 
cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de către Armata Sovietică.

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și întregului popor român, multe 
noi succese în construirea socialismului și în lupta pentru pace 
în lumea întreagă.

ANTONIN NOVOTNY,
Prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia,

Președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace

pentru otel nou

Muncitor
Marți 29 mai 1962

pentru copii“
Cu prîîe|ul zilei de 

1 Iunie — Ziua inter
națională a cop îl ului
ta cinematografele 
„Timpuri Noi- și „13 
Septembrie" din Ca
pitală se organizează 
intre 28 mai și 1 iu
nie ^Săptămîna fil
mului pentru copii**. 
La unele spectacole, 
copiii se vor întîlnl cu 
realizatorii filmelor.

In orașele Cluj, lași, 
Timișoara se vor or-

ganiza, Intre 1 și 3 
iunie, „zile ale filmu
lui de desele ani
mate și de păpuși*, 
iar Intre 28 mai și 3 
iunie aceste filme vot 
fi prezentate în ma
tinee speciale.

Asemenea programe 
vor fi organizate la 
cinematografele din 
200 de localități — 
centre regionale, mun
citorești și reșednțe 
de

la Oradea

VILIAM SIROKY, 
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Tinerii din Valea Jiului acor
dă o aten(ie «pontă colectării 
fierului vechi. Ei depistează în
semnate rezerve de metale vechi 
în subteran (pe galerii, la puțuri 
etc.), precum ți la suprafață (în 
curțile minelor și uzinelor). Anul 
trecut, tinerii din Valea Jiului au 
expediat oțelăriilor 3.000 de tone 
fier vechi. Muncind cu avînt 
sporit ei au reușit să obțină rea
lizări frumoase ți în acest au. 
Pînă acum, fierul vechi predat 
I.C.M.-ului de tineri este de a* 
proximativ 1.000 de tone. Cea 
mai mare contribuție au adus-o 
organizațiile U.T.M. de la mina 
Lupeni, care singure au colec
tat peste 450 de tone fier vechi, 
U.R.U.M. Petroțeni, Termocen
trala Paroșeni și altele.

N. ANDRONACHE

raion.

întreprinderile 
nematografice 
nale, 
secfiile 
mint și culturi, orga
nizațiile U.TJA. și co
misiile regionale de 
femei eu luat măsuri 
ca filme pentru copii 
și tineret să fie pre
zentate în această pe
rioadă șl în numeroa
se sate din fără.

(Agerpres)

d- 
regio- 

împreună cu 
de Invăfă-

Cu filmul sovietic „Omul 
amfibie" s-a inaugurat la 28 
mai a.c. noul cinematograf cu 
cinemascop „Crișana" 
Oradea. Cinematograful 
pune de o capacitate de 
de locuri, este dotat 
ecran lat, aparataj și mobi
lier modem. De pildă, pentru 
a asigura o acustică cît mai 
bună, în pereții interiori ai 
cinematografului sînt instala
te aparate de redifuzare. As
pectul estetic, linia modernă, 
interiorul elegant și confor
tabil fac ca noul cinemato
graf „Crișana" să se numere 
printre cele mai frumoase 
edificii culturale din orașul 
Oradea.

din 
dis-
450
cu

a numai 25 de km 
de București, pe șo
seaua ce duce spre 
Oltenița se află co
muna Vărăști. La ora 
prînzului, în sat nu 
erau decît copiii t 

care se întorseseră de la școală 
și cîfiva bătrîni care roboteau prin 
ogradă. Colectiviștii, președin
tele, inginerul agronom, briga
dierii erau pe cîmp. Ajutorului 
contabil nu-i prea ardea de vor
bă. Doar din cînd în cînd, își ri
dica capul aplecat peste hîrtii ca 
să răspundă la vreo întrebare.

Răspunsurile lui sînt cît se poa
te de scurte. Am aflat că gospo
dăria colectivă a împlinit abia doi 
ani. Că inginerul agronom a ab
solvit institutul agronomic tot de 
doi ani șl-i un fînăr foarte pri
ceput, e însurat, și nevasta lui, 
care e tot inginer agronom, lu
crează în gospodăria colectiva 
din satul vecin. Și-a aruncat apoi 
privirea pe fereastră și a conti
nuat : „Președintele s-a întors abia 
azi de la Brașov. A adus al treilea 
camion pentru gospodărie. Tre
buie să găsim acum un șofer pen
tru el. S-a cufundat apoi din nou 
în hîrtiile lui și... n-a mai spus 
nimic.

A sosit însă, secretarul comi
tetului U.T.M., Nicolae Drăghici. 
Poate nu venea așa devreme, 
dar trebuia luate toate măsu
rile ca adunarea generală U.T.M. 
deschisă ce urma să aibă 
loc chiar In acea seară, să fie cît 
mai instructivă. Se stabilise să se 
dezbată o problemă foarte impor
tanta, care fine de ridicarea ca
lificării tinerilor legumicultori. Au 
fost invitați și inginerul agronom, 
președintele și cîțiva brigadieri 
legumicoli, grădinari vestiți. A- 
deseori cei mai pricepufi legumi
cultori împărtășesc tinerilor din ex
periența lor în acest sector care 
aduce gospodăriei și bineînțeles 
și colectiviștilor, însemnate veni
turi. Cu cîteva seri înainte, a so
sit aici și o brigadă științifică din 
Oltenița. Multe din întrebările 
puse membrilor acestei brigăzi se 
refereau la legumicultura.

Pe cîmp, Dumitru Bonea, pre
ședintele gospodăriei agricole co
lective din Vărăști m-a invitat la 
grădină. Zeci de colectiviști, în 
majoritate tineri, lucrau la legarea 
roșiilor de «raci, și înlocuiau pe 
cele care se uscaseră după răsă
dit. Brigadierul, utemistul Marin 
Bonea, le dădea îndrumări.

— Ne trebuie urgent motoarele 
— spuse el președintelui. Cel 
tlrziu mîine trebuie să băgăm apji.

— După amiază le Iei în pri
mire. Ați terminat de pus ar
deiul ?

— De aseară, răspunde tînărul. 
Știți doar că sîntem în întrecere 
cu celelalte brigăzi.

Am trecut apoi printre rîndurlle 
de roșii înflorite, vinete, ardei 
grași, varză etc.

— In fiecare an grădina a luat 
o mai mare dezvoltare, ajungînd 
anul acesta la 370 de ha. In anul 
trecut, grădina a adus gospodăriei 
un venit de peste 4.000.000 de 
lei. Aceasta a avut influenfă seri
oasă asupra veniturilor fiecărui co
lectivist. Valoarea zilei-muncă a 
fost de aproape 30 de lei. Pînă 
acum am livrat deja 2.000 kg spa
nac, salată și 300 kg castraveți. 
Acum am cultivat cu vinete 6.000 
de metri pătrafi.

La seră munca era în toi. A- 
plecați deasupra răsadnițelor, zeci 
de colectiviști lucrau la întreți
nerea culturilor. Roșiile au dat 
în pîrgă, castraveții care depășesc 
20 de cm au început să fie re
coltați, dovleceii, de asemenea, 
vinetele și ardeii au înflorit.

— Aur și argint — spuse pre
ședintele.

— Da I Am fost de acord fără 
să știu de ce spune aur și argint.

Am poposit mai întîi la brigada 
lui Sotir Băbănescu. Am admirat 
dibăcia cu care llie Dancu, Gh. 
Culea, Maria Soare și alții să
deau ardei, cum ceilalți colecti
viști îngrijeau cu atenție fiecare 
plantă. La fel se muncea pe toți 
cei 18.000 metri pătrafi de seră.

— în '61 aveam numai 3.000 
metri pătrafi dar obținerea de le
gume timpurii și livrarea lor ora
șului a fost o principală preocu
pare a noastră — spune Constan
tin Buturugă, un alt brigadier le
gumicultor.

L-am întrebat pe tovarășul pre
ședinte cum muncesc tinerii de 
la grădina legumicolă.

— Mai bine de jumătate din 
grădinarii noștri sînt tinerii ■ Pentru 
ei a fost înființat în iarnă un cerc 
unde au studiat și au făcut de
monstrații practice privind cultura 
legumelor. Ei au contribuit din 
plin la obținerea aurului și ar
gintului despre care vorbeam.

Vazînd că nu înțeleg despre ce 
e vorba, președintele îmi povesti 
că în anul trecut, la Expoziția in
ternațională de 
le gospodăriei 
nut o medalie 
argint.

la Erfurt, legume- 
colective au obfi- 
de aur și una da

GH. NEAGU

Seara la... fîntînă.
Foto : VASILE IONEL

maginați-vă o sală 
de clasă într-o 
școală sătească. 
Cîteva zeci de pe
rechi de ochi cu
rioși privesc spre 
învățătorul clasei,

îi urmăresc fiecare gest, fie
care cuvînt. Nu le scapă nici 
un amănunt. Copiii, însoțiți 
de învățător, au pornit să 
străbată un drum lung, ne- 
sfîrșit, cu multe, multe urcu
șuri, să exploreze universul 
cunoștințelor. Au început cu 
alfabetul și vor sfîrși... Nu 
vor sfîrși niciodată. Vor fi 
pasionați exploratori toată 
viața, toată viața vor studia. 
Așa îi învață primul lor das
căl — învățătorul.

Numele învățătorului ? Sînt 
mulți și, de fapt, acei despre 
care scrim, nu sînt încă în
vățători. Sînt abia elevi în 
anul V, niște adolescenți care 
— spun ei — de cînd se știu, 
s-au visat învățători. Ascul- 
tîndu-i răspunzînd la lecții, 
urmărindu-i la practica peda
gogică sau dirijînd cu com
petență corul clasei, sub în
drumarea profesorului de mu
zică, nu ți-i poți imagina alt
fel decît într-o sală de clasă 
în care zeci de perechi de 
ochi curioși sorb fiecare cu- 
yint al lor.

A început sezonul pe litoral
tării,Din toate colțurile ,__ r

trenurile au adus primii’ oa
meni ai muncii la odihnă sau 
tratament în stațiunile 
neare de pe litoralul 
Negre.

Noul sezon de vară găseș
te stațiunile de pe litoral mai 
frumoase ca oricînd. La Ma* 
maia s-a terminat construe-» 
ția întregului complex de ho-< 
teluri cu 4, 11 și 14 etaje, mă- 
rindu-se capacitatea stațiunii 
cu încă 5.000 de locuri față 
de anul trecut. Tot aici se 
apropie de sfîrșit construcția 
unui nou complex comercial 
cu 9 magazine diverse, prin
tre care prima librărie cu au
toservire de pe litoral. La

bal- 
Mării

Eforie-Sud s-au ridicat alte 
două vile cu 560 de locuri, 
un restaurant-cofetărie cu 
1.200 de locuri și un pavilion 
de băi reci, Iar la Techirghiol 
o cantină nouă cu 750 de 
locuri. în toate stațiunile au 
fost mărite și modernizate 
plajele, s-au amenajat noi 
parcuri și spații verzi, s-au 
înființat numeroase magazine.

S-au asigurat astfel condiții 
ca în actualul sezon de vară 
stațiunile de pe litoral să 
poată găzdui cu peste 40.000 
de oameni ai muncii mai 
mulți decît anul trecut și de 
circa opt ori mai mulți de
cît în vara anului 1955.

Victoria Strătilă, Titus Ho- 
giu, Vasile Iclănzan și încă 
alți 33 de elevi răspund la 
catalog în anul V A al Școlii 
pedagogice din Cluj. Un cata
log așa cum fiecare dintre ei 
și-l dorește pentru 
cînd va fi învățător : 
rijenți, cu multe note 
și aceasta un fel de 
pedagogică. Elevii învață din

atunci 
fără co- 
mari. E 
practică

propria lor viață școlară cum 
se împlinește marea dorință 
a învățătorului de a avea nu
mai școlari silitori. Criteriul 
principal al acestui rezultat 
este înțelegerea deplină a ma
rii obligații de a învăța. O 
înțelegere care se educă, se 
dezvoltă. Se știu pe ei înșiși, 
la începutul anilor de școală 
pedagogică. Multora li se pă
rea că e treaba lor dacă în
vață mai bine sau mai prost. 
Nume n-are rost să pomenim 
din moment ce această men
talitate aparține unul trecut 
aproape uitat Adunarea ge
nerală U.T.M., ora de dirigen-

ție. fiecare acțiune, au adău
gat ceva la formarea unei 
atmosfere de muncă și învăță
tură, la educarea înțelegerii că 
fiecare materie de școală este 
importantă pentru viitorul în
vățător și activist cultural al 
satului. Colectivul s-a sudat 
învățînd ce înseamnă colegia
litatea adevărată, 
critica tovărășească.

prietenia, 
întraj li

explică elevii strădania de a 
obține rezultate bune. Ne 
amintim mereu pentru ce ne 
pregătim. Avem mereu în 
minte datoria noastră și a- 
ceasta ne obligă...** Obligă la 
rezultate de calitate, la pre
gătire multilaterală. învă
țătorului nu trebuie să-i 
fie rușine 
tricolă

multilaterală, 
nu trebuie 

cu foaia sa ma
de elev; notele

• A

la
36

ani. 
răspund 
promovați, 
întristează.

_ Și-a 
clipă, o mare 

aceasta nu 
măcar pentru 
remediu, fi-

torarea. Și, de cîțiva 
catalogul clasei 
de elevi utemiști 
Fiecare notă mică ____
înseamnă că un coleg 
uitat pentru o 
îndatorire. Or, 
este admis, nici 
o clipă. Există 
rește. Lucia Iacob a luat 5 
la fizică. Biroul U.T.M. de an 
și dirigintele clasei au discu
tat imediat cu ea, așa cum 
discută cu fiecare elev care 
obține o notă mică, sub nive
lul posibilităților sale. Au ur
mat curînd un 8 și un 9. Lu- 
cia poate eă învețe și învață.

^Avem o memorie bună —»

bune sînt oglinda unor cuno
ștințe trainice. Elevii au dis
cutat despre aceasta într-o 
adunare generală U.T.M., ți
nută nu de mult. Vor să în- 
tîmpine sfîrșitul de an școlar 
cu note mari. Cei cîțiva de 5 
și 6 „rătăciți*4 în catalog, 
n-au ce căuta la nici un elev, 
își doresc o clasă de elevi 
fruntași. O dorință pentru în
făptuirea căreia se muncește 
mult: la ore, în sălile de me
ditație, în grupele de învă
țătură. Nu-i chiar așa de ușor 
ca la 22 de discipline să obții 
numai note bune. Se fac însă 
planuri de recapitulare a ma
teriei, 2-3 elevi mai buni la «

disciplină îl ajută pe unul mai 
slab pregătit să aprofundeze 
materia. Se analizează situația 
fiecărui elev, toată clasa ur
mărește ca elevul să pună 
accent pe materiile și capito
lele asupra cărora a fost sfă
tuit să stăruie. Toate acestea 
fac parte astăzi din legile ne
scrise ale colectivului. Rit
mul s-a intensificat puțin. Se 
muncește calm, totuși, fără 
agitație de prisos și nopți pier
dute.

Peste un an, 36 de învăță
tori își vor lua în primire 
postul. întrebarea „unde?" e 
de prisos. Tinerii aceștia nici 
nu-și concep alt loc de muncă 
decît școala din satul natal 
sau, dacă va fi nevoie, din alt 
sat Au venit de la sat, s-au 
pregătit la școală, și se în
torc la sat Deci, încă un an 
și tot atîtea note bune cîte 
discipline se vor preda în anul 
VI! învățătura nu se încheie 
însă odată cu încheierea școlii, 
căci tinerii aceștia, sînt cre
dincioși sfaturilor pe care ei 
înșiși le dau copiilor : omul 
trebuie să învețe cu pasiune 
toată viața. Și, mai ales, în
vățătorul, care dă mereu din 
cunoștințele sale și mereu tre
buie să știe mai mult

Tinerii din secfia sculeri® a 
uzinelor „Steagul roșu” din 
Brașov au organizat o brigadă 
de muncă patriotică avînd ca 
obiectiv înfrumusețarea cartie

rului în care locuiesc

Foto : S. NICULESCU

Nisipuri bituminoase

In urma experiențelor fă- 
ctefb de Institutul de cerce
tări al Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, 
s-a trecut anul acesta la în
locuirea bitumului și pietrei 
sparte, care se utilizau la lu
crările de construcție a dru
murilor, cu nisipuri bitumi
noase sau stabilizate ce se 
găsesc în mai multe regiuni 
ale țării.

Pe unele șantiere, prin
tre care cele ce construiesc 
șoseaua Rupea-Sighișoara, 
Craiova-Filiași-Turnu Seve
rin, Vaslui-Iași, se folosesc în 
prezent numai astfel de ni
sipuri.

LțJCREȚIA LUSTIG (Agerpres)



Impresii ale
tinerilor turiști

ilele însorite te îmbie să petreci la sjîrșit de sâp- 
tămină, clipe plăcute, de destindere, in mijlocul 
naturii, să urci potecile străjuite de brazi jalnici 
să urmezi jirul apelor repezi, să le asculți susu
rul lor odihnitor și să te întorci acasă cu jorțe 
rexnoite.

Frumusețea de netăgăduit a turismului jace ca tot mai 
mulți tineri să îndrăgească această activitate recreativă, de
osebit de plăcută ți jolositoare. Garnituri întregi de trenuri 
sau caravane de autocare părăsesc în jiecare simbătă sau 
duminică Bucureștiul ți celelalte orațe, îndrept induse spre 
dijerite puncte turistice: Valea Prahovei, Valea Oltului, 
munții Făgăraț, Bicaz etc.

întorși acasă din excursiile organizate la sfîrțit de săpti- 
mină, tinerii turiști aduc cn ei bucuria ți satisfacția frumoa
selor ore de odihnă. Ajunți la locurile de muncă, împărtășesc 
tovarășilor impresiile, alcătuiesc împreună planurile viitoare- 
lor expediții.

Publicăm mai jos părerile ciiorva tineri turiști despre 
excursiile organizate la sfirțit de ttțKămini.

VARA
LA MUNTE 

Șl LA MARE

O amintire plăcută 
pentru toți

— Excursia la care au parti
cipat aproape 300 de tineri din 
uzină — care au plecat prin 
O.N.T. la Sinaia yi Predeal — 
a fost organizată în strinsă 
colaborare cu asociația spor
tivă. Ea s-a bucurat de mult 
succes. Dovadă ? Acum, nu
meroși tineri turiști ne-au în
trebat : „Cînd mal participăm 
la o nouă excursie?--. In
tr-adevăr, prima excursie din 
acest an a tinerilor de la 
Uzinele „Tudor Vladimîrescu* 
a fost reușită din toate punc
tele de vedere — ne informa 
tovarășul Cornel Dumitrașcn, 
secretarul comitetului U.T3L 
Incepînd cu transportul, ca
zarea, programul — care a 
cuprins vizitarea Muzeului 
Peleș, ■ împrejurimilor Pre

dealului, cu popasuri la C5m- 
pina (Casa memorială _Nxx>- 
lae Grîgorescu") — Posada 
(pentru a admira întreaga pa
noramă a Văii Prahovei). Buș
tenii, (vizitarea fabrici, ăe 
hîrtie) și altele — totul a plă
cut tinerilor.

Viitoarele excursii? O primă 
călătorie pe Valea Oltului, la 
Sibiu, cu vizitarea Muzeului 
Bruckenthal. Simbătă ți du
minică turiștii de la „Tudor 
Vladimîrescu" pleacă din nou, 
de data aceasta pe un traseu— 
nebătătorit de ei, la Poiana 
Narciselor...

In legătură cu acțiunile de 
perspectivă, interlocutorul nos
tru ne-a amintit de excursia 
care va avea loc în zilele de 
8 și 9 iunie. La aceasta vor 
participa utemiști fruntași în 
producție, precum și o organi
zație fruntașă (nr. ^„autouti
litare"), care a cîștigat con
cursul „Cine știe, răspunde" 
cu tema „Organizația U.T.M. 
— organizație revoluționară de 
tineret". In proiect, o excursie 
cu două autocare la Russe, în 
R. P. Bulgaria, și o intorcere 
a vizitei făcută de un grup de 
tineri strungari de la Uzinele 
mecanice din Galați. Cu acest 
prilej va fi vizitată șl Delta.

Pe Valeriu Lungu și Andrei 
Ivan, doi dintre cei mai cu- 
noscuți turiști din uzină, i-am 
întîlnit în pauza de lucru, îm- 
părtășindu-și impresiile din 
excursie.

— Ne plac foarte mult ex

cursiile. De aceea nu vum 
lipsi de la nici o acțiune tu
ristică organizată de comite
tul U.TM In aceiași timp, 
vum căuta să atragem și alp 
tovarăși de ai noștri in 
excursii.

Mai multă grijă 
pantru cazar»

Interlocutorii ocșsn ne-au 
vorbit mai lain despre pro- 
gramul vutoareks* excursii. 
Primele euncștmțe : tef. Her*

Eagen Vilcev
— Este vorba, infor

mat ei. de o excursie la 
G-AS. Minâsrirea. regxaea 
București. pentru a face un 
•chimb de expener.U. deoare
ce la această gatpodAne s-u; 
folCiî-X motoare fabricate ia 
„Timpuri Noi*. ia același tâmp 
se wr mai deplasa bngada oe 
agitație a uzinei ca și echi
pele de volei și iotbaL Toc cm 
acest prilej. boxerii de ia 
„Timpuri Noi* vor face o de
monstrație sportivă. La îna
poiere. se vor organiza ooa- 
sfătuiri in urină pe marginea 
excursiei.

Ing. Hermina Răduleacu 
ne-a mai relatat :

— In ultimele excursii pe 
Valea Prahovei, am observat 
că la unele cabane nu există 
totdeauna grija suficientă pen
tru cazarea turiștilor. De 
pilda, cu ocazia unei excursii 
organizată de curind. la ca
bana Caraiman n-au fost 
locuri suficiente pentru toți 
cei care Iși anunțaseră sosirea. 
De aici, discuții m:erminacM> 
la o oră cînd trebuii să ne 
odihnim. Șc aceasta doi carerâ

fiearea grcpunJcr de txwt-
In discuția zciastri a fsler- 

vem: tmarfesa? ingjser G-
Opresee responsabilul eu tn-

■- 
sportive. El ue-« spus că ta 
repetate rinduri nu s-au putut 
organiza excursiile anunțate 
in urină pentru că OJC-T. nu 
a putut pune la dispariție 
actxxareîe permise.

Și la Industria Bumbacului 
tinerii sfat pastanați amatori 
de excursii. Din păcate Insă, 
acestea sînt rare — ne 
spunea tovarășa Virginia Pre- 
desca de la controlul tehnic 
de calitate.

— Am taat parte la intere
sante acțiuni turistice organi
zate in ultimele zile Amintesc. 
excursia in circuit pe traseul 
București — Buzău — Brăila
— Botoșani — Tg.-Neamț — 
Cetatea Neamțului — Fălti
ceni — Gura Humorului — 
Crmpiihmg Moldovenesc — 
Vatra Dome: — Cluj — Deva
— Alba lulia — Hunedoara
— Petroșeni — Tg.-Jiu — 
Craiova — Pitești. In cele 
cinci zile ale excursiei am pu
tut cunoaște numeroase orașe 
și obiective turistice. Excursia 
a fost excelent organizată, 
dar» nu de colectivul nostru, 
ci de tovarășii de la întreprin
derea ^Rocnino-expon*. La 
noi nu există suficientă pre
ocupare din partea organiza- 
ției U.TJ4. și asociației spor
tive pentru antrenarea tinere
tului la turism.

EXCURSIE

Gdoti>ișh< bucura^ani r-Jba» 
prim. kgometri o« «il.'l.' 
pa ear, au Amniel

la K-gto
Foto: V. BANGA

VIZITEAZĂ REGIUNEA
D«pi • tăptunînă de muncă rodnică, o zi 

de «dihiii petrecută în mijlocul naturii, 
este bine veni ti. Prin așezarea sa geogra

fică, regiunea Maramureș atrage un mare număr 
de turiști fi excarnoniști, dornici să cunoască 
frvnsețile munților Gutinului, Oașului, Țible- 
țadui fi MaramurefuluL Cabanele în cele mai pi
torești locuri — ea Izvoarele. Bodi, Apa sărată, 

CțIi ml turistic Borța fi altele — oferă vizi
tatorilor o odihnă plăcută și recreativă. Excur- 
mSn ceastitaie de acum pentru băimăreni o ade
vărată tradiție.

Cnoaftorea de către tineri a frumuseților și 
boșățiâler regmaii și ale țării a constituit și con
stituie peatra Comitetul regional U.T.M. Mara- 
mmref. ca fi peotro Comitetul orășenesc U.T.M. 
Baza Mare o sanintă preocupare, in ultimul

timp, sute de tineri din Baia Mare și-au petrecut 
duminica vizitînd casele de odihnă sau diferite 
localități din regiune. în colaborare cu Oficiul 
local de turism, comitetul regional U.T.M. orga
nizează excursii cu autocarele O.N.T., ori cu tre
nul, la care participă un mare număr de tineri, 
în ultimul timp, 100 de tineri au vizitat Grădina 
Botanică din Cluj, Muzeul Bruckenthal din Si
biu, obiective industriale din orașul Brașov și 
Valea Prahovei. Alți 570 de tineri au vizitat 
timp de 4 zile stațiunile de odihnă Sinaia, Buș
teni, Castelul Peleș, Muzeul Doftana, Muzeul de 
istorie a partidului și alte obiective din Capitală, 
în curînd vor mai pleca într-o excursie de 3 
zile pe același traseu încă 500—600 de tineri 
din regiunea Maramureș.

V. MOINEAGU

în munții Paringului
Tndeosetx simoâta și du-
J mirtira pocectie care 

șerpuiesc prâ pădunie 
munțikc Paring ti Retezat 
spre cabane sînt străbătute 
de grupuri de excurs ottiști.
Cme sin: excursioniștii pe 
care u așteaptă aspctaiîereie 
cabane aceste -T. r^r^ie li

re. stuate ta virfui munților?

de la LCS. Hunedoara. Or* 
gamzaUle UT AL de la mi- 
oeie din Petrila, Lopezu. 
V'uican. Lonea și altele au 
invitat pentru excursia din 
aceste zile peste 400 de tineri 

— Acc~* ei rt*ic4, tre buie să vă mărturisesc că la cursul nostru de ghizi eram
foarte bun mai ales la teorie...

Desene de MATTT

mineri. Numai de la mina 
din Lupeni au plecat în ex
cursie 70 de tineri. Printre ei 
se găseau maistrul Fazekaș 
Tiberiu, minerul Fodor Pe
tre, electricianul de mină 
Popa Eugen și alții. Cu toții 
au poposit la cabana Straja. 
Grupul excursioniștilor de la 
nuna Peirila. alcătuit din 50 
de tineri, printre care mi
nerii Avram Vaier. Vornicu 

Ropotă Mihai și 
alrii au poposit la cabana 
Vosevodo. Nid celelalte ca

tes ca Paring. Ixxxa Fk>* 
râcr. Ruu n-aa rinsas Arâ 
•upeCL La rabar-a &-sa. de 
exeTTrâ. și-au petrecut două 
xLe de odihnă 43 de construe, 
teri de la LC-S. Hunedoara. 
Ei au sosit la poalele mun
ților Retezat cu un autocar 
al O.N.T. Iar muntele a fost 
escaladat pe jos. Printre con
structori se aflau tinerii Cio- 

banu Iuliu, lăcătuș, Pîrvu 
Paraschiv, tehnician con
structor etc. iar alături de ei 
se aflau și veterani ai șan

tierelor LC-SJL. maiștrii Koty 
Emeric, Andreișan Horaia și 
alții.

LAL ROMULUS

Plimbări
tradiționale
Locuitorii orașului Oradea 

»înt pasionați excursio
niști. Acum, cînd timpul 

este favorabil organizării excur
siilor, din toate întreprinderile 
orașului pleacă săptămînal excur
sioniști în toate colțurile regiu
nii sau prin țară. Iată, numai în 
duminica trecută s-au organizat 
excursii Ia Cluj, la Peștera Me- 
ziad, la Vadul Crișului, la Peș
tera Zece Hotare. Un mare nu
măr de excursioniști, lucrători ai 
diferitelor întreprinderi și insti
tuții din Oradea, s-au îndreptat 
spre Tg. Mureș și Hunedoara, 
unde, în cursul zilei de duminică, 
an avut prilejul să viziteze a- 
ceste dona orașe.

O tradiție pentru orădeni este 
și „ieșirea” obișnuită la băile 
„1 Mai” și „9 Mai” din apro
pierea orașului, unde, la ștran
durile cu apă termală, în pădu
rile, parcurile și cluburile sta
țiunii, petreo o duminică plă
cută, recreativă.

V. CLONDA

Munții și marea cu frumusețile 
lor noi atrag în fiecare an 
zeci și sute de mii de oa

meni ai muncii în stațiunile bal- 
neo-climaterice. Dar nu numai ae
rul tare al înălțimilor, nu numai 
soarele și valurile mării fac odih
na plăcută, ci și manifestările cul
turale și distractive ce se orga
nizează aici.

Recent, activiștii culturali din 
stațiunile balneo-climaterice s-au 
întrunit într-o consfătuire pe țară 
în cadrul căreia au dezbătut pro
bleme legate de activitatea cultu
rală din stațiuni. Referatele pre
zentate și discuțiile purtate pe 
marginea lor au prilejuit un larg 
schimb de experiență iar conclu
ziile ce s-au desprins anunță 
o substanțială îmbunătățire a mun
cii culturale din stațiunile de o- 
dihnă ale țării, lată pe scurt cî- 
teva din acțiunile cui tur al-educati
ve ce voi fi organizate în acest 
sezon de vară în stațiunile de 
odihnă.

Sosind într-o stațiune la mare 
sau la munte, una dintre primele 
manifestări la care vom putea par
ticipa va fi desigur seara culturală 
intitulată: „Să ne cunoaștem". 
Din prima seară petrecută la casa 
de cultură, oamenii muncii veniți 
din toate colțurile țării vor avea 
prilejul să se cunoască mai bine.

De mare succes se vor bucura 
mai ales manifestările care solici
tă nu numai atenția dar și parti
ciparea spectatorilor. Astfel, con
cursurile „Cine știe, ne cîntă", 
„Cel mai bun solist și recitator al 
seriei", concursurile gen „Drume
ții veseli" sau călătoriile imagina
re pe harta țării nu vor lipsi din 
programele culturale. Pentru o cit 
mai bună documentare a celor 
care pornesc în asemenea călătorii 
imaginare se va solicita concursul 
celor veniți Ia odihnă din locurile 
și regiunile ce vor ii „vizitate". 
Astfel, cînd excursioniștii vor ajun
ge în Valea Jiului, se va da cu- 
vîntul unui miner care va vorbi 
despre realizările și viața mineri
lor ; apoi, Cînd drumul pe hartă 
va trece printr-o regiune petrolie
ră călăuza se va schimba, mine
rului luîndu-i locul un muncitor 
petrolist... și așa mai departe.

Intîlnirile cu diferiți scriitori și 
oameni de artă aflați la odihnă 
vor prilejui schimburi de păreri 
asupra unei cărți, piese de teatru, 
spectacol, opere muzicale. Confe
rințe interesante, simpozioane, 
jurnale vorbite pe teme politice și

Buna pregătire — cerință 
a întrecerii socialiste

(Urmare din pag. 1)

Teodor Gărdescu, Marin 
Lănceanu, ștanțatorii-presori 
Gheorghe Magdalen și Virgil 
Comea. lăcătușii Gheorghe 
Spătaru și Ștefan Hruza care 
fie că nu vin cu regularitate 
la cursuri, fie că participă 
doar cu prezența. Am discu
tat in cadrul colectivului și 
această situație și membrii co
mitetului au primit sarcina 
să-i ajute să înțeleagă necesi
tatea de a învăța continuu.

Ridicarea tuturor utemiști- 
lor la nivelul fruntașilor cere 
să luăm și alte măsuri care 
să-i ajute pe tineri în per
fecționarea lor profesională. 
Vom extinde procedeul folosit 
în secția mecanică, acela ca 
muncitorii tineri să fie repar
tizați să lucreze cu fruntașii. 
De cînd lucrează pe aceeași 
mașină cu muncitorul fruntaș 
Ștefan Conteș, Gheorghe Cul
ca, strungar în secția mecani
că, a dobîndit multe cunoș
tințe privind utilizarea mași
nii, gospodărirea metalului, 
lucru care-1 ajută să lucreze 
cu mai mult spor. Acest pro
cedeu va fi extins în întreaga 
uzină. Folosim și vom folosi 
în măsură tot mai mare di
verse forme pentru generali
zarea experienței înaintate: 
adunări generale deschise, 
gazetele posturilor utemiste 
de control, schimburi de ex
periență etc.

Preocupați de îmbunătățirea 
calității produselor, muncitorii 
au obținut noi succese în as
pectul și finisajul mașinilor, 
în sporirea coeficientului lor 
de siguranță. Acest lucru este 
dovedit de faptul că uzina n-a 
primit reclamații în ce pri
vește calitatea.

în planul de măsuri al co
mitetului U.T.M., privind mo
bilizarea tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan, sînt 
stabilite prevederi pentru dez

culturale, seri literare, medalioane, 
montaje muzicale etc., vor întregi 
programele culturale.

Dar surprizele nu se încheie aici. 
Cei care vor merge la Tușnad în 
vara aceasta, de pildă, vor avea 
prilejul să participe la „serile ve- 
nețiene" — originală trecere în 
revistă a formațiilor artistice pe o 
estradă plutitoare amenajată pe 
lac și puternic luminată de reflec
toare. La Borsec se preconizează 
amenajarea unui club al celor mici.

Venindu-se în întîmpinarea do
rințelor oamenilor muncii aflați la 
odihnă, în programele culturale ale 
stațiunilor sînt prevăzute vizite la 
instituțiile de cultură și artă din 
localitate, sau din împrejurimi, la 
locurile cele mai pitorești din re
giune. Cei care vor merge la o- 
dihnă pe litoral de exemplu, vor 
avea posibilitatea să viziteze locu
rile unde s-au făcut în ultima 
vreme descoperiri arheologice. 
Muzeul Arheologic și Acvariul din 
Constanța.

La Predeal se vor organiza vizi
te la fabricile din Azuga, Bușteni, 
Sinaia, la Muzeele Peleș și Bran. 
La Sovata, fotografilor amatori li 
s-a pregătit un cerc foto, înzes
trat cu aparate și materiale pen
tru fotografiat. In cadrul cercului, 
începătorii vor ii inițiali în arta 
fotografiei de către un specialist, 
se vor organiza întreceri și o ex
poziție pentru cele mai reușite 
imagini fotografice.

După cum se vede, programele 
cultural-artistice se vor desfășura 
într-o multitudine de forme inte
resante, atractive. Pe litoral, în 
Valea Prahovei ca și în celelalte 
stațiuni balneo-climaterice se vor 
prezenta în vara aceasta specta
cole și concerte de înalta ținută 
artistică, prilejuind întîlniri ale 
oamenilor muncii cu soliști și in
terpret de frunte ai teatrelor noa
stre. $i firește, că din stațiuni nu 
va lipsi nici cea de-a șaptea artă, 
filmul. In multe stațiuni se vor or
ganiza festivaluri ale filmelor ro- 
mînești realizate în anii 1961— 
precum și întîlniri cu realizatorii: 
regizori, operatori, actori etc.

Departe de a fi vorbit despre 
toate acțiunile culturai-distractive 
ce vor avea loc în acest sezon la 
stațiunile de odihnă totuși chiar 
și numai cele notate aici oferă la 
un loc o minunată invitație pen
tru petrecerea concediului de odih
nă la munte sau la mare.

V. GRIGORESCU 

voltarea participării tinerilor 
la realizarea de inovații și ra
ționalizări. Și pînă acum 
am avut rezultate bune. Tine
rii au propus anul acesta 
18 inovații dintre care 12 au 
fost acceptate. Inovația mun
citorului Gheorghe Sadagur- 
schi aduce anual economii in 
valoare de peste 35.000 lei, ișur 
cea a inginerilor Ion Atanasiu 
și Nicolae Cocșirescu 170.000 de 
lei. Apreciem însă că numărul 
tinerilor care au propus dife
rite inovații și raționalizări 
este încă mic. Si pentru înlă
turarea acestei situații au fost 
luate măsuri : cuprinderea ti
nerilor la cursurile de ridica
re a calificării, stabilirea, în 
colaborare cu cabinetul tehnic, 
a tematicii inovațiilor, difu
zarea în secții a materialului 
documentar pe specialități. în- 
cepînd din luna aceasta în 
secțiile unde lucrează mulți 
tineri vom organiza „ora teh
nică" la care vor vorbi ingi
neri, conducători ai secțiilor^ 
tovarăși din birourile de con
cepție.

în numeroase rînduri, în 
cadrul adunărilor generale s-a 
discutat despre co atribuția ti
nerilor în procesul de produc
ție. Pe lîngă aceasta ne-am 
propus să prezentăm în adu
nări materiale educative: 
„Marca fabricii — o proble
mă de prestigiu pentru fie
care tînăr", despre disciplină, 
comportare tovărășească etc.

Măsurile stabilite pînă 
acum, hărnicia tinerilor, fap
tul că ei au în față exemplul 
comuniștilor, al muncitorilor 
vîrstnici, ajutorul acestora ne 
permit să tragem concluzia că 
fiecare tînăr, în parte, va par
ticipa cu toate forțele la înde
plinirea sarcinilor ce revin 
uzinei noastre din hotărîrile 
plenarei C.C. al P.M.R. și ale 
sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale din aprilie 
1962.

La revedere, mîine, duminică, ne odihnim în Poiana Narciselor.
Foto : IONEL CUCU

• DUBLA VICTORIE 
A CICLIȘTILOR RO- 
MINI ÎN FRANȚA

Cea de-a 29-a ediție a cursei 
cicliste internaționale „Marele 
Premiu al ziarului „L’Humanită" 
la care au participat 92 de aler
gători din 7 țări, s-a încheiat cu 
o dublă victorie a cicliștilor ro- 
mîni. Gabriel Moiceanu, învingă
tor atît în prima cit șl în cea de-a 
doua etapă, desfășurate pe ruta 
Paris—Rouen—Paris, a ocupat pri
mul loc în clasamentul general in
dividual, iar echipa R. P. Romine, 
victorioasă și ea în ambele etape, 
a cucerit „Cupa Marcel Cachin". 
Alături de Moiceanu s-au afirmat 
!n această competiție Th. Șerban 
Rădulescu și L. Zanoni.

Maniera cu care Moiceanu a 
cîștigat cele două etape i-a atras 
ciclistului romîn elogiile și apre- 
cierele specialiștilor francezi care 
au urmărit cursa. Comentatorul de 
ciclism al ziarului „L’Humanite" 
scrie în cronica apărută luni di
mineața : „Gabriel Moiceanu este 
un mare sportiv. El a dat o stră
lucire deosebită celei de-a 29-a 
ediții a cursei „L-Humanită" și a 
repurtat o victorie de prestigiu 
în compania unor adversari foarte 
buni".

Cotidianul de sport „L’Squipe"- 
subliniază: „Moiceanu a fost ex

celent. El a confirmat din plin în 
această întrecere locul 6 ocupat 
în cea de-a 15-a ediție a „Cursei 
Păcii".

• SELECȚIONAT A DE 
RUGBI A R.P.R. A CIȘ- 
TIGAT „CUPA PACIIa

Echipa selecționată de rugbi a 
R. P. Romi ne a cîștigat pentru a 
a patra oară consecutiv competiția 
internațională „Cupa Păcii". Rug- 
biștii romîni au întîlnit la Zyrar- 
dow, în ultimul meci al turneului, 
echipa R. P. Polone pe care a în
trecut-o cu scorul de 26—6 (15—6).

In clasamentul final, echipa R.P. 
Romîne — 6 puncte, a fost urmată 
de echipa R. S. Cehoslovace — 
4 puncte, care duminică a învins 
cu 8—6 echipa R. D. Germane, 
R. P. Polonă cu 2 puncte și R. D. 
Germană—zero puncte. De remar
cat că la toate edițiile „Cupei Pă
cii" echipa romînă nu a suferit 
nici-o lnfrtngere.

• CAMPIONATELE IN
TERNAȚIONALE DE 
SCRIMA

După 4 zile de întreceri, dumi
nică, în sala sporturilor de la Flo- 
reasca au luat sfîrșit campiona

tele internaționale de scrimă ale 
R. P. Romîne. Proba de sabie a 
revenit tînărului nostru reprezen
tant I. Drimbă cu 6 victorii, iar 
Dainoki (R. P. Ungară) și Mus
tață (R.P.R.) s-au clasat pe locu
rile 2-3 fiecare cu cîte 5 victorii.

★
Luni a început în Capitală în- 

tîlnirea internațională de scrimă 
dintre echipele R. P. Romîne și 
R. P. Polone.

In proba de floretă victoria a 
revenit echipelor R. P. Romîn.e: 
la masculin scorul a fost de 9—7, 
iar la feminin de 10—6. După pri
ma zi, scorul este de 2—0 în fa
voarea echipei R.P.R.

Astăzi, de Ia ora 17, în sala 
Floreasca vor avea loc ultimele 
2 probe: spadă și sabie.

• CAMPIONATUL CA
TEGORIEI A DE FOT
BAL

Cu etapa de duminică, a 22-a, 
campionatul categoriei A de fot
bal intră în faza sa finală, iar 
Dinamo București, învingătoare cu 
7—1 (4—0) în meciul cu Metalul 
Tîrgoviște, conduce în clasament 
cu un avans de patru puncte față 
de cea de-a doua clasată, Steagul 
Roșu Brașov. In cel de-al doilea 
meci al cuplajului de pe stadio
nul „23 August”, Progresul a 
terminat la egalitate : 1—1 cu 
Știința Cluj.

Din jocurile disputate în pro
vincie surprinde rezultatul de la 
Lupeni, unde echipa Minerul a 
învins cu 2—1 (2—0) pe Steagul 
Roșu. La Timișoara, Steaua Bucu
rești a cîștigat cu 3—2 meciul cu 
Știința din localitate, deși fotba
liștii timișoreni au condus cu 
2—1 pînă în minutul 74. Pe pro
priul ei teren, U.T. Arad a obți
nut două puncte prețioase în 
lupta pentru evitarea zonei retro
gradării, dispunînd cu 3—0 (1—0) 
de o altă echipă în aceeași situa
ție, Dinamo Pitești. Cu o apărare 
penetrabilă, Rapid București n-a 
reușit Ia Bacău să evite înfrînge- 
rea pierzînd cu 1—3 întîlnirea cu 
dinamoviștii din localitate.

• TURNEUL DE ȘAH 
DE LA HAVANA

In runda a 19-a a turneului in
ternațional de șah de la Havana, 
Ciocîitea a cîștigat la Garcia, 
Smîslov la Cobo, Najdorf la 
Sierro și Polugaevski la Perez. 
S-au terminat remiză partidele : 
Pachmann—Gligorici ; Guimard— 
Haag ; Milev—Jimenez.

Clasamentul înaintea ultimelor 
două runde : 1-2 Najdorf (Argen
tina), Smîslov (U.R.S.S.) 14,5 punc
te -, 3-4 Gligorici (Iugoslavia), Po
lugaevski (U.R.S.S.) 14 puncte;
5. Spasski (U.R.S.S.) 13,5 (1) punc
te. Șahistul romîn V. Ciocîitea 
ocupă locul 9 cu 11 puncte.

• IN PREAJMA CAM
PIONATULUI MON
DIAL DE FOTBAL

Echipele participante la turneul 
final al celui de-al 7-lea campio
nat mondial și-au continuat antre
namentele. La Vina del Mar, 
unde vor avea loc meciurile gru
pei a Ill-a selecționata Braziliei 
a jucat cu echipa Everton din 
prima ligă a campionatului chi
lian, pe care a învins-o cu scorul 
de 9—1. După cum transmite co
respondentul agenției „France 
Presse", fotbaliștii brazilieni au 
produs o puternică impresie, mai 
ales linia de atac : Garrinchia, 
Didi, Vava, Pele, Zagalo, aceeași 
care cu 4 ani în urmă au cîștigat 
în Suedia „Cupa Jules Rimet". In 
orașul Rancagua (grupa a IV-a) 
selecționata R. P. Ungare a avut 
ca spar ring-partener formația chi- 
liană O'Higgins. Jucătorii ma
ghiari au dat satisfacție mareînd 
6 puncte fără a primi nici unul. 
Antrenorul La jos Baroti s-a decla
rat mulțumit de comportarea apă
rării și, îndeosebi, de portarul 
Grosics, mijlocașii Sarosi și Soly- 
mosi. In ce privește atacul sînt 
cunoscufi 3 titulari: Sandor, Ra- 
kosi și Tichy. Pentru celelalte 
posturi se va alege din cuplurile 
Albert—Fenvvessi și Gorocs— 
Farcas.

Selecționatele U.R.S.S., Uruguay- 
ului. Iugoslaviei și Columbiei afla
te în orașul Arica au efectuat an
trenamente de condiție fizică și 
tehnică individuală.
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ÎN VIZITĂ LA VECINI
Noi lucrări

o

4

u cîtva timp în 
urmă, într-o du
minică, la gospo
dăria colectivă din 
Foltești, raionul 
Galați au venit în 
vizită colectiviști

din Sivița, Frumușița și alte 
comune învecinate. Voiau să 
afle cum se gospodăresc gaz
dele, să facă împreună un 
schimb de experiență privind 
organizarea muncii în gospo
dărie. Printre vizitatori se a- 
flau și numeroși tineri. Ei 
erau dornici să cunoască ac
tivitatea desfășurată de orga
nizația de bază U.T.M. pentru 
mobilizarea tinerilor la munca 
de întărire economico-organi- 
zatorică a G.A.C.

Vizitînd sectorul zootehnic 
al gospodăriei, oaspeții au luat 
cunoștință cu admirație de 
activitatea crescătorilor de a- 
nimale. Și la ferma de vaci 
și la crescătoria de porci, și 
în sectorul avicol au întîlnit 
muncind acolo numeroși ti
neri. Ei au vorbit vizitatorilor 
cu multă căldură despre fru
musețea meseriei pe care au 
îmbrățișat-o.

Și lată-ne acum la comite
tul U.T.M. O parte dintre vi
zitatori, membri ai comitete
lor organizațiilor de bază 
XJ.T.M. din G.A.C. vecine, au 
pus numeroase întrebări, în 
special în legătură cu munca 
tinerilor din sectorul zooteh
nic.

Nicolae Viziteanu, secretarul 
comitetului pe comuna Fol
tești, brigadier în gospodărie, 
a răspuns la întrebări. El a 
explicat pe larg cum a muncit 
organizația de bază U.T.M. din 
G.A.C. pentru a dezvolta în 
rîndul tinerilor dragostea și 
dorința de a lucra în zooteh
nie.

— Cu un timp în urmă — 
povestea el — tinerii colecti
viști din Foltești ocoleau secto
rul zootehnic. Li se părea că nu 
este o muncă potrivită pentru 
ei. Atunci, în sectorul zooteh
nic lucrau îngrijitori de ani
male care se schimbau foarte 
des și din această cauză tre
burile nu mergeau bine. Or
ganizația de partid și condu
cerea gospodăriei au luat ho- 
tărîrea să permanentizeze în
grijitorii de animale pentru ca 
aceștia, lucrînd mai mult timp, 
să se califice și să-și facă din

această muncă o meserie, 
preocupare permanentă.

— Sta ți de vorbă cu tinerii 
și recomandați pe cei mai 
buni să lucreze la fermele de 
animale — ne-a spus într-o 
zi secretarul organizației de 
partid. Ajutați-i — ne-a sfătuit 
el — să înțeleagă cît de im
portant este acest sector pen
tru gospodăria noastră, cît de 
frumoasă este această mese
rie.

Pe baza indicațiilor date 
de comitetul de partid noi am 
organizat mai multe expuneri 
în fața tinerilor ajutîndu-i să 
cunoască și mai bine Directi
vele Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. și cîteva documente de 
partid și de stat privitoare la 
dezvoltarea creșterii animale
lor în țara noastră. Nici un 
prilej n-a fost scăpat pentru 
a vorbi tinerilor despre me
seria de crescător de animale. 
La învățămîntul politic U.TM, 
prin conferințe, articole la 
gazeta de perete și alte mij
loace noi am explicat tineri
lor în mod permanent cît de 
frumoasă și de necesară este 
aceasta muncă. In adunări ge
nerale de organizație, cînd am 
discutat despre munca tineri
lor, am dat exemple concrete 
și din rîndul tinerilor din gos
podărie care lucrau de pe a- 
cum în sectorul zootehnic.

în rîndul tinerilor din gos
podăria noastră se bucură de 
multă cinste utemista Petrica 
Ursache, cea mai bună mulgă
toare de la ferma de vaci. 
Munca și metodele ei au fost, 
de asemenea, larg populari
zate.

La căminul cultural adeseori 
s-au citit în colectiv diferite 
cărți și broșuri zootehnice. Ur
marea măsurilor luate de orga
nizația U.T.M. a fost aceea că 
tinerii s-au convins cît de im
portantă și de prețuită este 
meseria de crescător de ani
male și tot mai mulți tineri 
colectiviști au venit la orga
nizația U.T.M. și au cerut să 
fie recomandați pentru a 
munci în acest sector. Acum, 
la fermele de animale lucrea
ză aproape 20 de tineri.

— După ce îi recomandați 
pe tineri să lucreze în secto
rul zootehnic, îi mai ajutați 
în vreun fel, și cum anume? 
— a întrebat cineva.

— Organizația de bază 
U.T.M. se preocupă în perma
nență de activitatea tinerilor 
recomandați să lucreze în a- 
cest sector. Tinerii crescători 
de animale 
la cursurile zootehnice 
s-au ținut în gospodărie 
timpul iernii. Aici ei și-au în
sușit prețioase cunoștințe ca- 
re-i ajută în munca de fiecare 
zi. Pentru a populariza în rîn
dul tineretului cărțile și bro
șurile cu caracter zootehnic, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M., împreună cu conduce
rea bibliotecii, au organizat 
un concurs „Cine știe, răspun
de" pe teme zootehnice. Pre- 
gătindu-se pentru concurs, ti
nerii au citit numeroase cărți 
și au făcut însemnări. A- 
ceasta a contribuit la dezvol
tarea în rîndurile tinerilor a 
dragostei pentru meseria de 
crescător de animale, le-a sti
mulat interesul pentru citirea 
literaturii de specialitate. 
După concurs, tinerii au în
ceput să vină tot mai mult la 
bibliotecă și să ceară diferite 
cărți despre îngrijirea anima
lelor.

Toate acestea au fost notate 
cu grijă în carnețelele vizita
torilor. Și lîngă explicațiile 
date de secretar se aflau no
tate, uneori lapidar, discuțiile 
avute cu tinerii crescători de 
animale. Așa, de pildă, sus pe 
deal, la crescătoria de porci, 
utemistul Costică Ibrănescu 
a răspuns cu multă price
pere la întrebările ce i-au 

fost adresate. In carnețelele 
vizitatorilor era notată amă
nunțit experiența Iul

La crescătoria de păsări, u- 
t emis te le Maria S. Badiu și 
Maria Secală au explicat cum 
procedează pentru a apăra să
nătatea păsărilor și a împiedi
ca îmbolnăvirile.

Cînd și-au luat rămas bun 
de la gazde, tinerii care au 
participat la acest schimb de 
experiență le-au mulțumit ti
nerilor din Foltești pentru a- 
tenția cu care au fost înconju
rați, pentru lămuririle care 
le-au fost date.

— Acum vă invităm să ve- 
niți și la noi — Ie-a spus gaz
delor un tinăr din Sivița. O să 
vă arătăm multe lucruri fru
moase. Dacă aici în gospodărie 
noi am învățat cum trebuie să 
muncim cu tinerii pentru a 
mări contribuția lor la dezvol
tarea sectorului zootehnic, 
noi veți 
despre 
timpurii, 
tu ți

au fost înscriși 
care 

în

la 
afla unele „secrete" 
cultivarea legumelpr 
unde nu ne dăm bă-

DARIA KUHTA

AUREL VIJOLI — Orga
nizarea finanțării credi
tării și decontărilor în 
R.P.R,

In această lucrare slnt analizate 
pe larg măsurile luate de partid și 
guvern, începi nd din anul 1958, 
în vederea îmbunătățirii metode
lor și formelor de finanțare, cre
ditare și decontare aplicate în eco
nomia noastră.

Printr-o expunere clară. Ia un 
nivel teoretic ridicat, autorul sub
liniază importanta acestor măsuri 
In aplicarea consecventa In 
fora noastră a principiilor so
cialiste în domeniul finanțelor.

Lucrarea se adresează cadrelor 
de specialitate din întreprinderi, 
bănci, organe centrale etc., che
mate să aplice noile măsuri de 
organizare a finanțării, creditării 
și decontărilor. De asemenea, ea 
se adresează cadrelor didactice, 
elevilor și studenților din învăță- 
mintal economic-financial.

ISTORIA DIPLOMAȚIEI
VOL. I — Traducere din 
limba rusă

Istoria diplomației reprezintă o 
versiune revăzută și substanțial 
completată a primei ediții a a- 
cestei fundamentale lucrări apă
rută la noi acum 15 ani.

Bazată pe o vastă documentare, 
aducînd numeroase aprecieri ale 
clasicilor marxism-leninismulul a- 
supra diferitelor evenimente in
ternaționale, lucrarea prezintă In
teres nu numai pentru specialiști 
ci pentru întreg publicul cititor. .

IA PEROUSE — Jurnal 
de călătorie — Traducere 
din limba franceză

Jurnalul de călătorie al lui La 
Părouse vine să completeze prin 
bogăția de observații colecția „Că
lătorii științifice clasice" intrate în 
patrimoniul culturii universale. Ci
titorul află numeroase date origi
nale în legătură cu viata șl obi
ceiurile locuitorilor din vestul con
tinentului american și din insulele 
de pe coasta de răsărit a Asiei. 
Deosebit de interesantă apare o- 
prirea în Kamclatka și vizitarea 
Petropavlovskului și a împrejuri- 

Laredate pe larg de

acestei aprecieri i 
salvarea jurnalului

se 
de

milor sale. 
Perouse.

De altfel, 
datorește și
bord, care a fost trimis din Kam- 
ciatka cu un curier special la 
Paris. In afară de jurnalul de că
lătorie, cartea mai cuprinde da
tele ce s-au putut culege ulterior, 
referitoare la naufragiul care a 
determinat pieirea întregii expe
diții.

pentru pace din R. P. Romînă
Duminică 27 mai au avut 

loc adunări organizate de co
mitetele regionale de luptă 
pentru pace Oltenia, Suceava, 
Banat, Ploiești, București, 
Cluj și Maramureș în întîmpi- 
narea Adunării reprezentanți
lor mișcării pentru pace din 
R. P. Romînă care se va ține 
la 8 iunie în București. La 
aceste adunări, au participat 
delegați aleși în adunările ra
ionale și un mare număr de 
invitați. In expunerile făcute 
s-a relevat contribuția mișcă
rii pentru pace din țara noa
stră la lupta mondială pentru 
triumful păcii, pentru realiza-

Primirea de către minis
trul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne a ministrului 

Belgiei la București
Ministrul Afacerilor Exter

ne al R.P. Romîne, Corneliu 
Mănescu, a primit luni în au
diență pe noul trimis extraor
dinar și ministru plenipoten- 
țiar al Belgiei la București, 
Honore Cambier, în legătură 
cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

rea dezarmării generale și to
tale, subliniindu-se acțiunile 
duse în regiunile respective în 
cadrul luptei pentru pace.

Expunerile au fost urmate 
de discuții. Participanții și-au 
exprimat adeziunea deplină 
față de politica de pace și în
țelegere între popoare promo
vată de statul nostru, precum 
și convingerea că viitorul Con
gres mondial pentru dezarma- 
re generală și pace de la Mos
cova va aduce o contribuție 
însemnată la victoria cauzei 
păcii în întreaga lume.

Cu prilejul acestor adunări 
au fost alese noile comitete 
regionale de lupta pentru 
pace. De asemenea, au fost 
aleși delegații regiunilor res
pective la Adunarea reprezen
tanților mișcării pentru pace 
din R.P.R. Printre aceștia sînt 
numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni, colectiviști, lu
crători din G.A.S. și S.M.T., 
activiști de partid, oameni de 
știință, artă și cultură, pen
sionari, preoți și gospodine.

(Agerpres)

A 100-a propunere 
de inovație

Recent, la cabinetul tehnic a! 
Fabricii de rulmenți din Bîrlad, 
s-a înregistrat cea de-a 100-a pro
punere de inovație din acest an. 
Inovația, concepută de colectivul 
condus de maistru strungar Ion 
Cireada, aplicată în producfiet a- 
duce economii anuale antecalcu- 
late în valoare de 120 mii de lei. In 
această întreprindere la fiecare 10 
muncitori, unul este inovator.

(Jn nou 
cinematograf sătesc
Colectiviștii din comuna

Balta Doamnei, raionul 
Ploiești, au îndrăgit

filmul. De multe ori au 
în comuna noastră ca-

mult 
venit _ ______
ravane cinematografice și de 
fiecare dată ele erau așteptate 
cu multă nerăbdare. Faptul 
acesta arată setea de a cu
noaște, dorința oamenilor de 
a pătrunde mai adînc în tai
nele culturii. Ei doreau însă 
ca să vizioneze filme de cel 
puțin două ori pe săptămînă. 
Acest lucru nu era posibil de 
realizat cu sprijinul caravanei 
cinematografice. Dar cîte nu 
se pot face cînd oamenii sînt 
uniți I Acum zece zile a fost 
inaugurat în comuna noastră 
un cinematograf sătesc. în 
seara zilei de 19 mai a rulat 
pentru prima oară, la noul ci
nematograf, filmul artistic 
„Pescuitorii de bureți".

La acest spectacol au fost 
prezenți peste 100 de colecti
viști, în majoritate tineri.

VERONEL PORUMBOIU 
tehnician agronom
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CU CINDUL LA PRODUCȚIE
De la halta din orașul 

se ramifică o linie îngustă 
circulă zilnic trenul uzinal, trans
portând minereu din Ocna de Fier 
spre furnalele Reșiței.

Pe aceeași linie însă, cu micu
țul tren compus din 3 vagoane 
călătoresc și muncitorii care lu
crează la Uzina de construcții me
talice și mașini agricole din 
Bocșa.

In tren, un muncitor între două 
vîrste, puțin adus de spate, negri
cios la față, pare a fi îngîndurat.

E Tismonariu Gheorghe, lăcătuș 
și om de bază în uzina. Discută 
cu Grama Vasile, șeful secției 
laj mecanic.

— Ce-i nea Ghiță ? De ce 
îngîndurat ?

— Mă gîndesc la mașina 
dială de găurit. Rulmenții radiali 
s-au uzat și alții nu 
camdafă.

Au fot vorbit pînă 
Fier despre această 
căutînd o soluție.

A doua zi, în fața 
fecfe, cei doi se 
găsească un mijloc de a o da în 
exploatare.

— Ce-ar fi dacă am schimba 
cuplajul existent și am pune rul
menții existenți în magazie după 
noul cuplaj, pe care îl facem noi 
— spune Gheorghe Tismonariu?

— Da, ideea este bună însă

Bocșa II 
pe care

uti-

ești

ra-

avem deo-

la Ocna de 
problemă,

mașinii de- 
străduiau să

căile prin care se face acest cup
laj sînt grele.

Vechiul cuplaj a fost desfăcut, 
cotele necesare măsurate, și, în- 
tr-un timp record, noul cuplaj a 
fost executat de echipa lăcătușu
lui Gheorghe Tismonariu, sub în
drumările tehnice date de Grama 
Vasile. Nu după mult timp, ma
șina a intrat în funcțiune.

Modificarea s-a dovedit a fi 
foarte bună și, după aprobarea 
ei de către cabinetul tehnic, a- 
cesf cuplaj a fost confecționat și

aplicat la încă 3 mașini radiale 
existente în secția construcții me
talice care dau acum un bun 
randament.

DRILEA 8IMION
lăcătuș

COVETE TRAIAN 
electrician

Din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tine
retului" de la U.C.M.M.A.-

Bocșa

Economii de
La depoul de automotoare 

C.F.R. Arad, paralel cu îmbu
nătățirea calității reparațiilor, 
se duce lupta pentru obține
rea unor însemnate economii 
prin reducerea consumurilor 
specifice de combustibil. Ast
fel într-o perioadă relativ 
scurtă s-a reușit să se econo
misească cantitatea de 16.600 
kg de motorină și mari canti
tăți de ulei. Mecanicii de 
au luat inițiativa de 
parcurge drumuri mari 
combustibil economisit.

Recent ei au parcurs

aici
a

cu

967

combustibil
km în cele mai bune condiții 
de siguranță a circulației, iar 
pe foile de circulație au scris : 
„Drum parcurs cu combustibil 
economisit".

Alături de mecanicii comu
niști Vasile Oxina, Gheorghe 
Bălteanu și Gheorghe Gîndu- 
leț, care au avut cele mai fru
moase realizări în acest dome
niu, s-au mai evidențiat și 
mecanicii utemiști Gheorghe 
Păcurar, Emeric Superar, Si- 
ghete Traian și alții.

ION LUCA
montor

In pauze, studenții de la Institutul politehnic din București se mai gîndesc asupra problemelor repa_ 
taie, discută între ei despre apro piața sesiune.

Foto: AGERPRES

Sărbătorirea sculptorului

Academia R. P. Romîne și 
Uniunea artiștilor plastici au 
sărbătorit — în cadrul unei 
ședințe festive care a avut 
loc luni după-amiază în aula 
Academiei — pe artistul po
porului Ion Jalea, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, președintele 
niunii artiștilor plastici, 

prilejul împlinirii vîrstei 
75 de ani.

Ședința a fost deschisă

U- 
cu 
de

de

Ion Jalea

/n fața tabloului de co
mandă stă un. tinăr. Pri
vește cu atenție jocul 

sensibil al acelor de la mano- 
metre și, cu ajutorul lor, „ve
de" ți înțelege tot ceea ce se 
petrece in uriașa instalație.

— Măriți debitul la pompa 
51 se apleacă el spre pilnia 
televorbitorului.

— Reglați focurile...
— închideți ventitul de 

abur la turbina 1.
Comenzile operatorului Ni

colae Bratosin sînt scurte si 
precise. Ele fac ca munca din 
întreaga instalație să se desfă
șoare cu precizie.

j—,ra tn vara anului 1957,
H cînd tînărul Bratosin, 

absolvent al Școlii pro
fesionale de petrol și gaze din 
Ploiești, urca pentru prima 
dată la tabloul de comandă 
de la Rafinăria nr. 10 Onești. 
In școală învățase bine, tre
cuse cu bine examenele, dar 
întUnirea eu viitorul loc de 
muncă U emoționa. Știa că 
adevăratul examen de abia 
acum începe. „O să mă des
curc în labirintul acesta de 
conducte, ventile și aparate/?" 
se întreba el.

L-a întîmpinat maistrul in
stalației C.C.-2, comunistul 
Nichita Stănescu, care l-a dus 
la tabloul de comandă.

— Ia să vedem oe-ai învățat 
la școală! i-a zis el, urmă- 
rindu-l. Acele manometrelor 
se supuneau ascultătoare, iar 
instalația reacționa corect la 
fiecare comandă dată 
Bratosin.

— Nu-i rău! a exclamat 
maistrul. O să ajungi un ope
rator bun, dacă vei îndeplini 
cîteva condiții: să nu te înfu-

de

acad. Iorgu 
ședințe al 
Romîne. Au

Iordan, vicepre- 
Academiei R. P. 

i luat cuvîntul 
acad. G. Oprescu, președin
tele subsectiei de artă a Aca
demiei, artistul poporului Bo
ris Caragea, membru cores
pondent al Academiei și 
sculptorul Ion Irimescu, se
cretar al Uniunii artiștilor 
plastici, care au relevat că 
opera de mare valoare artis
tică- a lui Ion Jalea este ca-

Semnarea Planului 
colaborare culturală întrede

R. P. Romînă și R. D. Vietnam
La 26 mai a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe 
semnarea Planului de colabo
rare culturală între R. P. Ro- 
,mînă și R. D. Vietnam pe anul 
Incurs.

urma tratativelor, care 
desfășurat într-o atmos- 
de înțelegere reciprocă,

•părțile au căzut de acord cu 
privire la schimburile care vor 
avea loc în acest an, în do
meniile științei, învățămîntu- 
lui, artei și culturii.

Planul a fost semnat din

racterizată printr-un bogat 
conținut de idei, prin legătu
ra strînsă a artistului cu 
viața poporului. Vorbitorii au 
subliniat amploarea cunoscu
ta de creația artistică a lui 
Ion Jalea în anii puterii 
populare. contribuția adusă 
de el la îmbogățirea patrimo
niului artei noastre contem
porane.

Tuturor le-a răspuns săr
bătoritul 
cele mai 
ținute în 
toare se 
permanent pe 
și guvernul îl acordă înflo
ririi artelor în patria noastră.

Sculptorul Ion Jalea, a fost 
felicitat călduros de toți cei 
prezentt

însemnări

partea romînă de Vasile Du
mitrescu, adjunct al Ministru
lui Afacerilor Externe, iar din 
partea vietnameză de Le Van 
Chat, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. D. Vietnam la 
București.

La semnare au fost de față 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, precum și 
membri ai Ambasadei R. D. 
Vietnam la București.

Cocteil cu prilejul închiderii expoziției 
industriale a R. S. Cehoslovaceindustriale a R.

Camera de Comerț 
Romîne a oferit luni 
restaurantul Pescăruș 
teii cu prilejul închiderii ex
poziției industriale a R. S. 
Cehoslovace, care a fost or
ganizată la București.

Au luat parte tovarășii 
Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului Exterior, Bujor 
Almășan, ministrul Minelor și 
Energiei Electrice, Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, membri 
ai conducerii unor ministere, 
directorii unor întreprinderi

In fața căminului cultural, du
minica, în Negrești, raionul 

Oaș

Polo: AGERPRES

P. 
la

de stat pentru comerțul ex
terior.

Au participat Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, mem
bri ai Ambasadei, precum și 
Vaclav Bok, directorul expo
ziției și specialiști cehoslovaci 
aflați cu acest prilej în Bucu
rești.

(Agerpres)

care a subliniat că 
bune rezultate ob- 
activitatea sa crea- 
datoresc sprijinului 

care partidul

(Agerpres)

Turiști străini 
ne vizitează 

țara
în ultimul timp tara noastră a 

fost vizitată de numeroase grupuri 
de turiști străini. Un grup de tu
riști americani — medici, farma
ciști, oameni de afaceri — au vi
zitat Institutul de geriatrie din 
Capitală, gospodăria de stat Po- 
pești-Leordeni, precum și noile 
construcții bucureștene.

Din R. D. Germană au sosit mai 
mult de 1.200 de turiști.

Orașele București, Brașov, Sibiu, 
Timișoara, precum și diferite sta
țiuni balneo-climatice au fost 
vizitate zilele acestea de excursio
niști din U.R.S.S., Bulgaria și Un
garia, ca și de turiști austrieci, 
americani, belgieni, englezi, fran
cezi, iugoslavi, vest-germani etc.

Plecarea delegației de ziariști austrieci
Delegația de ziariști aus

trieci, condusă de dr. Franz 
Stamprech, redactor-șef al 
ziarului „Wiener Zeitung", 
care a vizitat R.P. Romînă, 
a părăsit Capitala.

La plecare, delegația a fost 
condusă de reprezentanți ai

Direcției Presei din M.A.E. 
A fost de fața dr. Franz Ir- 
binger, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Legației Austriei 
la București.

(Agerpres)

murezi, să-ți 
riența 
virstă șt să 
mereu...

Și chiar 
ale sosirii 
muncitorii au și început să-l 
ajute pe Bratosin să cunoască 
pînă in cele mai mici amă
nunte tainele meseriei de ope
rator petrolist. I-au prezentat 
mai intii instalația, aparat cu 
aparat, ventil cu ventil. I-au 
recomandat cărți de speciali
tate, l-au antrenat în acțiunile 
la care participau ei și l-au 
recomandat să urmeze cursu
rile școlii medii serale. Iar 
Bratosin n-a stat o clipă în 
cumpănă —a început să în
vețe. „Manualul rafinorului*, 
„Tehnologia prelucrării țițeiu
lui" și multe alte cărți tehnice 
au fost citite și studiate în 
amănunt. De la cursurile de 
ridicare a calificării organiza
te în rafinărie e nelipsit, iar 
după ani de studiu a absolvit 
școala medie serală cu califi
cative foarte bune.

Bratosin a învățat de la 
tovarășii de muncă, a învățat 
din cărți și fiecare nouă cu
noștință însușită făcea să 
crească măiestria lui de ope
rator. Azi, sub comenzile lui, 
instalația funcționează irepro
șabil. Toate produsele instala
ției de rafinare sînt de bună 
calitate — și benzina cu cifra 
octanică 90, și motorina zișoa- 
ră și grea, și butanul și pro- 
panul...

Pe panoul de onoare al Rafi
năriei 10 Onești a apărut și 
portretul lui Nicolae Bratosin. 

-p^ecent, l-am întîlnit după 
r/ orele de muncă, citind. 
z v — Tot înveți ? l-am 

întrebat.
— Mă pregătesc să intru la 

facultate, mi-a zis. Vreau să 
mă întorc la rafinărie ingi
ner...

Cu siguranță așa va fi, pen
tru că tînărul acesta știe să 
muncească, știe să învețe!

CONSTANTIN SUMAN 
mecanic

însușești expe- 
muncitorilor mai în 

înveți, să înveți

din primele zile 
in rafinărie, 

“l

La curățatul izlazurilor
Seraliștii 

de an
la sfîrșit 
școlar

și pășunilor

E duminică. Spre Școala me
die serală de pe lîngă U- 
zinele „Electroputere" se 

îndreaptă grupuri, grupuri de ti
neri. Sînt muncitori-eievi din cla
sele a Xl-a care au venit la pre
gătirile ce se fac aici pentru exa
menul de maturitate.

Numai anul trecut 40 muncitori 
au absolvit cursul mediu, iar anul 
acesta numărul lor va fi de circa 
100. încă de la începutul anului, 
tuturor muncitorilor-elevi le-au 
fost create condiții bune de stu
diu. La noi în uzină, lucrîndu-se 
în schimburi, cursurile școlii se
rale au loc atît după-masă cît și 
dimineața, tocmai pentru ca tine
rii muncitori să poată frecventa 
școala în bune condiții. Comi
tetul U.T.M. pe uzină s-a interesat 
îndeaproape de felul cum frecven
tează elevii cursurile, cum își în
sușesc materiile predate, 
zînd cu multă pricepere 
rea celor rămași în urmă 
țăfură. Acum, cînd mai 
timp pînă la terminarea 
școlar, comitetul U.T.M. pe uzină, 
precum și comitetele U.T.M. pe 
secții, acordă o atenție deosebită 
felului cum se pregătesc munci- 
forii-elevi, cum își organizează 
timpul afectat studiului. In cadrul 
uzinei au fost amenajate două 
săli, unde muncitorii-elevi pot 
să-și pregătească lecțiile. La sec
ția sculerie, fiecare al patrulea 

muncitor învață. Comitetul U.T.M. 
de aici a analizat în dese rînduri 
situația la învățătură a seraliștilor. 
Cantea Petre, membru în comitet, 
și el elev la seral, a stat de vorbă 
cu profesorii, cu diriginții și cele 
constatate au fost aduse la cunoș
tința comitetului U.T.M., care a 
luat imediat măsurile corespunză
toare. Ca urmare a acestui fapt,

organi- 
ajutora- 
la învă- 
e pufin 

anului

acum, la sfîrșitul anului școlar, nici 
un muncitor-elev din secfia scu- 
lerie nu e în situația de a rămîne 
corijent la vreo materie.

La fabrica de transformatoare 
sînt, de asemenea, mulți seraliști. 
în secția bobinaj, dacă luăm nu
mai echipa lui Virgil Cucu, din 
cei 13 membri, 5 învață la seral 
iar doi au deja școala medie ter
minată. Elevii mai buni ajută pe 
cei cu note mai slabe. Așa, de 
exemplu, Tudor Marin care îndră
gește mult matematica, ajută cu 
plăcere pe colegii lui la această 
materie. De asemenea, tinerii in
gineri din secție au fost antrenați 
să ajute pe muncitorii-elevi.

Tinerilor muncitori din 
noastră le sînt asigurate 
condițiile pentru a termina cu re
zultate cît mai bune anul școlar. 
Din cei 783 muncitori-eievi din 
uzină care urmează școala serală, 
marea majoritate va termina anul 
școlar cu medii bune. Acum alți 
170 de muncitori se pregătesc 
pentru a intra la toamnă în clasa 
a Vlll-a. Mulți dintre ingineri, care 
lucrează în uzină, au fost cu ani 
în urmă muncitori în diferite sec
ții. în fiecare an, numărul tineri
lor care se înscriu la facultăți 
crește simțitor. Dacă anul trecut 
au fost 55, anul acesta peste 120 
de tineri vor da examene la di
ferite institute de învățămînt su
perior.

Duminica trecută — ora 8 di
mineața. Centrul orașului Hîrșova, 
regiunea Dobrogea, animal. 
Zeci de tineri forfotesc în jurul 
a cîtorva camioane, împodobite cu 
steaguri roșii. Se aud cîntece, 
izbucnind din zeci de piepturi. 
Tinerii pornesc spre comunele 
Saroiu și Ciobanu, unde vor munci 
alături de tinerii din aceste co
mune la curățatul izlazurilor și 
pășunilor.

In dimineața aceea, în foafe co
munele raionului Hîrșova, de la 
Elena Pavel și pînă la Topalu, de 
la Dăieni la Pantelimon, tinerii au 
luat cu asalt, izlazurile și pășunile.

S-a muncit cu elan. Cei peste 
3950 de tineri care au participat 
la această primă acțiune din ca
drul duminicii tineretului, organi
zată din inițiativa comitetului ra
ional U.T.M., au curățat în această 
zi 1426 de ha de izlaz și pășune, 
efectuînd un număr de 14.500 de 
ore de muncă patriotică. S-au evi. 
dențiat, în mod deosebit, tinerii 
din comunele Elena Pavel, Sirut 
Casimcea și cei din Hîrșova.

GHINEA C.
corespondent

ION DUGAESESCU
economist

CORNEL OPRIȘU 
bobinator

postul de corespondenți 
„Scînteii tinere- 

„Electro- 
putere”-Craiova

Din 
voluntari ai 
tului de la Uzinele



Un aspect de la o manifestație pentru pace a tinerilor din To
rino (Italia). Participanții demonstrează împotriva experiențelor 
nucleare americane, împotriva militarismului vest-german și a 

colonialismului.
Apelul

secretariatului F.M.T.D

CONFERINȚA PENTRU DEZARMARE
DE IA GENEVA

La Geneva

Lucrările unor

subcomitete O.N.U.

pentru pace in Italia
ROMA 28 (Agerpres). Con

ferința națională pentru de
zarmare și întâlnirea națională 
a tineretului pentru pace s-au 
încheiat la 27 mai la Florența 
printr-o impresionantă de
monstrație împotriva războiu
lui. Împreună cu participanții 
la aceste două adunări repre
zentative ale poporului ita
lian, la demonstrație au parti
cipat peste 15.000 de floren
tini, precum și delegații veni
te special din Milano, Roma, 
Torino, Bologna, Genova, Reg- 
gio-Emilia, Verona și din mul
te alte orașe ale Italiei.

în capul coloanei se 
conducători ai Uniunii 
ne a păcii, membri ai
tetului italian de pregătire a 
celui de-al VÎII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, fruntași ai vieții pu
blice, parlamentari. Primari 
din 10 orașe au venit cu stea
gurile Consiliilor municipale.

aflau 
italie- 
Comi-

Demonstranții purtau mii de 
pancarte: ~
popoare!” 
cu bazele 
„Vrem să 
ucidem și să fim uciși!”.

Această demonstrație gran
dioasă, care a durat aproape 
patru ore, s-a încheiat cu un 
mare miting, la care au luat 
cuvîntul prof. Aldo Capitini, 
președintele „Comitetului ac
țiunilor pașnice", scriitorul 
Gian Carlo Vigorelli, E. An- 
goletti, primarul ajutor al 
!• lorenței, Mario Fabiani, pre
ședintele Consiliului provin
cial al Florenței, și alți 
vorbitori. Ei au subliniat cu 
toții marea importanță a lup
tei maselor populare din Italia 
pentru pace și prietenie între 
popoare, împotriva primejdiei 
unui război atomic destructiv.

Participanții la miting au 
jurat să-și dedice toate forțele 
acestei lupte nobile.

„Pentru pace între 
„Afară din Italia 
racheto-nucleare!”, 
trăim, nu vrem să

Secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului 
Democrat (F3LTJD.) a 

dat publicității un apel în 
care arată că Ziua internațio
nală a copilului — 1 Iunie — 
va fi marcată sub semnul a- 
părării copiilor și asigurării 
unui viitor fericit al acestora. 
F.M.T.D. cere să se facă totul 
pentru întărirea colaborării și 
prieteniei, ceea ce constituie 
o chezășie a păcii și eoaflpa 
necesară pentru ca copiii sâ 
nu cunoască vreodată războiul 
Și mizeria.

în Republica

Sud-Africană

Demonstrație
studențească antirasistâ

in Algeria după sentința indulgentă in procesul Salan

Atentatele O.A.S.
s-au intensificat

ALGER 28 (Agerpres). — 
în prezent, cînd pînă la refe
rendumul în problema auto
determinării poporului alge- 
rian a mai rămas aproximativ 
o lună, problema securității și 
a nimicirii bandelor fasciste 
ale O.A.S. la Alger și Oran 
continuă să constituie un pri
lej de serioasă neliniște în 
rîndul poporului algerian. In
dulgența fățișă manifestată de 
autoritățile franceze față de 
căpeteniile fasciste ale O.A.S. 
a fost interpretată de ultraco- 
lonialiști drept o încurajare. 
De fapt aceasta se poate ob
serva și din faptul că în ulti-

Acțiuni arbitrare 
ale militariștilor 

americani
MOSCOVA 28 (Agerpres).— 

TASS transmite : „Acțiunile 
arbitrare ale militariștilor a- 
mericani față de navele sovie
tice care transportă încărcă
turi pașnice, potrivit contrac
tului comercial dintre U.R.S.S. 
și Republica Cuba, devin tot 
mai frecvente în ultimul timp”, 
constată ziarul „Pravda” din 
27 mai.

„Pravda” citează numeroa
se exemple de asemenea ac
țiuni în apropierea coastelor 
Cubei.

în dimineața zilei de 17 mai, 
nava militară americană 
„Lawrence” (care nu o dată a 
încercat să oprească nave so
vietice care transportau încăr
cături pașnice pentru Cuba) a 
organizat un interogatoriu 
jandarmeresc pe nava sovie
tică de transport „Ivan Sece- 
nov”. „Totul s-a întîmplat ast
fel ca și cum lucrurile se pe
treceau nu în apele interna
ționale libere, ci la punctul de 
imigrare din fața statuii Li
bertății de la New York”, 
scrie „Pravda’’.

Peste cîteva ore, postul de 
radio din Moscova al Mi
nisterului Flotei Maritime 
9 U.R.S.S. a primit de 
pe bordul navei „Ivan Sece- 
nov” știrea că un avion al 
S.U.A. cu nr. 136.431 a efec
tuat un picaj asupra vasului, 
iar apoi același „Lawrence” 
s-a apropiat la o distanță pri
mejdioasă de nava sovietică.

Ministrul Flotei Maritime a 
U.R.S.S., Viktor Bakaev, că
ruia s-a adresat redacția zia
rului „Pravda”, a spus : „Mi
litarismul american împiedică 
dezvoltarea normală a legătu
rilor economice internaționale. 
Pirații mărilor încalcă în mod 
sistematic acordul cu privire 
la libertatea și securitatea na
vigației, se dedau la samavol
nicii”.

mele trei zile numărul atenta
telor O.A.S. a crescut din nou, 
iar numărul victimelor din rîn- 
dul populației musulmane a re
venit la cifrele dinaintea înce
tării focului. Crearea la Alger 
a trei unități militare pentru 
menținerea ordinei și a altor 
trei la Oran, arată agenția Al- 
gerie Presse Service, nu este 
suficientă pentru' lupta împo
triva unui dușman bine înar
mat care are mulți sprijinitori 
și se bucură de bunăvoința 
tribunalelor militare franceze. 
Că așa stau lucrurile o dove
dește faptul că înseși cercu
rile oficiale franceze au fost 
nevoite să recunoască la 27 
mai că, deși aflat în închisoa
re, Salan a continuat să tri
mită scrisori de încurajare 
fasciștilor din O.A.S.

Aceste încurajări ale căpe
teniei fasciste a O.A.S. nu au 
rămas fără rezultat.

în cursul zilelor de 26 și 27 
mai la Alger și Oran au fost 
distruse peste 25 de școli și 
instituții unde se presupune 
că vor fi instalate centrele 
de vot în timpul referendumu
lui.

Paralel cu activitatea tero
ristă continuă atacurile direc
te împotriva populației mu
sulmane. în ultimele 48 de ore 
la Alger și Oran, precum și 
în celelalte orașe algeriene, au 
fost ucise peste 60 de persoa
ne și rănite alte 40. Agenția 
France Presse relevă, de ase
menea, că la 27 mai a fost 
descoperită în apropierea ora
șului Constantine, o groapă 
comună în care se “ 
davrele a numeroși 
asasinați de O.A.S.

La 26 mai aprox;mafv 300 
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MOSCOVA — La 28 mai. N. S. 
Hrușciov a rostit o cuvîntare la 
ceremonia deschiderii expoziției 
de utilaje și produse industriale 
ale firmelor italiene, organizată în 
Parcul de cultură și odihnă „So
kolniki”.

Constatînd că în ultimii ani vo
lumul comerțului între Uniunea 
Sovietică și Italia a crescut de 
10 ori, șeful guvernului sovietic a 
subliniat că această expoziție va 
contribui la înțelegerea dintre 
cele două țări și la lărgirea con
tinuă a legăturilor economice și a 
comerțului dintre ele.

La expoziția din Sokolniki sînt 
prezentate utilaje și produse ale 
întreprinderilor societății „Nova- 
sider”.

BERLIN. — La Berlin a avut loc 
o ședință a Prezidiului Consiliului 
Național al Frontului Național al 
Germaniei democrate. Participanții 
la ședință au examinat problemele 
cu privire la mersul dezbaterii în 
R.D. Germană, de către întregul 
popor, a documentului „Sarcina

GENEVA 28 (Agerpres). 
La ședința plenară din 
maf a Comitetului celor 
state pentru dezarmare

te 
18 

______ ____ __________ a 
continuat discutarea prevede
rilor din proiectele de docu
mente supuse spre examinare 
comitetului în cursul dezba
terilor, care au avut loc sub 
președinția reprezentantului 
R.P. Polone, au luat cuvîn
tul delegații Angliei, S.U.A., 
R_P. Bulgaria și Canadei.

Strâduindu-se să îngreune
ze lucrările comitetului și să 
nu-i permită să se urnească 
din punctul mort, reprezen
tanții puterilor occidentale au 
pus din nou accentul princi
pal nu pe măsuri care duc 
la o dezarmare reală în 
timpul cel mal scurt cu pu
tință, d pe problemele veri
ficării și controlului, ale în
ființării unui așa-numlt „me
canism pentru menținerea 
păcii" etc. Este semnificativ 
însă că, în pofida dorinței 
vădite de a prelungi discuția 
prin continuarea examinării 
diverselor amănunte tehnice 
legate de prima etapă de de
zarmare. delegatul S.UA. a 
fost nevoit la 28 mai să trea
că la examinarea măsurilor 
din cea de-a doua etapă de 
dezarmare, prevăzute de schi-

ța de plan americană cu pri
vire la clauzele unul tratat 
fundamental de dezarmare 
generală și totală, deși a de
clarat că va mai lua — 
tul si în legătură cu 
etapă.

După ce a analizat preve
derile proiectului sovietic de 
Tratat cu privire la dezar
marea generală și totală si 
ale schiței de plan cu privire 
la clauzele tratatului, propu
să de S.U.A., reprezentantul 
R.P. Bulgaria a arătat că 
dacă ar fi să se abordeze a- 
ceste documente din punctul 
de vedere al rapidității cu 
care se intenționează să se 
înfăptuiască procesul de de
zarmare și din punctul de 
vedere al importanței măsu
rilor a căror înfăptuire este 
prevăzută încă în primele 
etape, comparația va fi în 
mod vădit favorabilă docu
mentului sovietic. Tinînd sea
ma de aspirațiile popoarelor, 
a subliniat în această ordine 
de idei reprezentantul R.P. 
Bulgaria, proiectul sovietic de 
tratat prevede încă la sfîrși
tul celei dea doua etape de 
dezarmare crearea unor con
diții în care ar fi greu să ne 
închipuim izbucnirea unui 
război termonuclear.

Interviul acordat

— La 28 mai au

cuvîn- 
prima

de Suvanna Fumma și Sufanuvong
corespondentului ziarului „Pravda"
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: In dimi
neața zilei de 27 mai, Suvanna 
Fumma, primul ministru al 
Laosului, și Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Centrai 
al partidului Neo La o Hak- 
sat l-au primit pe corespon
dentul ziarului „Pravda- și 
i-au acordat un interviu în le
gătură cu cuvin: area rostită 
de N. S. Hrușciov la posturile 
sovietice de radio și televizi
une.

„Cuvintarea rostită de pri
mul ministru N. S. Hrușciov 
13 posturile de radio și tele
viziune din Moscova, a decla
rat Suvanna Fumma, subli
niază o dată mai mult faptul 
câ Uniunea Sovietică a f«st 
întotdeauna și «te pentru re
zolvarea pașnica a problemei 
laoțiene. Sînt profund mișcat 
că șeful guvernului sorietie 
uxteleșe aspirațiile Laosului fi 
a aJapcal • poziție care eores-

vanna Fumma, sînt oricînd 
gata să iau loc la masa trata
tivelor. Este necesar ca Vien
tiane să dea cît mai curînd 
ascultare glasului rațiunii și 
să înceapă tratative în vede
rea formării cît mai grabnice 
a unui guvern al unității na
ționale. La 15 iunie este ulti
mul termen al rezolvării aces
tei probleme. Trecutul trebuie 
să ne fie o lecție. Acum tre
buie să-și spună cuvîntul 
.Vientiane".

Prințul 
ședințele 
Neo Lao 
la rîndul 
poziția adoptată de primul mi
nistru Suvanna Fumma. Refe
rindu-se la cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov el a declarat: 
-Ea constituie o mărturie con
vingătoare a faptului că ma
rea Uniunea Sovietică se 
situează ferm de partea 
luptătorilor pentru un Laos

Acest lucru ne însuflețește și 
ne inspiri-, a spus Sufanu
vong.

Sufanuvong, pre- 
C.C. al partidului 
Haksat, a subliniat 
său că împărtășește

GENEVA. 
început la Geneva lucrările 
celor două 
Comitetului 
losirea spațiului 
scopuri pașnice — subcomite
tul tehnico-științific și subco
mitetul juridic. în fiecare din 
aceste subcomitete sînt repre
zentate cele 28 de state mem
bre ale comitetului, printre 
care și R.P. Romînă.

Lucrările ambelor subcomi
tete au fost deschise de re
prezentantul permanent al 
R.P.R. la O.N.U., Mihail Ha- 
șeganu, în calitate de vice
președinte al Comitetului.

în cuvîntul său de deschi
dere, Mihail Hașeganu a ară
tat că omul și-a făcut deja 
intrarea în spațiul cosmic și 
că fiecare zi ne oferă infor
mații noi în acest domeniu. 
Viața socială, a spus vorbito
rul, trebuie să se adapteze la 
aceste noi condiții create de 
dezvoltarea științei și tehnicii. 
Colaborarea internațională a 
devenit astfel o necesitate 
obiectivă a zilelor noastre.

în continuare, delegatul R.P. 
Romine a arătat că Adunarea 
Generală a O.N.U. a hotărit 
tocmai în acest scop să creeze 
Comitetul pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, ca un organism coor
donator al colaborării interna
ționale în domeniul cercetării 
și folosirii în scopuri pașnice 
a spațiului cosmic. în cursul 
celei de-a doua sa sesiuni, care 
a avut loc recent, a spus 
M. Hașeganu, comitetul a în
cercat să pună bazele viitoa
rei colaborări internaționale 
în acest domeniu. Pentru a 
găsi soluțiile cele mai juste 
la problemele specifice care 
se pun în acest domeniu, au 
fost create cele două subco
mitete care și-au început acti
vitatea acum la Geneva. Ele 
trebuie să devină, a subliniat 
vorbitorul, adevărate labora
toare unde să se elaboreze 
prin eforturile comune ale 
tuturor statelor membre mă
surile concrete care urmează 
a fi supuse comitetului, astfel 
îneît ele să devină baza ac
tivității sale de viitor.

E. D. Kiselev (U.R.S.S.), ad
junctul secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele po
litice și reprezentant al ace
stuia în Comitetul O.N.U, 
pentru folosirea spațiului cos
mic în scopuri pașnice, a sub
liniat caracterul urgent și ne
cesar al colaborării științifice 
și tehnice în domeniul spațiu
lui cosmic. El a relevat, de a- 
semenea, strînsa legătură din
tre această problemă și aceea 
a dezarmării. Toate țările lu
mii, a arătat în încheiere Ki
selev, vor beneficia de pe 
erma colaborării internațio
nale fn domeniul studierii fo
losirii pașnice a spațiului cos
mic.

subcomitete ale 
O.N.U. pentru fo- 

cosmic în HOTARE
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In Uniunea Sovietică

A fost lansat un nou satelit
al Pămîntului-

COSMOS-5**
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite : în Uniu

nea Sovietică a fost lansat pe o orbită un nou satelit arti
ficial al Pămîntului — „Cosmos-5“. Potrivit datelor preli
minare, satelitul evoluează pe o orbită care diferă puțin 
de cea stabilită prin calcul. Perioada de revoluție a sate
litului este de 102,75 minute, unghiul de înclinație al or
bitei față de planul Ecuatorului este de 49 grade 04 mi
nute, apogeul său este de 1.600 km, iar perigeul de 203 km.

La bordul satelitului „Cosmos-5“ au fost instalate apa
rate științifice destinate continuării cercetării spațiului 
cosmic în conformitate cu programul anunțat de agenția 
TASS la 16 martie a. c. în afară de aparatele .științifice, 
la bordul satelitului „Cosmos-5“ au fost instalate un sistem 
radiotelemetrie cu mai multe canale și dispozitive radio- 
tehnice pentru măsurarea traiectoriei. La bordul satelitului 
există un emițător pe unde scurte care funcționează pe 
frecvența de 20,008 MHz.

Informațiile radiotelemetrice primite de pe bordul sate
litului arată că toate sistemele de bord funcționează nor
mal. La Centrul de coordonare și calcul sosesc informații 
telemetrice, precum și date cu privire la recepția semna
lelor radio ale emițătorului „Maiak“.

La 28 mai, satelitul trece deasupra orașelor Melbourne, 
Ottawa, Capetown, Perth, Chicago, Washington, Portland, 
Caracas, Rio de Janeiro.

Situația grea a muucitorâEor

din Argeiirtâira
BUENOS AIRES 28 (Ager

pres). — într-un comentariu 
transmis de agenția U.P.I., în le- 
gătură cu situația din Argentina, 
se spune că „muncitorii sînt tot 
mai indignați de faptul că nu 
primesc salariile în mod regulat. 
De pildă, majoritatea celor 
870.000 de salariați ai guvernu
lui au căpătat salariile pe mar
tie la sfîrșitul lunii aprilie. în 
unele ministere, salariile nu au 
mai fost plătite de trei luni”.

După cum arată agenția ame
ricană, există 40.000 de șomeri 
numai în industria metalului. 
Mii de muncitori au fost conce- 
diați în industria textilă, pre
cum și în alte ramuri indus
triale.

Costul vieții a crescut cu 30 
la sută de la 1 ianuarie și crește 
zilnic în mod vertiginos, ca ur
mare a devalorizării peso-ului și 
noii majorări cu 20 la sută a ta
xelor asupra importurilor.

Deficitul balanței comerciale 
externa a Argentinei este eva
luat anul acesta la 400 milioane 
pesos, iar deficitul bugetar

anul fiscal care se încheie la 31 
octombrie, la 50 miliarde pesos.

U.P.I. spune că ministrul Eco
nomiei, Alsogaray, „nu a luat 
pînă acum nici o măsură eficace 
pentru stimularea economiei”.

Referindu-se la situația gu
vernului Guido, agenția sublinia
ză că „principala sa sursă de 
sprijin continuă să fie forțele 
armate. Este evident că comple
xele probleme sociale, economice 
și politice ale țării trebuie ra
pid rezolvate. De aceea, guver
nul Guido preferă să guverneze 
pe cale de decrete-legi mai cu- 
rînd decît prin intermediul unui 
congres care îi este ostil. Aceas
ta implică însă riscul ca ostilita
tea împotriva sa să crească și 
mai mult”.

■e—

Pentru apărarea 
democrației 

in Grecia
pe
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Grevele muncitorilor spanioli
continuă in întreaga (oră

MADRID 28 (Agerpres). Oa
menii muncii spanioli continuă 
mișcarea grevistă cu toate că 
autoritățile franchiste își in
tensifică acțiunile represive 
împotriva lor. După cum rela
tează agenția United Press 
International, în ciuda faptului 
că Franco a făcut unele pro
misiuni privind majorarea sa
lariilor cu condiția ca munci
torii să reia lucrul. în toate 
orașele și provinciile spaniole, 
în special provinciile Asturia, 
Biscaya. Leon, orașele Bilbao, 
Barcelona, San Sebastian, Ma
drid etc., grevele continuă cu 
aceeași intensitate.

Greviștii au făcut din nou 
cunoscut că nu vor relua lu
crul dacă nu le vor fi satisfă
cute revendicările. în legătură 
cu promisiunea lui Franco re
feritoare la majorarea salarii
lor, relatează aceeași agenție, 
reprezentanții greviștilor au 
arătat că o asemenea majo
rare va fi făcută tot pe spina
rea muncitorilor, deoarece au-

toritățile franchiste au în ve
dere o nouă sporire cu circa 
30 la sută a prețurilor la prin
cipalele produse industriale și 
alimentare. De asemenea, țara 
este amenințată de o serioasă 
inflație care încă de la începu
tul lunii februarie și-a făcut 
apariția în Spania.

După cum relatează cores
pondentul din Madrid al agen
ției France Presse, la Bilbao, 
Barcelona, Madrid și în alte 
orașe spaniole, populația a în
ceput duminică o largă acțiu
ne de boicotare a presei, ra
dioului, cinematografului și a 
tuturor mijloacelor de propa
gandă ale regimului franchist, 
pentru a-și manifesta profun
da nemulțumire în legătură cu 
faptul că autoritățile spaniole 
refuză să satisfacă revendică
rile oamenilor muncii și că 
s-au intensificat amenințările 
și arestările.

In urma acestui boicot, o 
mare parte din tirajul ziare-

lor franchiste a rămas sîmbătă 
și duminică nevîndută.

De asemenea, în orașele și 
provinciile spaniole continuă 
să circule manifeste care chea
mă pe muncitori să nu înce
teze greva pînă cînd revendi
cările lor nu vor fi în întregi
me satisfăcute.

PARIS 28 (Agerpres). A- 
genția France Presse relatează 
că într-un manifest difuzat la 
Madrid partidul „Acțiunea de
mocratică11, care face parte din 
blocul de partide de stînga 
împreună cu partidul creștin- 
democrat de stînga, partidul 
socialist din Spania, Uniunea 
generală a muncitorilor din 
Spania, cheamă populația „să 
se pronunțe împotriva tiraniei 
opunîndu-i rezistență civila'.

în manifest se spune că „ac
tuala autoritate este de fapt 
ilegală" și că reprezentanții 
„suveranității naționale se află 
în închisoare sau în emigra

ATENA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 28 mai peste 3000 de repre
zentanți ai intelectualității 
grecești s-au adunat lu teatrul 
„Kentrikon" din Atena la un 
miting pentru apărarea demo
crației în Grecia. „Democra
ție „Fascismul nu va tre
ce”, „Unitate !” — au scandat 
participanții la miting.

Acest miting convocat de 
Organizația juriștilor demo- 
crați, de Uniunea greacă de 
luptă pentru drepturile omu
lui și cetățeanului și de alte 
multe organizații obștești, a 
avut un caracter larg repre
zentativ. La miting au luat 
parte reprezentanți ai „Uniu
nii de centru" în frunte cu 
Ștefanopoulos, unul din liderii 
partidului, și deputați din par
tea acestui partid, reprezen
tanți ai Uniunii democrate de 
stînga și ai altor partide poli
tice, cunoscuți oameni de știin
ță, scriitori și artiști. Au fost 
prezenți numeroși reprezen
tanți ai tineretului universitar 
și muncitoresc.

Luînd cuvîntul în numele 
juriștilor greci, Antonopoulos 
a subliniat că în Grecia de 
astăzi „nu există democrație... 
legile excepționale rămase în 
vigoare la 13 ani, după termi
narea războiului civil, a spus 
el, au suprimat constituția și 
democrația*1.

PE SCURT
istorică a R-D.G. si viitorul Ger
maniei” și la pregătirile in vede
rea Congresului national care va 
avea loc la Berlin intre 16 și 17 
iunie.

VARȘOVIA. — La 27 nzi. la 
Muzeul „V. I. Lenin ' din Varșo
via s-a deschis o expoziție inter
națională de mărci poștale. Terna 
expoziției este ..Lenin si ideile 
sale". După cum anunțe agenția 
P.AJ>.. expoziția prezintă aproxi
mativ 1.000.000 ce mărci emise in 
Bulgaria. Cehoslovacia. R. P. Chi
neză. RJ).G.. Mongolia, Polonia, 
Romînia. Ungaria și UJLS-S.

în legături cu aceste incidente 
Ministerul Afacerilor Externe al 
HD.G. a adresat comandanților 
trupelor de ocupație ale puterilor 
ocr.dentale in Berlinul occidental 
scrisori de protest. K. Maron, mi
nistrul de Interne al R.D.G., a 
adresat, de asemenea, o scrisoare 
de protest lui Brandt, primarul 
Berlinului occidental. Atacurile 
politiei vest-berlineze au stîrnit 
indignarea populației din R.D.G. și 
a elementelor democratice din 
R.F.G. și Berlinul occidental.

Realități triste

BERLIN.—După cum anunță agen
ția ADN, în ultimul timp elementele 
mercenare din Berlinul occidental 
au pus la cale o serie de explozii 
îndreptate împotriva unităților de 
pază a frontierei și a construc
țiilor de frontieră ale R.D.G. Po
liția vest-berlineză a deschis, 
de asemenea, focul asupra grăni
cerilor R.D.G. Un grănicer a fost 
ucis iar altul a fost grav rănit.

WASHINGTON 28 (Ager- 
pres). — Comisia pentru ener
gie atomică din S.U.A. a anun
țat că la 27 mai Statele Unite 
au efectuat o nouă explozie în 
atmosferă în regiunea insulei 
Christmas. Aceasta este a 14-a 
explozie în atmosferă din ac
tuala serie de experiențe nu
cleare americane.

n presa greacă răz
bat nu puțina măr
turii despre situa
ția grea a oameni
lor muncii, a tine
retului muncitor din 
Grecia. Datele pu- 

acestui 
Generală 

Grecia arată câ 
oameni, adică 
din muncitorii 
Alți 20 la sută 

sînt șomeri

blicate primăvara
an de Confederația 
a Muncii din ~ 
300.000 de 
30 la aută 
greci șomează. 
din muncitori 
parțiali. La marele miting al șo
merilor, care s-a ținut la Teatrul 
„Acropole” din Atena s-a arătat 
— după cum au relatat ziare 
din Atena— faptul că 65 la aută 
din șomeri aînt 
grave ia șomajul 
rilor intelectuali, 
ganizația de stat 
pe absolvenți a 
rea plasărilor. Studenții care vor 
termina anul acesta universita
tea sînt amenințați cu șomajul. 
După cum anunță ziarul „E- 
LEFTHERIA”, într-o declarație 
făcută recent, ministrul Muncii, 
Hrisantopoulos, a recunoscut că 
„de la începutul anului 1962, în 
fața oficiilor de muncă se obser
vă o aglomerare de șomeri” și 
că „foarte mulți șomeri în cău
tare de lucru vor să emigreze”. 
Peste 130.000 de greci alungați 
de mizerie și șomaj au părăsit 
în ultimii trei ani Grecia pentru

tineri. Aspecte 
în rîndul tine- 
Nu demult or- 
care-i plasează 

anunțat înceta-

a căuta de lucru și o bucată de 
pline. Ziarele scriu că în ultimul 
timp emigrările grecilor care 
n-au de lucru s-au transformat 
literalmente într-un exod. Potri
vit datelor statistice oficiale pu
blicate de ziarul „ATHINAIKI”, 
in 1961 au părăsit țara de 2,5 
ori mai mulți greci decît în 1959.

După părerea ziarului respec
tiv „aceasta este o dezmințire 
grăitoare a propagandei oficiale 
in legătură cu prosperitatea Gre
ciei'. Mereu mai mare este și 
numărul tinerilor care, căutînd 
o ieșire din greaua situație în 
care-i aruncă șomajul, sînt ne- 
voiți să-și părăsească patria. 
„Tinerii care nu găsesc de lucru 
fug din Grecia — se spune în 
declarația „Mișcării sindicale de
mocrate”. Peste 50.000 de tineri 
greci iau actualmente cu asalt 
bursa muncii, încercînd să ob
țină autorizații pentru a 
din țară”.

Relatînd despre situația țără
nimii, ziarul „TO VIMA” 
următoarele : „Țăranii de pe pă- 
mînturile fertile de șes din Pe- 
lopones, Thesalia, Macedonia su
feră de lipsa de pămînt sau au 
puțin pămînt ; ei sînt exploatați 
de tot felul de negustori inter
mediari, care cumpără pe nimic 
produsele lor... Mii de familii 
țărănești trăiesc în cocioabe lu
gubre, foarte mulți din ei nu 
numai că nu cunosc electricita*

pleca

scrie

tea dar nici lampa cu gaz. în 
regiunile rurale lipsesc școlile, 
nu există spitale, nu există me
dici ; la 180 de elevi e un sin
gur învățător”.

în unele din articolele publi
cate recent în presa greacă se 
subliniază greutățile prin care 
trece învățămîntul, marile greu
tăți și piedici ce stau în fața 
setei de învățătură a tinerei ge
nerații. Potrivit datelor oficiale, 
date publicității la Atena, 
în momentul de față există 
în Grecia 2.000.000 de copii 
care nu frecventează nici o 
școală. Persistă o lipsă a- 
cută de școli și cadre didactice. 
60 la sută din școlile existente 
sînt adăpostite în localuri total 
improprii. într-o declarație pu
blicată în presă, ministrul Invă- 
țămîntului al Greciei a arătat 
că pentru învățămîntul elemen
tar și mediu lipsesc 8.500 de 
săli de clasă.

Vorbind despre cauzele situa
ției grele a oamenilor de rînd 
din Grecia, unele ziare grecești 
se referă la 
militare, la 
care o are 
N.A.T.O. și < 
comună”.

Potrivit (
de Finanțe . ___ ..._____
„TA NEA”, cheltuielile militare 
ale Greciei cresc an de an. Anul 
acesta cheltuielile militare tota-

le, inclusiv cele pentru construe, 
ții militare 6e vor ridica la uria
șa sumă de 6 miliarde drahme. 
„Acești bani, în loc să fie chel- 
tuiți în scopuri militare ar pu
tea fi folosiți pentru dezvoltarea 
economică a țării”—scrie ziarul.

Trecînd în revistă rezultatele 
participării Greciei la N.A.T.O. 
ziarul atenian „ANEXARTITOS 
TIPOS” constată că drept urma
re a obligațiilor țării față de 
N.A.T.O. „are loc pauperizarea 
poporului împovărat de greuta
tea apăsătoare a cheltuielilor mi
litare care reprezintă o parte 
uriașă a venitului național”. A- 
ceste poveri militare, scria ziarul 
„nu au ca scop apărarea secu
rității naționale a Greciei”, ci 
„decurg din 
față de alte

Subliniind 
Greciei la
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i povara cheltuielilor 
influența nefastă pe 
participarea țării la 
aderarea ei la „Piața

datelor Ministerului 
publicate în ziarul

obligațiile asumate 
state”.
faptul că aderarea 

„Piața Comună” 
transformă Grecia într-o piață 
de desfacere pentru monopolu- 
ririle vest-gerniane, unele ziare 
grecești reliefează consecințele 
nefaste pe care le aduce Greciei 
acest pas de natură să mențină 
și mai mult țara în înapoiere e- 
conomică. „în cercurile econo
mice — scrie ziarul „EST IA” 
— se declară cu îngrijorare că 
alăturarea Greciei la „Piața co
mună” se va solda pentru »■ 
ceasta printr-o catastrofă 
nomica”.
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