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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Au îndeplinit planul semestrial

se

Foto: I. CUCU

(Agerpres)

Noi cămine

Pe drumurile Siberiei (I)Stimați oaspeți,
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Intîlnirea dintre generafii, așa ar putea fi intitulată aceasta 
imagine. Acum 20-30 de ani același moment din viafa unui fînăr, 
care abia pășea pragul fabricii, ar fi fost, fără îndoială, prilej pen
tru o poză obsedant de tristă. Cît de mult s-au schimbat, în anii noș
tri, lucrurile l Cu cită dragoste părintească l-a primit maistrul cu

înaltă calificare Adolf Barany^ de la Uzinele „lndependenfa“-Sibiu, 
pe tînărul care a venit să învefe, cu cîtă atenfie și migală îi explică 
el tainele meseriei. Și cu cîtă pasiune, cu cîtă atenfie și încredere 
primește Nicolae Tarcea, elev al Școlii profesionale, sfaturile 
meșterului.

Muncitor
Joi 14 iunie 1962

Un mare cargou de 4500 de tone se află în construcție la Șantierul
Naval Ga!a|i

Foto: O. PLECAN

Muncitorii, ingine
rii și tehnicienii în
treprinderii de po
duri metalice și pre
fabricate din beton 
din Pitești au înde
plinit zilele acestea 
sarcinile 
primul 
anului.

Acest 
datorește 
creșterii 
productivității 
cii. In întreprindere 
au fost mecanizate 
operațiile de trans-

port at și ridicat 
unele sectoare, 
secția de poduri 
construit rampe 
montaj, a fost
voltată și moderniza
tă stația de extrage
re a balastului din 
rîul Argeș, au fost 
extinse metodele a- 
vansate de muncă ca 
sudura automată și 
semiautomată și exe
cutarea de produse 
de serie prin șa
bloane. Ca urmare, 
numai în primele 5

luni ale anului, 
dicii planului 
ducției marfă au fost 
realizați în proporție 
de 118,7 la sută, iar 
cei ai productivității 
muncii de 110,5 la 
sută. In total au fost
livrate peste plan 
2 300 mc prefabrica
te din beton armat, 
realizîndu-se supli
mentar 50 000 lei be
neficii și 170 000 lei 
economii.

In București, pe Splaiul In
dependenței, în vecinătatea noi- 
lor grupuri sociale studențești, 
a început construcția altor că
mine studențești. Cele trei clă
diri, cu parter și cinci etaje, 
tor putea găzdui in condiții de

Conferința acad. 
V. A. Ambarțumian
Acad. V. A. Ambarțumian, 

președintele Academiei de ști
ințe a R.S.S. Armene, președin
tele Uniunii Astronomice Inter
naționale, a ținut miercuri după 
amiază, în sala Ateneului R. P. 
Romi ne, conferința intitulată 
^Marele univers”. Au asistat aca
demicieni. membri corespondenți 
ai Academiei, cercetători științi
fici, profesori și alți oameni de 
știință, precum și un numeros 
public.

(Agerpre.)

studențești
confort modern peste 1500 de 
studenți.

In alte centre universitare 
din țară s-au alocat în acest 
an importante fonduri pentru 
noi cămine studențești. Recent, 
s-a terminat la Iași, înainte de 
termenul prevăzut, un cămin cu 
o capacitate de 330 de locuri. 
Acesta este cel de-al 14-lea că
min studențesc construit în anii 
puterii populare în acest vechi 
centru universitar. De curînd 
au început aici lucrările pregăti
toare în vederea ridicării unui 
nou complex social studențesc 
cu aproximativ 1700 de locuri. 
In curs de construcție se află 
la Bacău un nou cămin destinat 
studenților Institutului pedago
gic din localitate. Alte clădiri 
care vor găzdui un număr im
portant de studenți se ridică în 
acest an la Timișoara și Con
stanța.

(Agerpres)

m deschiderea commiEi
Elevii clasei a Vl-a de la 
Școala de 8 ani nr. 9 din co
muna Otopeni, raionul „30 
Decembrie" în orele de 

practică

â propiata vizită 
în patria noas
tră a delega

ției de partid și gu
vernamentale a Uni
unii Sovietice, în 
frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, este 
întîmpinată de între
gul nostru popor cu 
nespusă bucurie. Că
tre redacție pornesc 
zilnic din cele mai

îndepărtate orașe 
sate ale patriei 
meroase 
care 
ferite 
manifestă 
simple 
înaljii oaspeți să vizi
teze neapărat și orașul 
sau satul, întreprinde
rea sau școala lor.

„Orașul nostru — 
scriu studenții Găvruș

nu- 
în 

di-
•Și

scrisori 
tineri de

profesii 
în cuvinte

dorința ca

Cornel și Kadar Anton 
de la Institutul politeh
nic din Galați — a re
născut din ruine în 
anii puterii populare 
în toată prospețimea 
și tinerețea sa. De
oarece aici la Galați,

P. MARIN

(Continuare în 
pag. a IV-a)

Prin telefon de la trimisul nostru

PE JARĂ A EEMEIIOR
de Demostene Botezonferința pe tară a 

femeilor ne dă pri
lejul de a conside
ra încă o dată, con
diția umană, socia
lă, politică și cul
turală a femeii în

Republica Populară Romînă. O 
putem face cu fruntea sus, cu 
cugetul curat, căci în țara noa
stră, femeia se bucură în mod 
real, nu numai declarativ, do 
toate drepturile, egal cu bărba
tul. cu oricare cetățean și om 
al muncii.

Trecutul și mai îndepărtat, și 
mai apropiat, crease femeii în 
regimurile trecute o stare into
lerabilă și cu totul nejustificată 
de inferioritate, care era încă 
un aspect al vederilor retrogra
de și o formă de exploatare w 
mai crîncenă a unei mari părți 
a omenirii.

pagina a ll-a:

Și după abolirea sclavajului, 
femeia rămăsese într-o situațiu- 
ne de sclavie și juridic și 
fapt, în concepția curentă a 
gimurilor trecute.

Chiar codurile civile care 
ieșit din revoluția franceză, 
pretenții de egalitate înscrise 
pe frontispicii, prevedeau că 
femeia are nevoie de tutela băr
batului și nu poate face singură 
anumite acte de dispoziție asu
pra averii sale. De Ia început 
apoi, de la căsătorie, se spunea 
prin oficina statală, că bărba
tul datorește protecție soției, iar 
soția, supunere bărbatului.

Această mentalitate s-a răspîn- 
dit în viața economică și socia
lă, salariile femeilor fiind cu 
mult inferioare celor ale bărba
ților, la muncă egală. Prejude
cata se revărsase asupra tuturor 
raporturilor omenești și urmărea 
soarta femeii pînă în cele mai 
neînsemnate acțiuni ale ei.

Numai orînduirea socialistă, 
odată cu eliberarea omului de 
exploatare, a eliberat cu adevă-

de
re-

au
cu

rat femeia, recunoscîndu-i drep
turi egale, pe care statul socia
list le respectă întrutotul în 
fapte.

Condiția juridică, socială, po
litică și culturală a femeii este 
egală cu a oricărui alt cetățean. 
Condițiile de salarizare sînt ab
solut egale cu ale bărbaților. 
Toate perspectivele, în toate ra
murile, sînt deschise femeii. Ori
ce discriminare ar apărea astăzi 
absurdă, exact e* și discrimina
rea rasială, de aceeași esență re
trogradă și reacționară.

Școlile de orice grad, ea și 
toate îndeletnicirile sînt în pu
tința femeii.

Eliberată, femeia a intrat cu 
drepturi egale în viața societă
ții cu un avînt extraordinar, a- 
ducînd în toate acțiunile un 
aport neprețuit. Parcă însăși 
populația țării s-ar fi dublat 
dintr-odată. Realitatea a confir
mat strălucit toate așteptările. 
Femeia s-a arătat pe deplin 
vrednică în toate domeniile. Sînt 
chiar ramuri de activitate pe 
care ea, aproape cu exclusivi
tate, le promovează și le-a ri-

(Continuări in pag. a II~a)
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Vrednice 
constructoare 

ale socialismului
La timp și de bună calitate!

upă o călătorie de 
opt ore cu avionul, 
am ajuns în Siberia, 
la 4 000 km dis
tanță de Moscova, 

în aceste zile, 
Siberia este tulbu

rător de frumoasă, copleșitoare 
pentru călătorul care pășește 
pentru prima oară pe meleagu
rile ei mirifice.

Un soare cald și strălucitor 
(care răsare la ora 3 dimineața 
și apune la 10 seara) învăluie 
taigaua într-o lumină dulce și 
unduitoare. Cerul este înalt și 
senin, apele repezi și limpezi, 
iar pe nesfîrșitele și albele pă
duri de mesteceni cresc cele mai 
frumoase flori din lume.

Omul sovietic a dăruit însă 
Siberiei o frumusețe nouă și ne
pieritoare. înfricoșătorul loc de 
exil de altă dată aspru și neprie
tenos s-a supus omului devenind 
• grădină care rodește din plin, 
fertilizata de apa vie a comu
nismului.

Nicăieri ea aici nu există mai 
multe frumuseți și bogății. Pă
duri nesfîrșite, ape cu forțe gi
gantice, lăcăminte minerale, dia
mante — toate acestea împodo
besc chipul Siberiei sovietice. 
Savanții au ajuns la concluzia 
că pe marele rîu lenisei, care 
străbate Siberia de la un capăt 
la altul, se Jflă .toate elementele 
tabelului lui Mendeleev.

Omul sovietic a pătruns în 
toate colțurile acestui nesfîrșit 
ținut, a cercetat apele și pămîn- 
tul, a străbătut nesfîrșite pă
duri și munți de piatră și a pus 
în slujba sa aceste uriașe bogă
ții latente.

Una din pețltle Siberiei este 
hidrocentrala de la Divnogorsk,

care, atunci cînd va intra în 
funcțiune, va fi cea mai mare 
din lume.

Proiectanții au ales locul pen
tru această uriașă construcție 
din inima munților Siberiei, a- 
colo unde Ieniseiul intră într-o 
zbuciumată luptă cu stîncile ce
nușii de granit.

Cum arată șantierul Divno- 
gorskului ? Greu de descris. Să 
începem cu cîteva cifre care 
copleșesc de la prima citire.

Pentru ca să poată construi 
barajul, constructorii au ridicat 
cu mîna lor o peninsulă de a- 
proape 1 kilometru patrat în a- 
pele Ieniseiului. A fost o muncă 
titanică, epopeică cu apele le- 
niseiului, cărora nici munții nu 
le-au putut sta în cale. în 6 luni 
de zile, constructorii au silit 
însă fluviul să-și îngusteze albia 
la jumătate. Pentru aceasta s-a 
transportat aici o cantitate de 
pămînt care se evaluează la 15 
milioane mc. Pe această peninsu
lă a început construcția celui 
mai mare baraj din lume. Ei va 
avea 1150 de metri lungime, 126 
de metri înălțime și o lățime la 
bază de 120 de metri. Pentru înăl
țarea lui sînt necesari 5 mili
oane mc de beton, care, dacă ar 
fi încărcați în vagoane ar forma 
două trenuri pe o distanță de 
5 000 km, adică Krasnoiarsk—Le
ningrad. Ieniseiul va fi obligat, a- 
tunci cînd barajul va fi gala, să 
execute un colosal salt acroba
tic de 250 de metri, formînd o 
cascadă gigantică. Dar cum vor

ION BĂIEȘU

Krasnoiarsk, iunie 1962.

La întreprinderile furnizoa- 
re de energie electrică din re
giunea Oltenia s-au înregistrat, 
în primele cinci luni ale anu
lui, aproape 7 000 de abonați 
noi. In ultimul timp, prin pu
nerea în funcțiune a liniei e- 
lectrice de 15 kilovolți Cora- 
bia-Ianca, încă șase sate au 
început să fie alimentate cu 
energie electrică, numărul lo
calităților rurale electrificate 
în regiune ajungînd acum la 
298, față de 19 cite erau în 
anul 1945.

Consumul de curent electric 
pentru uz casnic a sporit cu 
peste 15 la sută față de pe
rioada corespunzătoare din 
anul trecut, datorită faptului 
că tot mai mulți oameni ai 
muncii își cumpără televizoa
re, aparate de radio, mașini 
de spălat rufe, frigidere etc. 
în prezent, în această regiune 
in mai puțin de zece zile se 
consumă tot atîta energie elec
trică, pentru scopuri casnice, 
cit s-a consumat în întreg a- 
nul 1938.

(Agerpres)

I a Iași, ca pretu
tindeni în orașele 
țării noastrș, s-au

I ridicat în ulti
mii ani numeroa
se blocuri de lo
cuințe și construe, 

ții social-culturale — școli, 
cămine studențești, cinemato
grafe, săli de spectacole etc. 
Printr-o mai bună organizare 
a lucrului pe șantiere, prin 
mecanizarea unor operații, în
treprinderea de construcții o- 
rășenești nr. 1 a obținut o 
serie de rezultate însemna
te pe linia grăbirii ritmu
lui de construcție, a îmbu
nătățirii calității lucrului și 
reducerii prețului de cost pe 
apartament.

Constructorii care lucrează 
pe șantierul de locuințe de pe 
malul drept al Bahluiului au 
reușit să realizeze un ritm 
mediu de montare a prefabri
catelor de 2,8 apartamente pe 
ziua de lucru. Sînt și alte 
șantiere unde, acordîndu-se o 
atenție deosebită urmăririi zil
nice a executării lucrărilor 
conform graficului de cons
trucție, ritmul de lucru a cres
cut simțitor. Așa, bunăoară, 
constructorii de pe șantierul 
Școlii cu 24 săli de clasă, ce se 
ridică pe strada 23 August, au 
reușit să execute lucrările de 
zidărie cu 10 zile mai devre
me. Acest lucru a permis ca 
pe șantier să se treacă mai

din vreme la executarea faze
lor de lucru următoare, fapt 
care, în mod firesc, va duce la 
darea în folosință a localului 
școlii într-un timp mai scurt 
decît cel planificat

Totuși, pe unele șantiere, 
lucrările se execută mult 
mai tîrziu decît prevăd gra
ficele. Așa stau 
pe șantierul Tudor 
dimirescu* unde sînt

lucrurile 
Vla- 

în

Raidul

rile de diferite specialități (zi
dărie, instalații electrice, in
stalații sanitare etc.). Este a- 
devărat că la toate acestea a 
contribuit într-o anumită mă
sură și faptul că întreprinde
rea de construcții orășenești 
nr. 1 Iași a primit cu întîr- 
ziere o parte din documenta
ția tehnică necesară. întîrzie- 
rea provine însă și din faptul 
că ...........................nu pe toate șantierele au

constructori nu au stabilite 
angajamente concrete în în
trecere, cu termene precise de 
realizare, în multe locuri nu 
se urmărește desfășurarea în
trecerii, nu se analizează re
zultatele obținute. Comitetului 
orășenesc U.T.M. Iași și comi
tetului U.T.M. de la întreprin
derea 1 Construcții le revin 
sancini deosebite în sprijini
rea sindicatului pentru antre-

nostru pe șantierele de construcții 
locuințe din Iașids

de lo-construcție 15 blocuri 
cuințe și un cămin muncito
resc, pe șantierul din piața U- 
nirii, unde lucrările sînt întîr- 
zitate la blocurile 10 A și B, 
care cuprind 107 apartamente, 
și la blocul 12, cu 35 de apar
tamente. De asemenea, se con
stată o încetineală în ceea ce 
privește lucrările de finisaj ce 
trebuie executate la spațiile 
comerciale ale viitoarelor ma
gazine.

Nerespectarea graficului la 
lucrările de construcții pe șan
tierele amintite se datorește 
în primul rînd modului defec
tuos de organizare a activită
ții constructorilor pe aceste 
șantiere. Nu a fost asigurată 
o justă coordonare între lucră-

fost luate măsuri pentru apro
vizionarea la timp cu materia
le, nu s-au luat măsuri pen
tru depozitarea lor în condi
ții corespunzătoare.

Există o soluție pentru re
medierea acestor neajunsuri? 
Fără îndoială că da.

Mai întîi este necesară o 
organizare mai bună a sis
temului de aprovizionare a 
șantierelor (cu atît mai mult 
că aprovizionarea depinde 
tot de întreprinderea con
structoare). Apoi, trebuie 
luate măsuri pentru mai buna 
organizare pe șantierele ie
șene a întrecerii socialiste. 
Din raidul pe care l-am între
prins am constatat că mulți 
tineri și multe brigăzi de

narea tinerilor în întrecerea 
socialistă.

Iată, de pildă, un domeniu 
foarte important în care aju
torul organizației U.T.M. poa
te fi de mare folos — îndru
marea tinerilor care vin pe 
șantier spre meseriile de care 
este, în primul rînd, nevoie, 
și anume spre meseriile care 
cer o mai mare calificare.

Pe majoritatea șantierelor 
aparținînd de întreprinderea 
de construcții orășenești nr. 1 
din orașul Iași, lucrările de 
construcție se desfășoară în 

. ritm normal, conform grafi
cului, pînă se ajunge la faza 
de finisaj. Ajunse în acest sta
diu, lucrările încep să se des-

fășoare într-un ritm mult mai 
lent, care întîrzie darea în 
folosință a construcțiilor. E a- 
devărat, cauza acestei situații 
anormale se află în faptul că 
lipsesc de pe șantiere unele 
materiale pentru lucrările de 
finisaj. La fel de important 
este însă și faptul că tovară
șii din conducerea întreprin
derii nu au luat măsuri pen
tru a pregăti din vreme și în 
număr suficient cadrele nece
sare pentru asigurarea șantie
relor cu muncitori — zidari, 
fațadiști, mozaicari, vopsitori, 
parchetari etc. Or, este clar 
că stă în putința șantierului 
să-și pregătească aceste ca
dre, organizația U.T.M. de pe 
șantier putîndu-și aduce din 
plin contribuția la realizarea 
acestui obiectiv important. 
Dar, problema grăbirii ritmu
lui de construcție pe șantie
rele ieșene mai impune și alte 
măsuri. Este vorba, printre al
tele, de întărirea disciplinei de 
producție, de aplicarea la spe
cificul muncii a inițiativei ti
nerilor de la Uzinele de tro
leibuze și autobuze din Bucu
rești privind mai buna orga-

V. DINULESCU

(Continuare tn pag. a III-a)

(Continuare in pag. a IV-a)

Gospodăria agricolă de stat Tărfășeșfi din regiunea București vă 
crește în anul acesta 120.000 de păsări.

Foto: AGERPRES



GEORGETA OBREJA
profesoară de muzică la Școala medie nr. 6 

din Capitală1

cu sortulete roșii->

Despre care dintre utemistele

și admir modelul pe 
fes letele din brigada a 
Este un material ecosez 
rochițe de vară. Au o ve
de culori atît de încînfă-

I

AAARIA AVRAM
G-A.C. . 8 Martie" din comuna

Au i, rea unea Hunedoara

ELISABETA PREDA 
•cfriffi la Teatrul National „I. 

din Capitală

D intre toate florile se pare 
ca garoafele au împrumu- 
tat cel mai mult din culoa

rea de foc a soarelui. Pictoriță 
măiastră, natura, i-a colorat petală 
cu petală pentru ca în imensita
tea cîmpului multicolor să se dis
tingă la privit.

Culoarea ei vie iți încălzește 
parcă ochii și inima. O întîlnim 
adesea și în fabrici simbolizînd 
hărnicia în muncă. Cel mai bun, 
fruntașul, are pe mașini, pe masa 
de lucru un stegulef de culoarea 
garoafei. Fruntașii noștri în mun
că sînf înconjurați cu dragoste, 
se vorbește despre ei și despre 
munca lor cu mult respect.

Dar să vorbim despre o frun
tașă. Despre jesătoarea Agapia 
Delca. Pentru muncitoarele de la 
Industria Bumbacului B, din Ca
pitala, numele țesătoarei înseam
nă cea mai bună brigadă de pro
ducție, înseamnă 18 fete cu 
rfnirii de aur. Agapia este șefa 
brigăzii nr. 15. O fată puțintică 
la trup, lipsindu-i doar codițele 
pentru a o asemui cu o elevă 
dintr-a noua. Din pasiunea pen
tru meseria sa a dăruit și ce
lorlalte membre ale brigăzii. Toa
te profesiunile sînt frumoase, dar 
cînd auzi o țesătoare vorbind 
despre poezia muncii sale, după 
ce a făcut un maraton de 480 de 
minute între războaie, ești cuce
rit. Printre miile de fire, suveica 
aleargă năbădăioasă, împletind 
pînzeturi sub rruini meștere.

Ca o zvîrlugă se mișcă
mista Agapia Delca. Trece printre 
mașini. După ce a plimbat privi
rea peste mașinile sale, se 0- 
prește să vadă cum lucrează An
gela Ivașcu, cum se descurcă Cor
nelia loniță, dacă mașinile 
care lucrează Paula Făiniță 
rup firele... Mare nenoroc re 
cînd se rup firele, dar ea

că se pierde timp prețios. La un 
astfel de accident, Cornelia Pa
duraru, (irăreasa brigăzii, are o 
mare dexteritate să-l înlăture, și 
mașinile își încep din nou simfo
nia.

Stau 
care-l 
15-a. 
pentru 
rietate
toare și nu poți să nu-|i imagi
nezi cît de frumos îi poate sta 
oricărei fete o astfel de rochie.

— Va place modelul ? mă tre
zește tehnicianul brigăzii Petre 
Miron.

— Foarte mulf.
Brigada Agapiei Delca a lan

sat o chemare în fabrică, un în
demn al conștiinciozității, iscu
sinței și hărniciei. A chemat la 
întrecere brigăzile', pentru a da 
lunar, peste plan 600 de metri 
țesături de cea mai bună calitate. 
Realizează 800 de metri peste 
plan, iar calitatea este ireproșa
bila. De șase luni de zile Aga
pia Delca se află pe primul loc 
în întrecerea socialistă.

Fetele din brigada a 15-a au 
vizionat împreună cu toate mun
citoarele din fabrică piesa „Pi- 
gulete plus cinci fe:e~ pusă '~ 
scenă de echipa de ?ea**u a ' 
treprinderii. Este, o presă insp 
rată din munca și ort 
unor tinere iesĂ«o*e 
este personajjț negativ, 
crat pretrcvpaf-rot f.mpuiH 
scripte, răpoarie, texte etc. Ce'e 
cinci fete sînf memixe.e un®* 
brigăzi de țesătoare fruntașe care, 
ca semn al hărniciei, poariâ șof- 
țuiețe' roșii.

Brigada Agapiei Delca nu are 
nici un... Figure in mițlccul sJu 
In afara celor 18 fe:e, doar pe 
Petre Miron, ti nărui tehnician la 
fel de entuziast și harnic ca toată 
brigada. Și ca și fetele c n presă, 
cele 18 țesătoare poartă cu multa 
plăcere șorțuiețe roșii. Sini coer 
cele mai bune țesătoare dă» în- 
treorindere. Roșu es'e plăcui pri
virii și te apropie. Pen ’j a 
aceste simbcrun a e hă-^c-e: 
muncesc cu pas une ioa^e fesHoa-

AURELIA LINTE
muncitoare fruntașă la întreprinderea industrială 

de stat din Rîureni, raionul Rîm.nicu-Vîlcea

AURELIA GOGA
vînzăfoare la O.C.L. Metalo-chimice Ploiești

noastre

ule-

la

sște meseria.
Dar nu nu- 
juctîe. Răs

/a 
mai 
nu-i 
știe

vorbesc ?

nxrează »•<
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La deschiderea Conferinței pe țară a femeilor

t:f o* c.’id
l re*capo

itiC-Ftar-

îndrum munca aici, 
am găsit-o indeplinin- 

această îndato- 
conștientă că 

souie să proce- 
uter-’S’. Toe- 

ir. de 
"O pc 
ate oe

JțdJ'țU’l ♦ o9 ti»
L5 condu

cerea erganzafiei de 
partid, în rîndul tine 
ri'or noștri colectiviști. 

Am dat doar un 
exemplu, dar despre 
c e aiie utemiste din 
gospodăria noastră nu 
s—3* putea vorbi 
leii

de D Âlmaț

Șî

După cele 8 ore de munca 
un grup de fete de la Fa
brica de confecții „I.C. Frimu-4 
din Craiova discu*ă despre 
cărțile citite în ultima săc 2- 

mînă.
. cucu P. CBISTKA

(Urmare din pag. I)

dicat la un înalt nivel de pro
ductivitate; în confecții, trico
taje, filatură, femeile duc co- 
vîrșitoarea parte de muncă, ob- 
ținînd rezultatele cele mai bune. 
Nu există ramură de activitate— 
in tehnică (pretutindeni întâl
nești femeia-inginer, femeia pro
iectant sau laborant), în știință, 
în artă, în care femeia să nu 
se fi ilustrat.

Femeia timidă, altădată, opri
mată de un complex de inferio
ritate, a devenit un om întreg, 
cu demnitatea lui, cu încredere 
în capacitățile sale.

Semnificativă din punctul de 
vedere al noii situații a femeii 
este cuvîntarca Dobriței Dima, 
președinta G.A.C. din comuna 
Platonești, regiunea București, 
rostită la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale din 
28 aprilie acest an, cînd spunea:

„Stau cite odată și mă «în
dese la ceea ca «int astăzi și 
mai că nu-mi vine să cred că eu, 
o țărancă, care în urmă cn 20 
de ani de-abia ridicam ochii din 
basma, conduc scorni o gospo
dărie colectivă a cărei avuție 
obștească' ie numără ia mili
oane”.

Și iată rezultatele conducerii 
de către o femeie :

„Fondul de bază (al gospodă
riei) a ajuns la patru milioane 
și jumătate lei, iar veniturile bă
nești la 3 milioane lei. Este gră
itor că peste trei pătrimi din 
familiile colectiviștilor din co
muna noastră și-au construit 
case noi. Comuna este electrifi
cată și radioficată ; avem un 
nematograf, am construit 
forțe proprii ale gospodăriei 
dispensar și 5 săli de clasă 
școala de 8 ani”.

Nu mai puțin semnificativă e 
cuvântarea inginerei Aurora Pol-

<L»4

oe fcrarâ
CONSTANTIN 

PAVLICT 
brigadier zootehnic 
la G.A.C. Techir- 

ghiol-Constanțarand $i

ci
că 
un
la

|*r. U nceeafi 
•pacea:

„Fac parte din generația de 
ingineri agronomi care aa >W- 
rit facultatea în condițiile crea
te de reriaanl n»9trn și tint con
știentă de faptei că numai in- 
tr-un a*emeaea regim a pătat 
•â se îndeplinească visul mea. 
al unei «împle fiice de miner"*.

Preia noastră pnblică aproape 
zilnic fotografiile femeilor frun
tașe în diverse ramuri de pro
ducție industrială.

Puterea populara a creat fe
meilor largi posibilități de afir
mare a talentului organizatoric, 
a inteligenței și capacității lor. 
Femeile participa la conducerea 
treburilor obștești, ocupă pos
turi de răspundere în aparatul 
de «tat și economic. Este grăitor 
faptul că din 465 de deputați în 
Marea Adunare Națională 77 sînt 
fentei, iar în sfaturile populare 
numărul deputatelor ae ridică la

asemene.

p«ie W IA». Harnice, entulias- 
te. pricepute fi de • energie ni- 
mit*are. miile de deputate le 
intiinești pretutindeni, rexoIvind 
ct ceapetență nenumărate tre
bui abțtești. dintre cele mai 
importante ți mai folositoare. 
Participarea la activitatea ob
ștească a comisiilor de femei 
îmbraci aspecte dintre cele mai 
diverse, de la îngrijirea străzii 
po care locuiesc piaă la impor
tante probleme de educație a 
copiilor în familie, în fcoalâ.

Insușindu-și învățătura marx- 
ist-ieninistă, femeia mamă este 
astăzi o educatoare a copiilor 
in spirit socialist; ea crește cu 
grijă și atenție Cetățenii de 
mîine, oamenii noi ai unei lumi 
noi.

Eliberarea femeii, egalitatea 
ei în drepturi i-au creat o altă 
poziție, independentă și demnă, 
în dragoste și căsătorie, spre 
deosebire de situația ei în so-

de ta
tuia ua fd 4e anexă vie și negli
jabilă U de bani al zes
trei. Se cHatarean. in food, a- 
veri. nu oaseuL

Literatura noastră realistă de 
la Rebreann fi Sadoveanu. e 
plină de dramele vechii condiții 
a femeii.

Băieți și fete «e hibesc azi 
cinstit, după placul inimii, fără 
ca oglinda senină <i pură a ochi
lor lor tineri să fie orbită de 
reflexul arrinților din zestre. 
Generații sănătoase, la trup și 
suflet, se vor naște în aceste noi 
condiții in care calitățile fizice 
șl morale ale tinerilor hotărăsc 
fericirea și viitorul lor.

Femeie, mamă, iubită — ipo
staze de viață, sînt azi laminate 
de curățenie sufletească, de o 
morală sănătoasă, de simț de 
demnitate, de conștiința liber
tății, a egalității și independen
tei-

Maaciîozre ți harnică, adu- 
eind în căsnicie rodul m uncii ei, 
femeia, ca fi bărbatul, are con
știința independenței ei. garan
ție a fericirii.

Pentru marea contribuție de 
preț pe care femeia e aduce so
cietății de astăzi, muncii de 
construire a «orialiMnului. pen
tru însușirile minunate pe care 
le valorifica din plin zi de zi. 
pentru neobosita ei activitate 
in care împletește atît de armo
nios munca profesională, mun
ca ei casnică. obligațiile de 
mamă și gingășia de femeie — 
omagiul întreg al tuturor. Ea nu 
numai că și-a cucerit libertatea, 
dar a făcut-o strălucitoare.

De aceea Conferința pe țară 
a femeilor va fi o conferință în 
care «e va face, cu satisfacție 
și legitimă mîndrie, bilanțul unei 
mărețe activități și planul mun
cii și realizărilor în viitor.

vea în brâțe "bu
chete de tranda
firi și crini. $i-i 
oiati în jur puz- 
erie de copii. în 

jluze albe și cra
vate roșii: un fel

de joc animat de crini, de 
trandafiri și garoafe, așa cum 
au fost la toate serbările de 
•r'irsr. de an din întreaga 
țara. Toți copiii o sorbeau 
Stf ochi pe tovarășa învăță- 
tc<re : răspundea cu^gte^tre* 
murat de emoție' ramasuluf 
bun urat de cei din' fbs'ta' ’ 
clasă a IV-a B.

Momentul era solemn 
patetic.

Surprind comoară de sim
țire îrt ochii calzi, cuthinți, 
senzitivi ai elevei ”* ’ ~
rina :

— O iubim ne
spus de 
Toată clasa 
bim !

Și Pancu 
xandru, cel 
părul ca păpădia 
și cu ochii ca pe
ruzeaua, cel 
vrea 
inginer 
cert și 
semn 
mare!) 
te cu greu de în
vățătoarea lui :

— învăț bine 
mai ales la arit
metică. dar 
vorbesc în clasă. Și, de cîte 
ori m-a pedepsit tovarășa în
vățătoare. Dar eu eram vino
vat. Și-am observat, cum să 
zic ? am observat că mai 
mult decit mine suferea 
dînsa cind trebuia să-mi facă 
observație.

Așa îmi vorbeau școlarii 
cu maturul regret al despăr
țirii, despre învățătoarea lor 
Viorica Martin de la Școala 
,.Mihail Sadoveanu" din 
București.

Am privit-o cum se foto
grafia în mijlocul școlarilor 
și al părinților. Am căutat să 
descifrez unde stă taina izvo- 
ritoare de simpatie, de dra
goste. E lipsită dă orice false 
străluciri exterioare. Chiar 
povestirea despre cele mai 
simple aspecte din munca și 
viața ei dedicate școlii, edu
cației copiilor și-o însoțește 
cu un refren de scuze :

— Vă rog. n-aș vrea să 
pară că mă laud.

O sărută pe amîndoi obra
jii pe Dima Sorina și ochii 
li s-au aburit, în aceeași pro
porție :

— Să te văd studentă, So
rina...

Pe învățătoarea Viorica 
Martin o călăuzește în mun
că învățătura 
Muncește pentru 
pentru ridicarea 
cult, sănătos, 
tește și trupește, 
gata să se ia oricînd la trînta

să se facă 
(cu 
voluntar 

de excla- 
se despar-

Dima So

menii mari, cu tineretul să
tesc, cu țăranii în genere. A 
obținut succese și satisfacții 
neuitate: serbări, ___1 2_ 
lectură, concursuri cîștigate. 
A condus și cercul agroteh
nic. învăța cu trudă tot ce 
trebuia să-i învețe la rîndu-i 
pe colectiviști. A fost multă 
vreme propagahdistă.

Dar mai cu seamă școala 
a rămas pasiunea și chemarea 
învățătoarei Viorica Martin. 
Aici •gfcește ea mari bucurii 
pentru ‘viață. Iubește nespus 
copiii. își amintește că, prin 
’47, în Crișana a avut un 
elev nespus de dornic să în
vețe. Părinții, victime încă 
ale mentalității retrograde, nu 
voiau să-1 mâi lase la școală, 
în clasa a V-a : pret&ktaU că 
a învățat

care

un

cam

partidului, 
cultură, 

tineretului 
robust sufle- 

optimist,

cu greutățile vieții ș:i să le
biruie.

— Vreau să le sădesc în
suflet dragostea de muncă, de
popor, de partid, să ajut la
formarea conștiinței lor so-
cialiste.
A fost învățătoare în Banat. 

Acolo a devenit membră de 
partid. A fost învățătoare în 
regiunea Crișana. Acolo a a- 
jutat și ea împreună cu co
legii de la școală la procesul 
de colectivizare. A muncit 
mult în căminul cultural. A 
învățat să lucreze și cu oa-

seri de

cît îi trebuia.
— Am dus o 

luptă grea cu pă
rinții 
meu.
i-am convins să-și 
lase feciorul la 
învățătură; Adică, 
mai mult l-am 
luat pe răspunde
rea mea. Azi e 

Cluj, 
uitat. 

Nu 
nici 

mîn-

șcOlarului 
Cu greu

student la
m-a 
scrie, 
uitat 

părinții: se 
drese cu feciorul 
lor, cu elevul 
meu. Poate oare 
înțelege cineva 
satisfacția, bucu-

ria asta ?
Conducerea școlii vorbește 

despre lecțiile bine pregătite, 
metodice, însuflețite ale învă
țătoarei Martin despre discu
țiile ei cu părinții, despre co
laborarea cu organizația de 
pionieri pentru a-i ajuta pe 
copii să învețe cît mai bine, 
să-și organizeze într-un mod 
plăcut, interesant și instruc
tiv timpul* liber.

O privesc cum cată, oleacă 
melancolic și mult duios, . 
după școlarii care pleacă spre 
case, în grupuri zglobii.

— îmi crește inima cînd îi 
văd dezvoltîndu-se, zburătu- 
cindu-se, cum spune Sado- 
veanu. îmi crește și-mi zboa
ră inima odată cu ei.

Și, zîmbind, își amintește 
că, îmbolnăvindu-se în iarna 
asta și trebuind să stea în 
spital, s-a trezit într-o zi c-o 
elevă. Era emisara unei de
legații din partea clasei. Bă
tuse „delegația4* la toate por
țile spitalului Colentina. O 
refuzaseră portarii. Perseve- 
renți s-au agățat de doctori 
și au pătruns pînă la direc
torul spitalului. „Vrem să ne 
vedem învățătoarea". Impre
sionat de stăruința copiilor, 
directorul și-a călcat pe ini
mă și peste regulament. A 
îngăduit fetiței să-și vadă în
vățătoarea și în numele de* 
legației și al clasei, să-i adu
că flori și urări de sănătate. 
Viorica Martin zîmbește a- 
mintirilor. E gata să pornea
scă spre casă. O așteaptă co
pilul ei : intră mîine în exa
men pentru clasa a VIII-a și 
are emoții.

Plecînd din 
toarea strînge 
buchetele de 
și-ar cuprinde
larii și amintirea lor.

în definitiv, îmbrățișării® 
și florile au fost totdeauna 
semnele dragostei.

școală învață- 
mai aproape 

flori. Parcă 
în brațe șco-

4
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Spre însușirea
științei agricole

ai roditor să fie pă- 
mîntul, mai mult 
belșug tn magaziile 
colectivei I 
e dorința 
colectiviștilor, 
condifiile noi ale a- 

griculturii socialiste înzestrată cu 
cele mai noi agregate, cu îngră
șăminte chimice și semințe de 
soi, cu o armată numeroasă de 
specialiști, sta în putința oame
nilor să sporească belșugul o- 
goarelor înfrăfite. Ei luptă zi de 
zi să cucerească tainele științei 
agricole înaintate. Lucrări făcute 
ca la carte, animale îngrijite ști
ințific — iată ținte către care urcă 
un număr tot mai însemnat de 
colectiviști. Mai însetafi după în
vățătură, cu elan și tragere de 
inimă, tinerii colectiviști tind spre 
o înaltă calificare în domeniul în 
care lucrează fiecare. Ce căi duc 
spre însușirea unor bogate cu
noștințe profesionale ? Cum sînt 
folosite ele și ce dovedește ex
periența practică ? lată cîteva în
trebări la care am primii răspun
suri din partea unor tovarăși din 
gospodăria agricolă colectivă 
„Unirea" din comuna Bucecea, 
raionul Botoșani.

Răspunsul tovarășului Gheorghe 
Irimia, președintele gospodăriei:

„Nu-i simplu să vorbești des
pre o problemă cum e calificarea 
profesională. Mai ales într-o gos
podărie ca a noastră cu 2400 de 
hectare, cu multe brațe de mun
că. Totuși, consider că în această 
privință s-au făcut lucruri intere
sante. Să dau un exemplu recent. 
Pentru acest an noi am planifi
cat producții mari la hectar: 2000 
kg de grîu de pe 450 de hectare, 
3000 kg de porumb boabe de pe 
320 de ha. (55 ha cu „5000") 
35 000 kg de sfeclă de pe 133 de 
ha și altele. Cer asemenea pro-

Aceasta 
tuturor 

In

ducții o agrotehnică înaintată ? 
Se înțelege I O stăpînește fiecare 
ca un adevărat meseriaș ? încă 
nu. Dar asta nu înseamnă că ști
ința nu se poate cuceri. Așa și-au 
spus tinerii într-o adunare gene
rală U.T.M. care a avut loc îna
inte de începerea lucrărilor de 
primăvară. Au fost invitați cei ma 
buni brigadieri, tovarășa Clemența 
Moruzi, tehniciană noastră agro
nom, șefii brigăzilor de tractoare. 
Ce doreau tinerii să afle? Cum 
semănăm porumbul și la ce adin- 
cime ? Sfecla irigată se îrtsămîn- 
fează și se întreține la fel cu cea

Convorbiri despre calificarea tinerilor 
colectiviști din comuna Bucecea, 

raionul Botoșani

neirigată? Dar „porumba 5222“ 
cere condiții speciale ? De a : 
s-a născut inițiativa ca înainte de 
începerea fiecărei lucrări în parte 
să se facă instructaje prac‘ice cu 
șefii de echipe și cu cei rr.a 
buni colectiviști. Aceștia, ,a r'— 
dul lor, arata fiecărui vecin de 
muncă cum se execu'ă o anu
mită lucrare, lată acum, la prăs 
porumbului. Ca să avem c densi
tate corespunzătoare de plante a 
hectar s-au confecționat be‘e de 
cîte un metru, crestate la d.ranța 
indicată. Unele echipe au fost ș 
mai „inventive44. Ca să ni 
confecționeze maldăre de 1 
fiecare și-a crestat pe coada 
pei mici semne egale. Am 
șit sfecla, floarea-soare u-, porum
bul ,,5000". Se prășește în con
tinuare a doua oară ia porumb și 
a treia oară la sfeclă. Micile lec
ții practice au prins bine : iucră- 

recepționafe ? Calitatea

c.*4ort schimburi de experiențe 
--are cu fruntași din G.A.S. și 

G-A.C- etc. A crescut sau n-a 
c-esejt “ .-e - ca’ fîcâr i tinerilor 
ecor-i-dsîi ce organizația U.T.M.? 

S3 veeem. Penhu acest an avem 
plarl: ca* să csțrem cite 2500 de I

* oe =c e pe cap de vacă fu- 
*a 2*â ce '* !c*w’ ce 167 de vaci 
(Ia sfîrșitul lui 1962, 250 de ca- 
cete) Angajament 3000 de litri. 
Baza ? Pe pr me'e cinci luni s-au 
ot' out aproape 1300 de litri pe 
cao de secă fura.2*5. Dacă soco- 
‘ m că de-abia ce acum sporește 
2-2 C- :* î - ;2 3 a 2 2 • S î =-
vem motive să fim încrezători că 
ang» î-ner*ul va deveni fapta. $i 
as*» ca rod a' ricfcării calificării".

In br.gaca de cîmp condusă de 
Conssar* n O-^jf-et lucrează foarte 
mu*ț finer. Am afat lucruri infe- 
-esarte. B* gada a obfinut anul 
trecu* cele mai mari produefii pe 
gospodăria: grîu 2200 de kg față 
ce mec a ce G-A.C. — 2028 de 
kg; ponxnb 3000 de kg boabe, 
Mă de 2800 de kg. * *

rfrei

Și

la 
ale

a participat 
noilor
Artă al
Romîne

Delegația guvernamentală a 
Republiteii Populare Bulga
ria, condusă de Nacio Papa- 
zov, ministrul îhvățămîntului 
și Culturii al R. P. Bulgaria, 
care se află în Republica 
Populară Romînă, în vederea 
semnării unui nou acord cul- 
tural-științific între cele două 
țări, a vizitat Universitatea 
din București, noul complex 
de cămine studențești, precum 
și alte instituții culturale 
de învățămînt.

Delegația 
inaugurarea 
Muzeului de 
cii Populare
zionat spectacole.

Miercuri delegația 
tat localități de pe Valea Pra
hovei, Muzeul Doftana și Mu
zeul Peleș.

săli 
Republi- 
și a vi*

La fel la 
celelalte 

cu -uri. Tmeru din brigadă, a(ă- 
tor. de comuniști, s-au străduit 
oe~nanent să execute lucrări ca 
a carte. Adeia Fetucu, Mara Po- 
eucă și mulți arți utemiști au 

ceseor evidenția ți pentru
xm ao’icâ cele învățate la 
agrotehnic și din cărți, 
gospodăria agricolă colec- 

ir. Bucecea s-au luat încă 
ce acum ixiete măsuri pentru pre- 

ea învățăm’ntului agrozooteh- 
oe tre< a- : discuții cu vii

torii cursanti, procurarea de ma- 
demonstratîv etc. Califica* 

naltă ajută nemijlocit !a ob- 
• "e-ea uw product i mari.

NICOLAE BARBU

r a sa «esae
tre e genea

Cina se neglijează
educația sportivilor

Buzdugan Gheorghe din clasa a XI A, de la Școala medie nr. 1 
„N. Bălcescu" din Craiova, se pregătește cu seriozitate pentru 

examenul de maturitate.
Foto N. STELORIAN

La timp și de bună
calitate

(Urmare din pag. I)

nizare a locurilor de muncă, 
atitudinea civilizată în pro
ducție etc. Pe unele șantiere 
se mai întîlnesc tineri care nu 
s-au obișnuit încă să respecte 
cu strictețe indicațiile tehno
logice sau tineri care fac ri
sipă de materiale, ceea ce face 
să se depășească indicii con
sumurilor specifice.

în sfîrșit, este vorba despre 
acțiunea de ridicare a califi
cării tuturor tinerilor de pe 
șantierele ieșene. în întreprin
derea de construcții nr. 1 lu
crează peste 1 200 de munci
tori tineri dintre care majo
ritatea sînt absolvenți ai șco
lii profesionale de construc
ții, bine calificați. Cunoștințele 
profesionale dobîndite în școa
lă, precum și grija pe care cei 
mai mulți dintre acești tineri 
o acordă ridicării calificării, 
îi ajută să-și desfășoare cu 
succes activitatea zilnică în 
producție. Cele mai multe din 
lucrările executate de ei sînt 
de bună calitate și se înca
drează în graficul de produc
ție. Așa, spre exemplu, lucră-

de 
tî- 
la

Foto : AGERPRES

Tinere din brigada artistică 
de agitafie a căminului culfu- 

din insula Ada-Kaleh îna
intea unui spectacol.

a vizi-

(Agerpres)

PREMIERĂ
La Teatrul de Stat de Ope

retă a avut loc miercuri sea
ra premiera operetei „întilnire 
cu dragostea" de Nicolae Kir- 
culescu, artist emerit. In re
gia lui Nicușor Constantines- 
cu, artist emerit, spectacolul 
are în distribuție pe Ion Da
cian, artist emerit, LUi Du- 
șescu, Bimbo Mărculescu, 
Constanța Cimpeanu, Toni 
Buiacici, Vali Niculescu, Sil
viu Gurău și alții.

(Agerpres)

rile executate, de echipa 
zidari fațadiști condusă de 
nărui Alexandru Moldon 
blocul numărul 10 din piața 
Unirii au fost de bună cali
tate și executate cu cinci zile 
înainte de termen. La fel pro
cedează și alți tineri din în
treprindere ca Andrei A. Năs- 
tase, mozaicar, Dumitru Dudu- 
man, zidar, Mihai Bacan fie
rar betonist, și alții care pu- 
nînd accent deosebit pe ca
litatea lucrărilor depășesc în 
același timp sarcinile de plan 
în medie cu 10—12 la sută.

Sînt însă și destule cazuri în 
care unii tineri execută lucrări 
sub nivelul calitativ cerut, do
vedind nu numai lipsă de ex
periență, dar și lipsa unor cu
noștințe de bază ale meseriei 
în care lucrează. Remediul ? 
Este necesară organizarea 
cursurilor de ridicare a califi
cării, cursuri pe care atît con
ducerea întreprinderii cît și 
comitetul U.T.M. le-au trecut 
cu vederea pînă în prezent.

Scurtarea duratei de execu
ție a construcțiilor, îmbunătă
țirea calității și reducerea pre
țului de cost este o problemă 
centrală căreia trebuia să i se 
acorde toată atenția. Comite
tul U.T.M. din întreprindere 
va trebui să se ocupe mai 
mult de educarea și mobiliza
rea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Pe 
baza unei cunoașteri profunde 
a posibilităților care există pe 
fiecare din șantierele între
prinderii, comitetul U.T.M. va 
trebui să sprijine mai activ 
conducerile șantierelor pentru 
descoperirea și folosirea tutu
ror rezervelor interne, care să 
ajute la realizarea unor con
strucții de bună calitate și la 
predarea acestora în termen.

ociația sportivă 
Constructorul" a 
'rostului regional 

de construcții, una 
dintre cele mai ti
nere din oraș, co
ordonează activi

tatea sportivă a constructori
lor ploieșteni. Zi de zi, pe te
renurile de volei, rugby, hand
bal, ori în sălile de șah, tenis 
de masă etc., constructorii 
participă la competiții de 
masă, sau la competițiile pre
văzute în calendarul republi
can al U.C.F.S. Acest lucru 
face ca activitatea asociației 
să fie apreciată.

Secția cu sportivii care se 
bucurau de multe aprecieri 
din partea publicului specta
tor, este cea de volei. în com
petițiile de masă, tinerii volei
baliști ploieșteni au promovat 
treaptă cu treaptă, luînd 
parte în luptă directă pentru 
cîștigarea titlului de campioa
nă regională.

Acest lucru a fost posibil 
numai printr-o muncă asiduă 
depusă de voleibaliștii con
structori. Ei au desigur asi
gurate optime condiții de 
pregătire tehnică și o atenție 
deosebită din partea condu
cerii asociației. Numai că de 
la o vreme încoace echipa de 
volei a constructorilor ploieș
teni nu se mai comportă la 
valoarea și posibilitățile ei. Pe 
terenul de joc au apărut o se
rie de manifestări negative. 
Echipa a pierdut o serie de 
jocuri si ca urmare titlul de 
campioană regională. Care 
sînt oare cauzele comportării 
slabe din ultima vreme ? Toți 
cei ce au văzut evoluînd re
cent pe voleibaliștii de la 
„Constructorul" și-au putut da 
seama că îngîmfarea jucători
lor, subestimarea adversarilor 
de către aceștia, au început 
să devină probleme îngrijoră
toare. Jucători ca Mircea Io- 
nescu, Ion Tănase, Marian Tă
tara, Constantin Giuvelea în
locuiesc indicațiile pe care le 
primesc din partea antrenoru
lui lor cu „păreri proprii". în 
situațiile grele de pe teren a- 
cești jucători în loc să-și mo
bilizeze toate forțele pentru

un joc bun, de calitate, se in
sultă reciproc. Așa s-au 
petrecut lucrurile în jocurile 
susținflfe în returul campiona
tului regional cu echipele 
„Progresul" Rîmnicu Sărat, 
„Progresul" Tîrgoviște, „Pe
trolul" Urlați și altele, unde 
jucătorii nu au găsit altceva 
mai bun de făcut decît să-și 
adreseze unul altuia injurii — 
lucru dezaprobat de specta
tori. Comportări nesportive au 
început să aibă și alți tineri 
jucători. -Nu o dată, Marian 
Sele, Ion Paști, alături de Mir
cea Ioneseu, Marian Tătara 
și Constantin Giuvelea și-au 
pierdut nopțile în restaurante, 
dedîndu-se la beții.

în fața sportivilor de la 
„Constructorul" Ploiești, nu a 
stat întotdeauna chemarea 
„Prunii în sport, primii în 
producție", lucra ce a făcut ca 
mulți dintre acești sportivi să 
aibă abateri disciplinare și în 
producție. „Vedetele" Marian 
Tătara și Constantin Giuvelea 
își permit să absenteze și să 
întîrzie deseori de la lucru. 
Astfel de manifestări au ur
mări, de altfel, și pe terenul 
de sport, unde nu se pregă
tesc cu seriozitate.

în aceeași măsură însă 
poartă răspunderea pentru 
lucrurile semnalate membrii 
biroului secției de volei cît și 
antrenorul formației, profesor 
Nicolae Danieleanu, Ei s-au 
complăcut multă vreme într-o 
asemenea situație. în multe 
cazuri, aceștia, căutînd să co
coloșească manifestările nesă
nătoase din cadrul echipei vo
leibaliștilor, le iau cu îndărăt
nicie apărarea. Organizația 
U.T.M. n-a considerat nici un 
moment problema educației 
sportivilor, ca o sarcină prin
cipală a sa. Deși este știut că 

' tinerii sportivi trebuie să fie 
încadrați într-o formă a în- 
vățămîntului politic U.T.M., 
în asociația sportivă „Con
structorul", o asemenea formă 
de învățămînt nu a fost orga
nizată. Firesc ar fi, de aseme
nea, ca periodic, în fața spor
tivilor, să fie ținute conferin
țe legate de comportarea spor
tivilor, de

R. S. Cehoslovacă și
în finala Campionatului mondial 

de fotbal
SANTIAGO DE CHILE 13 (Agerpres). — Echipele Braziliei 

R. S. Cehoslovace, victorioase în semifinale, își vor disputa duminică 
finala celei de-a 7-a ediții a campionatului mondial de fotbal.

Fotbaliștii brazilieni deținătorii titlului mondial au învins cu 4—2 
(2—1) selecționata Chile în meciul disputat miercuri la Santiago. 
Au marcat pentru brazilieni Garincha și Vava cîte două goluri, iar 
pentru chilieni Toro și Sanchez. în cea de-a doua semifinală, la 
Vina-del-Mar s-au întîlnit reprezentativele R.S. Cehoslovace și R.P.F. 
Iugoslavia. Jucătorii cehoslovaci au repurtat o netă victorie cu sco
rul de 3—1 (0—0). Punctele învingătorilor au fost înscrise de Kad- 
raba, Kvasnak-și Scherer. Golul iugoslavilor a fost realizat de Jer- 
covici.

Sîmbătă echipele Iugoslaviei și Chile joacă la Santiago pentru 
desemnarea locului 3.

Cupa UCECOM Ia ciclism
Ciclistul romîn Gabriel Moicea- 

nu, învingător la Cluj, eăte noul 
purtător al tricoului galben în 
cursa UCECOM, după etapa a 
treia desfășurată pe ruta Sibiu— 
Cluj (166 km).

Clasamentul etapei : 1. G. Moi- 
ceanu 
21'16” ; x. v.. uuuuucauu ai 
timp; 3. A. Devay 4h 22'18’ 
Stoica 
cu el 
Șerban, Gazda, C. Moiceanu etc.

Clasamentul general individual 
după trei etape: 1. G. Moiceanu 
(Dinamo) llh00'45” ; 2. C. Dumi-

a parcurs 166 km în 4 h 
; 2. C. Dumitrescu același

____  _ i” | 4. 
4h23’30" și în același timp 
Szekely, Calcișcă, Ziegler,

a Institutului Ramin pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea A

La 12 iunie a avut loc aduna
rea generală a Institutului Ro
mîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea. la care au 
participat personalități ale vieții 
cnlturai-artistice și științifice, 
academicieni, profesori univer
sitari, scriitori, artiști, activiști 
pe tărim social, reprezentînd or
ganizații de masă și obștești din 
țara noastră, precum ți repre
zentanți ai conducerii Comitetu-

lor, de educarea dragostei 
pentru culorile asociației spor
tive.

Antrenorul echipei trebuie 
să-și îndrepte atenția cu mal 
multă răspundere, nu numai 
asupra pregătirii tehnico-spor- 
tive a jucătorilor, ci și asu
pra pregătirii politice și mo- 
ral-volitive a acestora. El nu 
este un simplu tehnician, ci 
și un pedagog în același timp.

Majoritatea voleibaliștilor a- 
sociației „Constructorul4, sînt 
utemiști. Organizația Lț.T.M a 
T.R.C. ar trebui să aibă un 
rol deosebit de activ în mun
ca de educare a tinerilor spor
tivi. S-ar cuveni ca primă mă
sură organizarea unei adunări 
generale U.T.M. în care să fie 
discutate abaterile voleibaliști
lor, precum și unele aspecte 
legate de conduita și etica tî- 
nărului sportiv, O asemenea 
măsură ar putea ajuta această 
echipă de volei oentru a re
veni pe drumul bun. Aceasta 
ar satisface de altfel și do
rința numeroșilor suporteri ai 
echipei care așteaptă de la joc 
la joc o comportare discipli- 

' nată, partide la un nivel mai 
ridicat. Suporterii sînt gata 
să-i mtîmpine din nou cu a- 
plauze, să le strângă mîna, ca 
o dovadă a încrederii că peste 
cîtva timp vor vedea evoluînd 
o formație de volei discipli
nată, capabilă de performanțe 
valoroase.

DAN CUCU 
antrenor de volei 

ION TEOHARIDE

0-----

lui de Stat pentru Cultură și 
Artă și Ministerului Afacerilor 
Externe.

La primul punct al ordinei de 
zi. acad. Mihail Ralea a prezen
tat o informare despre activita
tea și sarcinile de viitor ale 
institutului. In legătură cu in
formarea prezentată și a propu
nerilor de modificări in staiutul 
LR.R.C.S. au luat cuvîntuls 

M. Beniuc. președintele 
Scriitorilor, I. Jalea, 
corespondent al Acade- 
P. Romîne, președintele 
Artiștilor Plastici, Ion

acad. 
L niuuii 
membru 
miei R. 
Uniunii
Pas,. președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune, 
acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro
mine. A. Breitenhofer, redactor 
șef al ziarului .,Neuer eg”, 
acad. G. Oprescu, scriitorul De- 
mostene Botez, artista emerită 
Dina Cocea, acad. Raluca Ri 
pan. A. Ardeleanu. secretar al 
C.C.S.. scriitorul V. Em. Galan 
și Octar Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S. Vorbitorii 
au subliniat în cuvîntul lor în
semnătatea pe care o are lăr
girea caracterului obștesc al ac
tivității institutului, conform 
prevederilor statutului modificat. 
Cu sprijinul membrilor indivi
duali (personalități eminente ale 
culturii romînești) și al membri
lor colectivi (organizații ob
ștești și de masă din țara noas
tră) LR.R.C.S. își 
și de acum înainte 
tivitate dezvoltării 
legăturilor culturale
Romînă și țările străine, cunoaș
terii și apropierii între popoare.

Adunarea generală a adoptat 
în unanimitate statutul modifi-

. cat.
A fost apoi ales noul Consi

liu al LR.R.C.S. și comisia de 
cenzori. Președinte al Consiliu
lui a fost ales acad. Mihail Ra
lea.

va consacra 
întreaga ac- 

continue a 
dintre R. P.

INFOR

internaționale 
lume fără

celor 
adu

Reuniunea generală a Comisiei
electrotehnice internaționale

Declarațiile prof. Remus Răduleț
între 24 iunie și 7 iuiie va 

avea loc la București Reuniu
nea generală a Comisiei 
electrotehnice internaționale 
(C.E.I.). în legătură cu acti
vitatea C.E.I. și scopul- acestei 
reuniuni, prof. Remus Rădu
leț, directorul Institutului de 
energetică al Academiei R. P. 
Romîne, unul din vicepreșe
dinții C.E.I. a declarat urmă
toarele redactorului Agerpres, 
Nicolae Scărlătescu.

Comisia electrotehnică ■in
ternațională, înființată la în
ceputul acestui secol, este cea 
mai veche și totodată cea mai 
mare dintre organizațiile teh
nice internaționale cu carac
ter neguvernamental. Din ea 
fac parte 36 de țări de pe tot 
globul - in general toate ță
rile cu industrie electrotehni
că, energetică, electronică și 
de telecomunicații mai dez
voltată.

Activitatea C,E.I, se desfă
șoară in cadrul a 55 comitete 
de lucru și a peste 45 subco
mitete, cum și în comitete de 
experți și grupe de lucru, cu 
activitate permanentă. Rezul
tatele lucrărilor lor se concre
tizează în " „recomandări in
ternaționale" aplicabile nemij
locit în producție și privind 
prescripții, reguli, simbolizări 
și standarde în vederea apro
pierii și unificării prevederi
lor naționale în 
nicii curenților

domeniul teh- 
tari și curen-

MÂȚII
t • Sfîrșitul stagiunii muzicale 
bucureștene este marcat de un 
eveniment artistic deosebit : re
citatele lui
Remarcabilul pianist 
susținut miercuri seara 
său recital din actualul 
pe care-l întreprinde în 
noastră.

Sviatoslav Richter, 
sovietic a 

primul 
turneu 

țara

• Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Ghana în R. P. Romînă, 
Emmanuel Kodjoe Dadzie, a 
organizat o conferință de pre
să cu prilejul apropiatei des
chideri la Accra a unei adu
nări generale 
sub lozinca „O 
bombe".

Ambasadorul a vorbit 
prezenți despre această 
nare.

Au fost de față reprezen
tanți ai presei centrale, ai ra
diodifuziunii și televiziunii, ai 
Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres", corespondenți ai 
presei străine acreditați la 
București.

(Agerpres)

ților slabi. Prin aceasta C.E.I. 
are un rol important în sta
bilirea nivelului actual al teh
nicii mondiale. Deși neobliga
torii pentru țările membre, 
recomandările C.E.I. sînt a- 
doptaie într-o măsură tot mai 
mare, dat fiind că, prin auto
ritatea pe care Comisia și-a 
creat-o pe plan mondial, a 
devenit un uz ca produsele 
electrotehnice ce nu satisfac 
recomandările C.E.I, să nu 
acceptate în 
ternaționale.

In cadrul 
București, a 
C.E.I,, vor participa 800 
persoane, din care 700 
străinătate, vor lucra 20 co-, 
mitete tehnice și 15 subcomi
tete și comitete de experți, 
care vor aborda probleme de: 
terminologie, mărimi și simbo
luri, mașini și aparate electri
ce de întrerupere' și protecție, 
de înaltă șt joctSă tensiune, 
convertizoare electrice, relee, 
condensatoare și răcitoare 
electrice, cabluri și conducte 
electrice, tehnica încercărilor 
de înaltă tensiune, tensiunile 
foarte înalte pentru sisteme, 
ghiduri de unde electromag
netice etc.

în legătură cu activitatea 
Comitetului electrotehnic ro
mîn, care reprezintă țara noa
stră în C.-E.L, prof. R. Rădu
leț a spus:

Prin participarea noastră 
activă în C.E.I. avem posibi
litatea directă de a susține 
punctul de vedere al tehnicii 
noastre în privința standarde
lor internaționale referitoare 
la produsele electrotehnice, 
eleatroenergetice și electroni
ce, Faptul că un reprezentant 
al țării noastre a fost ales 
printre cei 9 membri ai Co
mitetului de acțiune, și că reu
niunea generală de anul aces- 
t. se întrunește la București, 
constituie în principal o con
secință a dezvoltării industriei 
electrotehnice, a electroener- 
geticii și electronicii în R. P. 
Romînă.

schimburile
fia 
in-

Zareuniunii de
27-a din istoria 

de 
din

Trustul foraj Tg. fiu
Anunță că recrutează cadre cu pregătire medie 
pentru examenul de admitere prin concurs la 
Institutul petrol, gaze și geologie București și 
Institutul politehnic, pentru următoarele fa

cultăți i

INSTITUTUL DE PETROL, GAZE ȘI GEOLOGIE

etica și conduita

fhbHca>po^v

— Facultatea de geologie tehnică
— Facultatea de exploatarea zăcăminte

lor de țiței și gaze
— Facultatea de mașini și utilaj petrolier

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

— Facultatea de electrotehnică
— Facultatea mecanică

Doritorii se vor adresa la serviciile de cadre și 
învățămînt de la întreprinderea foraj Zătreni, 

Bîlteni, și I.T.A.B.T, Tg. Jiu

ÎNCĂLȚĂMINTE 
durabilă șiehqanh

trescu (Olimpia) același timp • 
N. Traikov (Septemvri Sofia) la 
2T2" ; 4. K. Gazda (Start — R.P. 
Polonă) la 2’14” ; 5. Gh. Șerban 
Rădulescu (Olimpia) la 2'44” ; 6.
I. Stoica (Steaua) la 3'14”.

Clasamentul pe echipe : 
namo București 33h09'43” ;
limpia același timp ; 3. Start (R.P. 
Polonă) 33hl2'01” î 4. Steaua 33 h 
12'10” ; 5. Septemvri Sofia 33 h
15'29”.

Astăzi se aleargă etapa a patra 
Cluj—Tg. Mureș (107 km).

(Agerpres)

articole de 
marochinerie

sinf otofel»
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Acțiuni în sprijinul 
păcii și dezarmării

Declarația 
lui Bertrand Russell
MOSCOVA 13 (Agerpres). —- 

Bertrand Russell a acordat un 
interviu corespondentului spe
cial la Londra al „Izvestiei”, 
Matveev, în legătură cu Congre
sul mondial pentru dezarmare 
generală și pace, care va avea 
loc la Moscova. „Problema dezar
mării, a declarat Russell, este o 
problemă de viață și de moarte. 
Dacă aș reprezenta Anglia la 
Conferința dezarmării, aș spune 
ambelor părți: trebuie să obți
nem un acord; fără îndoială că 
atît o parte, cît și cealaltă, tre
buie să accepte 
dar acordul este 
tală”.

In ce privește 
tru dezarmare 
Moscova, Russel și-a precizat po
ziția în felul următor: Primul 
și cel mai important lucru: să 
se înfăptuiască dezarmarea ge
nerală și totală așa cum propu
ne guvernul sovietic. Dacă Con
gresul de la Moscova va contri
bui la aceasta, voi fi fericit in 
cel mai înalt grad.

In al doilea rînd, aș vrea să 
subliniez încă o dată necesita
tea creării unui astfel de meca
nism, care să contribuie la rezol
varea litigiilor pe cale pașnică, 
nu prin război. Vreau să adaug, 
că pînă la apariția armei nu
cleare, eu 
împotriva 
pentru că războaiele au putut 
fi uneori necesare. In prezent, 
însă, cînd a apărut arma nu
cleară, sînt împotriva oricăror 
războaie.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
TASS transmite: Intr-un in
terviu acordat corespondentu
lui agenției TASS, Robert 
Dunn, directorul Asociației de 
cercetări științifice în pro
blemele muncii, a declarat că 
apropiatul Congres pentru 
dezarmare generala și pace 
„va fi extrem de util pentru 
muncitorii Americii intrucit 
se va referi, printre altele, la 
avantajele economice și so
ciale pe care le pot aduce în
cetarea cursei înarmărilor și

a experiențelor cil arma ato
mică, precum și dezarmarea 
generală și totală.

SAN JOSE 13 (Agerpres). — 
După cum relatează cores
pondentul din San Jose al 
agenției Prensa Latina, Co
mitetul național de luptă pen
tru dezarmare și pace din 
Costa Rica a dat publicității 
o declarație în care condam
nă intenția S.U.A. de a efec
tua o explozie nucleară 
mare altitudine.

la

Formarea guvernului provizoriu

un compromis, 
o necesitate vi-

Congresul pen- 
și pace de la DE LI

GENEVA 13 (Agerpres). — 
Sub președinția reprezentan
tului Cehoslovaciei a avut loc 
la 13 iunie cea de-a 55-a șe
dință plenara a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare. Delegații Poloniei, In
diei, R.A.U. și S.U.A. care au 
luat cuvîntul la ședință au 
ridicat o serie de probleme 
care, după părerea lor, nece
sitau explicații suplimentare 
înainte de întreruperea lucră
rilor comitetului pe timp de o

mitetului O.N.U. pentru folo
sirea pașnică a spațiului cos
mic.

Subcomitetul a elaborat re
comandări puse de acord cu 
privire la schimbul și difu
zarea informațiilor științifice 
referitoare la 
țiului cosmic, 
internaționale 
cosmice.

expLorarea spă
lă programele 
ale cercetărilor

nu m-am pronunțat 
războiului ca atare,

încetarea focului

Jeremenkd

de la Ostrava (R.S. Cehoslovaca),

Pentru pace, împotriva

de coalifie al Laosului

„0 victorie a politicii de pace 
și colaborare internațională
MOSCOVA 13 (Agerpres).— 

TASS transmite: La 12 iu
nie, Nikita Hrușciov a adre
sat prințului Suvanna Fumma 
o telegramă în care în nu
mele guvernului sovietic și-a 
exprimat satisfacția în legă
tură cu știrea despre forma
rea guvernului provizoriu de 
coaliție al Laosului. „Forma
rea acestui guvern sub con
ducerea dv. constituie un pas 
serios pe calea spre regiemen. 
tarea pașnica a problemei lao- 
țiene, asigurarea neutralității 
și independenței Laosului, 
precum și rezolvarea cu 
succes a altor probleme națio
nale de importanță vitală4'.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că acest eveniment 
important „constituie o vic
torie a politicii de pace și de 
colaborare internațională".

In telegramele adresate lui 
John Kennedy, președintele 
S.U.A., și Harold Macmillan, 
primul ministru al Marii Bri
tanii, șeful guvernului sovie
tic a subliniat că formarea 
guvernului provizoriu de coa
liție în frunte cu prințul Su
vanna Fumma ..poate consti
tui un punct de cotitură atît 
în viața poporului laoțian, cit 
și în opera de consolidare a 
păcii în Asia de sud-est".

Exemplul Laosului arată că, 
dacă există dorința de a re
zolva problemele internațio
nale complexe pe baza cola
borării și ținindu-se seama de 
interesele tuturor părților, o 
asemenea colaborare își adu
ce roade. Rezultatele obținu
te in reglementarea 
mei laoțiene întăresc totodată 
convingerea că pe aceeași cale

a colaborării se poate obține 
succes și în rezolvarea celor
lalte probleme internaționale 
care dezbină astăzi statele și 
creează încordare în lume'*, 
se spune în telegramele adre
sate de N. S. Hrușciov lui J. 
Kennedy și H. Macmillan.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: în telegrama 
de răspuns adresată lui Nikita 
Hrușciov, șeful guvernului so
vietic, John F. Kennedy, pre
ședintele S.U.A., a împărtășit 
părerea șefului guvernului so
vietic că „știrile din Laos sînt 
foarte încurajatoare”.

KHAN-HAI 13 (Agerpres).- 
Corespondentul agenției Fran
ce Presse transmite că, în ur
ma semnării in Valea Ulcioa- 
relor a acordului dintre cei 
trei prinți in legătură cu for
marea guvernului provizoriu 
de coaliție, in Laos a încetat 
focul. Pentru prima dată, la 
12 iunie, subliniază agenția, 
in Laos nu au mai fost date 
publicității comunicate
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proble-

Cocteil oferit 
de ambasadorul 

R. P. Romîne la Sofia Cu prilejul comemorării 
a 50 de ani de la moartea 

iui 1.1. Caragiale
militarizării R. F. G

. - Cu 
Sofia a 

„George 
în frunte 
care în- 
1n R. P.

SOFIA 13 (Agerpres). 
prilejul prezenfei la 
Filarmonicii de Stat , 
Enescu" din București, î 
cu George Georgescu, 
♦repr’nde un turneu 1 
Bu garia, ambasadorul R. P. Ro- 
mine la Sofia, Mihai Marin, a 
oferit un cocteil in saloanele 
ambasade-'.

Au parepat Ciudomir Petrov, 
’. cepreșec—e.e Comitetului bul
gar de prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea, academicienii 
S. Ganovski și P. Stainov, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe si t P. Bulgaria, dirijori, 
oamerJ ce euftură.

GENEVA 13 (Agerpres).
La 13 iunie la Geneva { 
încheiat lucrările subcomite
tul' tehnic-științific al

Lucrările conferinței generale 
a Organizației internaționale a Muncii

GENEVA 13 (Agerpres). — 
La Geneva se desfășoară lu
crările conferinței generale a 
Organizației Internaționale a 
Muncii. In cadrul alegerilor, 
care au avut loc, delegatul 
R.P. Romîne, Grigore Gea- 
mănu, a fost ales în calitatea 
de președinte 
prezentanților 
tali.

în ședința 
luat cuvîntul 
președintele Comitetului 
stat pentru probleme 
muncă șl salarii din RP. Ro- 
mînă.

Opunînd faptele citate în 
raportul directorului general 
cu privire la situația din ță
rile capitaliste, unde între
prinzătorii evită să angajeze 
oameni mai vîrstnicl și îi

al grupului re-
guvernamen-

din 13 iunie a 
Simion Țaigăr, 

de 
de

concediază în primul rînd, 
situației din țara noastră, 
Simion Țaigăr s-a referit la 
sistemul relațiilor socialiste 
de producție, la lipsa oricărei 
forme de șomaj și la cererea 
ridicată de forțe de muncă 
ceea ce face imposibilă dis
criminarea în materie de an
gajare, inclusiv cea pe mo
tive de vîrstă.

Reprezentantul R.P. Romîne 
a subliniat considerația de 
care se bucură la noi mun
citorii în vîrstă și a dovedit 
pe bază de fapte convingă
toare că sistemul ce pensio
nare introdus în R-P. Romi- 
nă asigură pensionarilor a- 
vantaje mai mari în compa
rație cu sistemele existente 
în țările capitaliste.

a Leipzig a luat sfîrșit cel 
al 
la 

care au participat tineri și ti
nere din cele două state ger
mane, precum și din Berlinul 
occidental. Cei care au luat cu
vîntul la congres au vorbit des
pre hotărîrea tineretului german 
de a desfășura lupta pentru pa
ce, pentru normalizarea relații
lor dintre cele două state ger
mane, împotriva militarizării 
R.F.G. și a introducerii legisla
ției excepționale.

In numele Partidului Comu
nist din Germania, participanții

Lde-ol V-lea Congres 
tineretului muncitor

îa Umr*i Generală a O.N.U,

Un eșec al manevrelor colonialiștilor

«2 de țări 
și afro-as ia- 
au votat !m-

potrivă, iar 15 s-au abținut de 
la vot.

La actuala sesiune a Adu- 
ririi Generale a O-N.U. re- 
perrmantnl An^liec s-a opus 
discutării acestei pcob'.erce. El 
a primit un serios sprijin din 
partea reprezentantului S.UA, 
care a încercat să convingă 
delegații la sesiune că dis
cutarea acestei probleme „nu 
este nici urgentă și nici ac
tuală".

Toate manevrele și efortu
rile colonialiștilor au suferit 
însă un total eșec. Situația 
din Rhodesia de sud, după 
cum s-a hotărît în Adunarea 
Generală a O.N.U., va fi luată 
în discuție la 14 iunie.

la 
J.

Congres au fost salutați de
Angenfort. Acum șase ani, a 

spus el, guvernul Adenauer a 
interzis partidul comunist. El 
însă nu a putut să reducă la 
tăcere pe comuniști, să excludă 
partidul comunist din viața po
porului german. P.C. din Ger
mania crește, luptă și obține 
victorii.

La congres a luat cuvîntul P. 
Verner, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
care a vorbit despre sarcinile 
construcției socialiste în R.D.G., 
despre măsurile îndreptate spre 
apărarea și întărirea primului 
stat muncitoresc țărănesc ger
man.

Participanții la congres au a- 
doptat un apel adresat tinere
tului muncitor din cele două 
state germane și din Berlinul 
occidental în care îl cheamă să 
întărească unitatea în lupta îm
potriva utilitariștilor de la 
Bonn.

SOFIA 13 (Agerpres). — Cu 
prilejul comemorării a 50 de 
ani de la moartea lui I. L. Ca
ragiale, ziarele bulgare .,Ra- 
botnicesko Delo“, „Otecestven 
Front”, „Literaturen Front" și 
„Cooperativno Selo“ au publi
cat materiale despre viața și 
opera marelui scriitor romîn. 
In articolele apărute se dă o 
înaltă apreciere personalității 
lui I. L. Caragiale ca scriitor 
și autor dramatic. Ziarul „Li
teraturen Front" scrie: I. L. 
Caragiale, mare povestitor și 
dramaturg astăzi pe drept cu
vînt este pentru literatura ro- 
mînă ceea ce este Gogol pen
tru literatura rusă.

Gigantul de pe Ienisei
(Urmare din pag. I)

mai circula vapoarele pe Ieui- 
sei ? Constructorii au găsit o 
rezolvare uimitoare. în apropie
rea barajului va fi construită o 
vană uriașă, de 150 de metri lun
gime, plină cu apă, în care vor 
intra vapoarele. Această vană 
va fi ridicată cu vapor cu tot 
pe o cale ferată lungă de 1 300 
de metri, pe care o va străbate 
minată de puternice motoare elec
trice, după care vana va coborî 
iarăși în Ienisei, își va deschide 
porțile și vasul 
cursa.

Hidrocentrala 
gregate, fiecare 
care vor da în total 20 miliarde 
kW/h. Energia electrică de la 
Divnogorsk va fi cea mai iefti
nă : 0,03 kopeici kW/h. încă cî
teva amănunte „tehnice” : pe 
șantier lucrează aproape 1500 
de basculante, care transportă 
ziua și noaptea betonul. Iarna 
ele au un sistem special de în
călzire, pentru ca betonul să nu 
se răcească. în momentul în care 
se va bara apa Ieniseiului, toate 
aceste 1500 de basculante vor 
arunca în vadul apei în timp 
de o zi și o noapte 50 000 mc 
de piatră, oprind apele. Con
structorii au calculat că aceasta 
se va întîmpla chiar în anul a- 
cesta, în luna decembrie. Se va 
forma atunci aici o uriașă mare 
artificială.

Dar cine sînt făuritorii aces
tui gigant unic în lume ?

Iată cîțiva, luați la întîmpla- 
re : Vasili Ivanovici Golodin, 
este un om în vîrstă de 50 de 
ani. El a venit în Siberia după 
ce a terminat o hidrocentrală 
pe Volga și una în Ural. De 
mai bine de un deceniu comu
nistul 
viața 
nice, 
mîne 
ria unde, zice el, „apele au un 
cuvînt greu de spus”. în afară 
de aceste amănunte, Vasili Iva
novici n-a vrut să mai spună ni
mic despre el, a refuzat să se

își va continua

a-va avea 10 
de 500 000 kW,

Vasili Golodin și-a legat 
de construcțiile hidroteh- 
și mărturisește că va ră- 
pentru totdeauna în Sibe-

lase fotografiat, trecînd repede 
în spatele unui cofraj.

— Ce mare vitejie o-i fi făcut 
de vreți să mă faceți erou, a 
răspuns el rîzînd. Dacă eram tî- 
năr și frumos, treacă meargă...

— N-o scoateți la cap cu el, 
ne-a spus un betonist. Așa-i fi
rea lui. Dar dacă vreți pot să 
vă spun că el este tatăl betonu
lui pe șantierul nostru. Ziua și 
noaptea e aici, pe baraj, nici 
somn nu mai are. îl mai luăm 
cîte o dată la rost și-l trimitem 
acasă, dar se 6upără și zice să-l 
lăsăm în pace, pentru că cea 
mai buna odihnă pe lume pen
tru el îi e munca.

între timp o sirenă a anunțat 
prelung încetarea lucrului. Peste 
cîteva minute urma să aibă loc o 
explozie în stînca de la poalele 
barajului și muncitorii s-au re
tras pe marginea Ieniseiului. Bă
ieții s-au dezbrăcat repede și au 
intrat în apa rece ca gheața, în 
care ei, siberienii se simt ca a- 
casă.

Pe Galea Zvereva am întîlnit-o 
odihnindu-se pe mal. Din cînd 
în cînd arunca cu pietricele în- 
tr-un băiat care o stropea cu 
apă. Acesta era de fapt soțul ei, 
Tonea Zverev. Biografia Galei e 
simplă ca bună ziua. Are 24 de 
ani, a muncit pînă acum pe 
două șantiere de hidrocentrale, 
soțul ei pe 3 șantiere, s-au cu
noscut pe șantierul hidrocentra
lei de la Kremenciug, amîndoi 
urmează liceul seral. Au un bă
iețel de 4 ani, care cunoaște tot 
șantierul 
stă și el 
cara, la 
fără să-i 
îndoială, 
și el hidrocentrale peste cîtăva 
vreme, tot aici în Siberia, pe Ie
nisei, pe Obi, sau pe Angara.

Alexei Dimitriev, un alt con
structor, a venit aici din Kuz
bas. Era în ultima clasă de liceu, 
cînd a citit în ziar despre înce
perea lucrărilor la această hi
drocentrală. A doua zi, după e- 
xamenul de maturitate, clasa l-a 
ales delegat să vină aici pentru 
a aranja ca întregul lor colec
tiv să fie primit la lucru. Locuri 
erau foarte puține pe șantier,

ca-n palmă, pentru că 
cu taică-su sus pe ma- 
40 de metri înălțime 
fie frică de loc. Fără 
Artiomka va construi

dar Alexei, băiat îndrăzneț, a 
știut să pună in așa fel problema 
la comitetul de Comfomol incit 
azi fosta clasă a Xl-a se află 
pe baraj. Împreună învață mai 
departe la institut și tot împre
ună vor deveni, în curind, in
gineri.

L-am întrebat pe Vitea PlisoT, 
secretarul comitetul organizației 
de Comsomol al șantierului cum 
își organizează timpul liber.

— Cere timp liber ? m-a în
trebat ia rîndul Ini Vitea. De 
vreo 3 luni stau și scrin răspun
suri la tot felul de scrisori.

Și ca să mă convingă a scos 
dintr-un dulap un teanc imens 
de scrisori. Erau 1500, primite 
în mai puțin de o lună. Scriso
rile vin din toate colțurile Uni
unii Sovietice și sînt scrise de 
către tineri care cer să fie pri
miți să lucreze pe șantier. Citim 
la întîmplare cîteva scrisori :

„Mă numesc Larisa Zaharova, 
am 18 ani, locuiesc în satul Uat- 
Moe, regiunea Kuban. Sînt corn- 
somolistă. Doresc să construiesc 
hidrocentrala de pe 
Scrieți-mi urgent dacă 
Sînt gata de drum”.

Altă scrisoare :
„Am terminat acum 

armata. Idealul 
este comunismul și pentru asta 
vrem să muncim. Știm că nu a- 
veți locuri pe șantier, dar poate 
faceți ceva pentru noi, tovarășe 
secretar de Comsomol. Vă vom 
fi recunoscători toată viața”. 
Urmează 48 de iscălituri de foști 
sergenți și caporali.

Altă scrisoare :
„Sîntem un grup de 

din Caucaz. La noi e 
foarte blîndă, e mult 
cald. Dar noi vrem să venim de 
bunăvoie în Siberia, deși știm 
că acolo temperatura ajunge 
pînă la 50 de grade sub zero. 
Lucrăm acum tot pe un șantier, 
dar aici munca e ușoară, nu e 
pe măsura noastră. Vrem să ve
nim la dv., pe Ienisei, pentru 
că acolo este foarte greu, e o 
construcție dificilă. Mamele noa- 
ttre și-au dat consimțămîntul.

Vă avertizăm că dacă nu ne 
veți răspunde favorabil, ne vom 
adresa Comitetului Central”.

— Nici nu mai știa ce să le 
răspund, spune Vitea Plisov. 
Fiecare scrisoare este impresio
nantă. știu cît de mult doresc 
»ă vină aici. Și ea am venit la 
fel ca ei- Ceva locuri — foarte 
puține — avem, dar sînt rezer
vate pentru cei care au lucrat 
pe pă mint urile desțelenite și 
care, bineînțeles, au prioritate. 
Anul viitor vom avea nevoie de 
oameni mai mulți, și atunci o 
să le scriu tuturor : „Veniți I 
Avem de lucru și pentru voi!”.

...Am urcat aus, pe unul din 
munții din dreapta
Pe

Ieniseiului. 
creastă am întîlnit 3 tineri

în fața șevaletelor. Erau cufun
dați în lucru, pictau șantierul.

— Sînt băieți de la noi, șop
tește Vitea, mecanici și betoniști. 
Fao o treabă foarte bună. S-au 
angajat într-o adunare să pic
teze toată istoria hidrocentralei. 
Adică să picteze mersul lucrări
lor de la început pînă va fi gata 
hidrocentrala.

— Cum merge Leonea ?
Leonea rămase o clipă cu 

pensula în aer.
— Merge bine.
După care își continuă netul

burat lucrul la istoria hidrocen
tralei. Istorie pe care o 
struia și o crea el însuși.

Apelul adresat 
de guvernul 
provizoriu 

al Republicii Algeria 
poporului algerian

con-

Ienisei. 
pot veni.

două zile 
vieții noastre

12 fete 
o climă 
soare, e

„Stimați oaspeți, poftiți

(Urmare 
din pag. I)

zile se înal|ă 
siderurgiei

în aceste 
gigantul 
romînești, pentru a că
rui construcție Uni
unea Sovietică ne da 
un mare ajutor, ar fi 
o cinste deosebită 
pentru noi gălățenii 
să primim vizita înal- 
filor oaspeți".

In cuvinte pline de 
dragoste față de re
prezentanții marelui 
popor sovietic, Gri
gore Ivanov, președin
tele G.A.C. „Viață 
nouă" din comuna 
Bărcănești, regiunea 
Ploiești, exprimînd do
rința unanimă a co
lectiviștilor, scrie re
dacției :

„Pentru noi, colecti
viștii din Bărcănești, 
ar fi o mare bucurie 
să avem posibilitatea 
de a înfățișa solilor 
poporului sovietic la
nurile noastre de po
rumb de pe care 
ne-am propus să ob
ținem 5 000 kg boabe 
la hectar, lanurile de 
grîu, grădina de le
gume care ne aduce 
în fiecare an mari ve-

noi ale 
toate 

muncii 
de a le 
victoria

nituri, casele 
colectiviștilor, 
rezultatele 
noastre unite, 
vorbi despre
obținută anul acesta de 
poporul nostru con
dus de partid, înche
ierea procesului de 
colectivizare a agri
culturii.

De aceea, stimați 
oaspeți, poftiți și pe 
la noi I Vă vom primi 
așa cum știe poporul 
nostru să-și pri
mească prietenii I".

„Fiți bineveniți pe 
meleagurile patriei 
noastre soli ai con
structorilor comunis
mului^ Cu aceste cu
vinte își începe scri
soarea trimisă redac
ției elevul Alexandru 
V. Ceapă din comuna 
Plopșoru, raionul Fiii— 
ași, regiunea Oltenia.

Noi ne pregătim, 
scrie el în continuare 
pentru a întîmpina 
sărbătorește, cu toată 
dragostea pe înalții 
oaspeți sovietici în 
frunte cu N. S. Hruș
ciov, eminent luptător 
pentru pace, prieten 
sincer al poporului 
nostru.

în-
cu-

Vorbind despre 
florirea pe care au 
noscut-o orașele 
satele patriei noastre 
în anii regimului de
mocrat-popular, des
pre uriașele obiec
tive industriale înălța
te pe tot cuprinsul pa
triei, Rihor Alexanaru, ■ 
turnător la Uzinele de, 
mașini-unelte „înfrăți
rea** din Oradea — 
arată în scrisoarea sa:

„Invităm cu cea 
mai mare dragoste 
pe reprezentanții ma
relui popor sovietic să 
viziteze și orașul Ora
dea, uzina noastră, 
care înflorește necon
tenit".

El își încheie astfel 
scrisoarea : ,,Oaspefi 
dragi, colectivul uzi
nei noastre, locuitorii 
orașului vă așteaptă 1“ 

Asemenea 
sosesc 
toate 
Ele 
care 
care 
fele 
goste și prietenie ale 
poporului nostru față 
de marele popor so
vietic, constructor al 
comunismului.

scrisori 
zilnic din 

coifurile țării, 
reflectă în fie- 
cuvînt, în fie- 
rînd, sentimen- 

de adîncă dra-

Congresul studenților 
din țările Americii 

Centrale

Recent, a avut loc la San 
Jose, capitala statului 
Costa Rica, cel de-al III- 

lea Congres al studenților din 
țările Americii Centrale 
(C.E.U.CA.), la caro au parti
cipat studenți din cele cinci 
țări din America Centrală și din 
Panama. La congres au partici
pat, de asemenea, delegații din 
Mexic și din partea Uniunii In
ternaționale a Studenților.

Cu acest prilej, Ernesto Ra
mirez, președintele Asociației 
studenților din Guatemala, a de
clarat reprezentanților presei că 
în țara sa lupta poporului îm
potriva regimului militar al 
Ydigoras va continua „pînă la 
instaurarea unui guvern cu 
devărat democrat”.

DJAKARTA 13 (Agerpres). 
— In legătură cu comemora
rea la Djakarta a 50 de ani 
de la moartea lui I. L. Cara- 
giale, ziarele centrale indone
ziene au publicat articole în
soțite de fotografii despre 
viața și opera marelui drama
turg romîn.

Ziarul „Bintang Timur1* a 
publicat un amplu articol in
titulat „I. L. Caragiale, scrii
tor al Romîniei și critic rea
list al Europei4', iar ziarul 
„Merdeka" — articolul intitu
lat „Un festival al culturii ro
mânești".

lui

a-

PEKIN 13 (Agerpreș). - Cu 
prilejul comemorării a 50 de 
ani de la moartea lui I. L. 
Caragiale, ziarul „Jenminji- 
bao" a publicat o prezentare 
a vieții și operei scriitorului, 
insoțită de o fotografie. Ace
lași ziar inserează o informa
ție în legătură cu festivitățile 
care au avut loc în R. P. Ro- 
mînă cu ocazia comemorării 
marelui scriitor.

TUNIS 13 (Agerpres). — La 
13 iunie guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria a dat publi
cității un apel adresat locuito
rilor Algeriei-

La 1 iulie, se spune în apelul 
adresat poporului algerian, veți 
fi chemați să consacrați prin 
votul vostru în fața lumii în
tregi independența Algeriei. A- 
ceasta dată va însemna renaș
terea statului algerian. Cei 132 
de ani de dominație colonială 
vor lua sfîrșit.

Independența politica va avea 
consecințe favorabile asupra eco
nomiei Algeriei. După indepen
dență vom proceda în primul 
rînd la reforma agrară în folo
sul țărănimii sărace și al mun
citorilor agricoli.

NEW YORK 13 (Ager- 
pres) — Marți s-a înregistrat 
la bursa din New York o 
nouă scădere simțitoare. Un 
val de vinzări produs în spe
cial spre orele de închidere, 
a făcut ca indicele Dow-Jo- 
nes la valorile industriale să 
coboare cu 14,23 puncte (după 
o scădere de 6,44 puncte în 
ajun), ajungînd la 580,94.

Agenția United Press Inter
national arată că aceasta a 
fost „cea mai gravă zguduire 
a bursei din luna aceasta, 
deși ea nu a atins intesitatea 
marii convulsiuni din 28-29 
mai**, cînd panica creată a

provocat o prăbușire a cursu
lui acțiunilor comparabilă nu
mai cu catastrofa produsă la 
bursa din New York în 1929.

Experții care încearcă să 
găsească o explicație a situa
ției sînt de părere, așa cum 
transmite France Presse, că 
noua scădere oglindește „lipsa 
de încredere a publicului" în 
perspectivele economiei ame
ricane. Majoritatea celor care 
vînd sînt „neprofesioniști" — 
adică acei americani care 
se tem pentru soarta econo
miilor lor plasate în acțiuni 
atrași de publicitatea ce se 
face unor asemenea investiții.

4

PE SCURT p E SCURT
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 13 
iunie la Moscova și-a înche
iat lucrările prima consfă
tuire internațională a specia
liștilor în domeniul construc
țiilor rutiere din țările socia
liste. Au participat aproxima
tiv 300 de specialiști din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
R.P. Ungară, U.R.S.S., R.D. 
Vietnam.

Participanții la consfătuire 
au făcut schimb de experien
ță și au adoptat recomandări 
care fixează calea dezvoltării 
continue a construcțiilor ru
tiere. S-a hotărît organizarea 
periodică pe viitor a unor a- 
semenea consfătuiri.

LONDRA. — Dictatorul Franco 
a început o nouă ,,epurare" în
Iară, relatează corespondentul din 
Madrid al ziarului „Daily Mirror", 
Christopher Morris. Adversarii 
politici ai regimului, scrie Morris, 
fie că sînt deportați în insulele 
Canare, fie că sînt siliți 
răsească Spania.

să pă-

MOSCOVA. — La 13 iunie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., s-a întîl- 
nit la Kremlin cu Mamadu Dia, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Senegal. A avut 
loc o convorbire care a decurs 
îțitr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

QUITO. — Referindu-se 
gerile pentru congres și 
pale de săptămîna trecută 
Ecuador, agenția Prensa Latina 
relevă că ele s-au desfășurat în 
condițiile violențelor, care s-au 
soldat cu trei morți și 10 răniți.

Ciocniri sîngeroase între repre
zentanții diferitelor partide au a- 
vut loc în special în Tulcan, pro
vincia Carchi.

Aceeași agenție menționează că 
jumătate din populația țării, care 
are vîrsta necesară pentru a vota, 
a fost împiedicată să participe ' 
vot.

la ale- 
munici- 

din

la

ANKARA. — La 12 iunie, 30 
senatori și deputați, în frunte 
Osman Bolukbași, care au demi
sionat recent din Partidul națio
nal republican țărănesc, au anun
țat că. au creat un nou partid 
care se va numi Partidul național.

de 
cu
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RIO DE JANEIRO. — In pala
tul prezidențial din Rio de Janei
ro a avut loc o ceremonie ofi
cială cu prilejul constituirii socie
tății de stat Electrobias", în 
competența căreia va intra ali
mentarea Braziliei cu energie elec
trică

Luind cuvîntul cu acest prilej, 
președintele Goulart a declarat că 
constituirea societății naționale 
braziliene „Electrobras", „va con
tribui la dezvoltarea independen
tă a țării". Arătînd că Brazilia 
trece printr-o „grea etapă a dez
voltării sale", președintele a sub
liniat necesitatea înfăptuirii neîn- 

serii de reforme și 
administrativă si

tîrziate a unei 
anume fiscală, 
electorală.

Studentul comunist 
preluat la 13 iunie

LONDRa. - 
Bryan Pollitt a 
în mod oficial postul de președin
te al clubului de discuții din 
Cambridge. Peste 400 de studenți 
care s-au adunat pentru a parti
cipa la festivitatea organizată cu 
prilejul preluării postului, i-au în- 
tîmpinat pe B. Pollitt cu aplauze 
și aclamații.

Bryan Pollitt este primul comu
nist în istoria clubului de discu
ții din Cambridge care ocupă pos
tul de președinte.

S.UA

