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Proletari din toate țările, uniți-vă!

VIZITELE DELEGAȚIEI DE PARTID
Gl GUVERNAMENTALE

A l'NIl'NII SOVIETICE
Sîmbătă dimineața a plecat 

spre Constanța delegația de 
partid și guvernamentală so
vietică în frunte cu tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

Împreună cu delegația so
vietică au plecat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Nicblae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, 
Ștefan Voitec și 
ne oficiale.

In gările prin 
cut trenul oficial,

Leonte 
alte

Răutu, 
persoa-

a tre-care
mii de cetă

țeni au salutat cu căldură 
solii poporului sovietic 
conducătorii de partid 
stat ai țării noastre.

In orașul Constanța dom
nește atmosfera marilor săr-

Și
Și

pe 
pe 
de

L tori populare. Pe blocuri, 
multe din ele construite re
cent, flutură drapele roșii și 
tricolore. Ealcoanele sint îm
podobite cu frumoase covoa
re naționale, cu ghirlande de 
flori.

La - -----
sește

în
au venit tovarășii Vasile Vîl- 
cu. membru al C.C. al P3I.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., 
Petre Ionescu, președintele 
Sfatului popular regional, și 
alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor obștești.

în numele oamenilor mun
cii din oraș și din regiune,

ora 12 trenul oficial so- 
în gara Constanta, 
întimpinarea oaspeților

tovarășul Vasile Vilcu trans
mite un fierbinte salut de 
bun sosit.

Mii de cetățeni — muncitori 
din port, de la Uzina de acid 
sulfuric și superfosfați de la 
Năvodari, constructori ai com
plexelor de pe litoral și oa
meni ai muncii din alte între
prinderi dobrogene aflați pe 
peron și în piața gării aclamă 
și ovaționează îndelung.

De la gară, oaspeții pleacă 
în stațiunea Mamaia. Pe bu
levardele Republicii, Tomis și 
Lenin, șiruri nesfîrșite de oa-

meni salută cu entuziasm pe 
oaspeți.

Aceeași atmosferă de mare 
însuflețire domnește și la Ma
maia. Oameni ai muncii ve
niți la odihnă și turiști stră
ini fac oaspeților o primire 
călduroasă.

După vizitarea stațiunii Ma
maia, coloana de mașini plea
că la Eforie Nord. Și aici, nu
meroși localnici precum și 
oameni ai muncii aflați la o- 
dihnă aclamă și salută cordial 
pe oaspeți.

• Duminică, în jurul orei 16,30 stațiile noastre 
de radio și televiziune vor transmite mitingul oa
menilor muncii din Capitală, organizat cu prile
jul vizitei delegației de partid șl guvernamentale 
a Uniunii Sovietice, în frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov.

(Agerpreș)

Sîmbătă seara. Comitetul 
regional Dobrogea al P.M.R. 
și Sfatul popular regional au 
oferit la Eforie o masă în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii So
vietice.

Au participat tovarășii N. S. 
Hrușciov și ceilalți membri ai

delegației sovietice, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și alți con
ducători de partid și de stat ai 
țării noastre.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, frățească.

(Agerpres)

întâlniri
entuziaste
pe litoral

Țărmul romînesc al Mării 
Negre i-a întîmpinat mag
nific pe oaspeții dragi ai 

poporului nostru — delegația de 
partid și guvernamentală a Uni
unii Sovietice. Gara Constanța, 
uriașă floare de piatră și sticlă, 
sub un cer adînc transparent, 
era împodobită sărbătorește.

Ochii pionierei Gabriela Mo- 
canu, de culoarea mării, erau 
mai frumoși din pricina emoției, 
iar brațele ei abia reușeau să 
cuprindă buchetul de flori cu 
care ieșea în calea oaspeților. 
Fiecare locuitor al orașului ar 
fi vrut să devină un ghid pentru 
ca oaspeții să nu piardă nimio 
din comorile create de mina 
omului aici pe țărmul însorit. 
Fiecare ar fi povestit scurta is
torie a acestor prefaceri, inițiate 
de partid. Acum 7 ani cînd Elena 
Vmada, muncitoare la o fabrică 
de covoare, a venit în Constan
ța, ce era pe locul actualei gări 
bijuterie ? Sau pe terenul cine
matografului cinemascop cu pes
te 2 000 de locuri ? Vreun de
pozit de lemne, vreo dugheană 
nenorocită. Elena mai ține bine 
minte șandramalele cărora le-au 
luat locul blocurile de pe bule
vardul Republicii și bulevardul 
Tomis și altele. Dar cartierele 
mărginașe ? Elena Greiere, mun
citoare la fabrica de ambalaj, ar 
dori să le spună înalților oaspeți 
ceva dintre schimbările pe care 
anii construcției socialismului 
le-au adus în cartierul ei — car
tierul Filimon Sîrbu : pavarea 
străzilor, electrificarea lor, con
struirea și renovarea de școli 
etc.

In marea mulțime care i-a în
tîmpinat pe oaspeții sovietici se 
^la și un tînăr pe numele său 
Veniamin Tiță. Știți ce emoții 
îl încercau ? Ele s-ar putea re
zuma astfel : ce impresie va pro-

duce asupra delegației sovietice 
noile clădiri ale litoralului din
tre care cîteva — 4 noi imobile 
constănțene cu un total de 500 
de apartamente — își datorează 
realizarea și muncii sale de in
giner constructor. Fiu de mun
citor, de 2 ani absolvent al po
litehnicii, lucrînd în prezent la 
masivul bloc cu 14 nivele din 
fața gării, unde folosește cu pri
cepere metoda de înaltă tehni
citate a cofrajelor glisante, lo
cuind el însuși într-o garsonieră 
situată într-una din clădirile pe 
care le-a înălțat, inginerul Tiță 
de la Trustul de construcții edi
litare și hidrotehnice era unui 
dintre oamenii cei mai îndreptă
țiți să-și dorească cinstea de a-i 
«ălăuzipe oaspeții noștri prin 
Constanța. Dar oare zidarul frun
taș Regep Resic nu era la fel de 
îndreptățit ? Și ca el alți nenu- 
*narați care au ridicat în Con
stanța bulevardele, au plantat 
arborii în parcuri și au dat a- 
cestei porți romînești spre lar- 
gurile mării strălucirea pe care 
o merită.

Toți aceștia i-au primit pe oa
speții sovietici dîndu-le căldura 
inimii lor. I-au aclamat din bal
coanele împodobite cu covoare, 
de pe acoperișurile caselor și de 
pe schele. S-a format un adevă
rat coridor viu prin care corte
giul de mașini a străbătut cei 
5 km pînă la Mamaia. Aici, în- 
cepînd de la hotelul Parc, abia 
desăvârșit, pînă la ultimii metri 
pătrați de gazon stropit cu gri
jă, tot ce se zărea, de jur îm
prejur, era un argument al fru
museții. Oaspeții sovietici erau 
așteptați să examineze în holul 
hotelului „Doina” macheta sta
țiunii balneoclimaterice Mamaia.

ȘTEFAN IUREȘ

Constanța, 23 iunie 1962

(Continuare in pag. a ll-a)

tineretului
cînteia

Foto: AGERPRES

începerea strînsului recoltei constituie prilej de mare bucurie pentru colectiviștii 
Bărcăneșt, raionul Urziceni.

Anul XVIII, seria II nr4078

Cu planul 
semestrial 
îndeplinit

Colectivul fabricii de aglo
merare a minereurilor de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara a îndeplinit sîmbătă 
planul de producție pe primul 
semestru la toți indicii. Pu
nerea în funcțiune a unei in
stalații speciale de eliminare 
a prafului de minereu din 
șarjă și ridicarea indicelui de 
utilizare a mașinilor au asi
gurat o creștere a productivi
tății muncii cu 5 la sută față 
de pian. Pe această cale au 
fost produse și livrate furna
lelor cu 55 000 de tone de 
minereu de fier aglomerat 
mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

★
îndeplinind planul semes

trial înainte de termen, colec
tivul Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad a realizat pînă acum, 
peste plan, mai mult de 10 000 
de rulmenți de diferite tipuri 
și de o calitate îmbunătățită. 
De la începutul anului, rneta- 
lurgiștii au obținut economii 
suplimentare la prețul de cost 
care însumează peste 7 mili
oane de lei.

★
Constructorii de pompe de 

injecție de la Uzinele meta
lurgice din Sinaia și-au înde
plinit cu 7 zile mai devreme 
planul pe primul semestru al 
anului. Ei au livrat uzinelor 
de tractoare și unităților agri
cole socialiste cu aproape 2 000 
mai multe pompe de injecție 
pentru tractoare fata de ace
eași perioadă a anului trecut.

★
Zilele acestea au mai ra

portat îndeplinirea planului 
pe primul semestru și alte 
peste 60 de întreprinderi din 
regiunea Ploiești, printre care 
Fabrica de șamotă Azuga, Fa
brica de mase plastice Buzău, 
Uzinele de îngrășăminte chi
mice Valea Călugărească, Fa
brica de becuri electrice din 
Fieni și altele.

Oamenii muncii veniți la odihnă și locuitorii stațiunii Eforie-Nord, întîmpină cu entuziasm pe condu
cătorii de partid și de stat ai Uniunii Sovietice și ai țării noastre.

Foto: AGERPRES
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RECOLTA LA TIMP
IA HAMBARE!

Un număr sporit de utilaje
în regiunile din sudul țării 
început intens secerișul or-a

zului de toamnă. Peste cîteva 
zile în aceste regiuni va în
cepe și recoltarea griului care 
se apropie de pîrgă.

Mecanizatorii și colectiviștii 
t-au pregătit temeinic pentru 
ca strîngerea recoltei, care în 
acest an se desfășoară în con
dițiile colectivizării întregii a- 
griculturi, să fie făcută la vre
me și fără pierderi. Au fost 
revizuite și reparate mașinile 
agricole, s-au pregătit mijloa- 
cele pentru transportul recol
tei, magaziile și

anul trecut. Stațiunile de ma
șini și tractoare, bunăoară, au 
fost dotate cu încă aproape 
8 000 de tractcare, 5 500 de

pentru înmagazinarea
în vara aceasta se 

la strîngerea recoltei 
măr sporit de utilaje

silozurile 
ei. 
folosesc 
un nu- 
față de

combine și alte mașini agri
cole. Ca urmare a sporirii și 
mai bunei folosiri a parcului 
de mașini și tractoare, meca
nizatorii vor efectua pe tere
nurile gospodăriilor colective 
un volum de lucrări agricole 
de vară, mai mare cu aproxi
mativ 1 500 000 hectare de a- 
rătură normală decît în anul 
trecut. Suprafața de pe care 
se strînge recolta de cereale 
păioase cu combinele, de e- 
xemplu, este cu aproape 
400 000 hectare mai mare. Vor 
fi extinse, de asemenea, su
prafețele pe care mecanizato
rii execută arături 
vară.

în toate regiunile 
te condiții pentru
perioadei de strîngere a recol
tei de cereale păioase.

Intre seceriș 
și arături — 
nici o pauză

adinei de

sînt crea- 
scurtarea

PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru).

Mecanizatorii și muncitorii din 
atelierele S.M.T. și G.A.S. din 
regiunea Argeș sînt gata pentru 
începerea recoltării p'ăioaselor. 
Toate mașinile, tot inventarul, mai 
mărunt sau mai mare, a fost pre-i 
gătit din timp.

La G.A.S. Piatra Olt reparațiile 
s-au terminat din vreme. Totuși, 
exigenți, muncitorii de aici mai 
fac acum o ultimă revizuire înain
te ca mașinile să între în lan.

La S.M.T. Greci, tinerii ingi
neri Pavel Sachelaria și Ion Pi- 
țur, ajutați de un colectiv de 
muncitori, au confecționat o furcă 
ce va fi așezată în fața tractoru
lui. Ea va fi acționată hidraulic. 
Cu ajutorul ei, îndată după sece
rișul cu combina, vor fi strînse 
paiele. Viteza zilnică de lucru — 
16—18 hectare. In feluj acesta 
miriștea va fi eliberată rapid, per- 
mițîndu-se începerea imediată a 
arăturilor odînci.

(Agerprev)

Bun pentru cereale 1962"

Revizia de vagoa. 
ne a Stațiilor C.F.R. 
Ploiești—triaj și
C.F.R. Ploiești-sud 
au primit sarcina 
de a pregăti pentru 
transportul cereale
lor păioase din a- 
cest an 1 200 de va
goane. Muncind cu 
însuflețire, ceferiștii 
din cele patru echi
pe de reparații și 
etanșare au reușit 
să scurteze durata 
de reparații ; toate

vagoanele vor fi 
gata la data de 1 
iulie in loc de 15 
iulie a.c. Din sarci
na de 300 vagoane 
etanșate, revizia 
Ploiești-sud a ter
minat pină acum 
242 vagoane, iar re
vizia stației C.F.R. 
Ploiești-triaj 720 de 
vagoane din cele 
900 planificate. A 
fost apreciată ini
țiativa tinerilor

muncitori ceferiști 
care au folosit la 
reparații și etanșa- 
re scânduri recupe
rate în locul scîn- 
durilor noi. în felul 
acesta prețul de 
cost pe fiecare va
gon etanșat din cele 
pregătite până acum 
a scăzut cu 3,25 lei. 
Toate 
poartă
„Bun pentru cerea
le 1962“,

vagoanele 
inscripția

O nouă promoție în fața examenului
maturitate

26 iunie. în această zi, cîteva mii de elevi ai cla
selor a Xl-a se vor prezenta în fața comisiilor pentru 
examenul de maturitate — la examenul celor unspre
zece ani de școală. Școala medie dă, în curînd, o nouă 
promoție de absolvenți, care se va îndrepta spre fa
cultăți, școli tehnice, spre producție- Deocamdată, vii
torii absolvenți se află în febra pregătirilor.

coala medie mixtă 
din comuna Vidra, 
raionul Focșani, nu 
se deosebește de 
celelalte școli noi 
care au împînzit în 
anii aceștia întinsul

patriei noastre. O clădire cu pe
reți luminoși, cu numeroase fe
restre mari, lucind în soare, ca 
niște ochi atenți și uimiți, des
parte între ele o împărăție a flo
rilor, împodobită cu globuri stră
lucitoare și o împărăție a recrea
țiilor cu locuri știute, de joacă, cu 
porți de fotbal, și coșuri de bas
chet.

în școală e o liniște neobiș
nuită. Coridoarele sînt pustii. Să
lile de
anume, 
deschis 
liniștită 
Totul însă nu durează decît un mi
nut pentru că de undeva -răsar, 
ca prin farmec, cîțiva pionieri în-

clasă tînjesc după cineva 
Neauzit, o ușă s-a între- 
și lumina s-a strecurat ne- 
și iscoditoare pe coridor.

cărcați cu frunze de dud. în sala 
rezervată creșterii viermilor de 
mătase, o fată în halat alb, Săcă- 
luș Maricica, din clasa a X-a, se 
apleacă pe rînd, cu atenție, dea
supra meselor lungi.

Pe coridor, cîțiva elevi din cla
sa a X-a tocmai o asaltează pe 
tînăra profesoară de romînă, Bel- 
descu Mioara, cu întrebări preci
pitate, pline de nerăbdare, refe
ritoare la data următoarei repeti
ții pentru serbarea de sfârșit de 
an (cu fot profilul real al școlii, 
clasa a X-a a fost tot timpul anu
lui foarte întreprinzătoare în or
ganizarea oricăror manifestări ar
tistice).

Dintr-una din sălile de clasă 
răzbate un zvon de glasuri. Ci
neva spune o lecție. Deasupra să
lii, o tăbliță scrisă frumos cu gal
ben pe negru : clasa a Xl-a

Elevii din clasa a Xl-a eu 
o ora de chimie cu fov. profesor 
Plugaru Dumitru, dirigintele cla-

sei, în cadrul pregătirii pentru exa
menul de maturitate. Se face pau
ză. Coridoarele prind din nou via
tă. Cîfiva au rămas însă în clasă. 
Chioșmag Ion deschide discuția 
despre examenul care va începe 
la 26 iunie, ora 9 fix la Focșani. 
Se recapitulează amănuntele pri
vitoare la desfășurarea examenu
lui, aflate în orele de dirigenție.

Se frece apoi la măsuri de 
ordin practic : cine cu cine învață 
azi ‘ “
sat.
cei 
aici

ve- 
sfă-

este cel mai
co-

după-amiază la internat și în 
Ca și ceilalți elevi ai școlii, 
din clasa a Xl-a sînt veniți 
„din toată Vrancea" — adi

că din partea muntoasă a raionu
lui Focșani plus o parte din ra
ionul Panciu. Aici, ei s-au cunos
cut, s-au împrietenit și au înce
put a învăța împreună.

„Ei se vor întoarce în satele lor, 
dar... nu acum", precizează cu vă
dită mîndrie foarte fînărul absol
vent al Institutului „Maxim Gorki" 
din București, tovarășul Miron Va
sile, directorul școlii, în timp ce 
discuțiile au trecut dincolo' de 
examenul de maturitate și s-au 
strîns în jurul profesiunii viitoare.

Unul dintre ei, Maffei Ionel, 
nici nu se gîndește la altă fa-

cultate decît la medicină 
terinară. E drept, așa îl 
tuiesc și părinții, pricepuți 
crescători de animale din Paltin, 
dar și lui îi place asta, iar de 
examenul de admitere „nu se 
teme chiar deloc“.

Miron Mafiei
mic dintre cei trei băieți ai 
lectivistului Miron din Vidra. Ta
tăl a făcut cîndva doar două 
clase primare, dar acum citește 
pînă noaptea tîrziu cărți de po
micultură, apicultura, literatură 
beletristică, ziare și se necăjește 
grozav cînd vreunul din fii ajuns 
în clasele mari „face greșeli la 
scris”. Cînd a terminat cel mare 
școala medie, tatăl, auzind de 
undeva că studenții trebuie să 
facă cîte un an practică l-a mai 
ținut pe băiat doi ani în sat ca 
să se deprindă bine și cu stupii 
și cu via și cu alte treburi și... 
să nu se facă de rușine printre 
ceilalți studenți.

Pe cel mic l-a deprins însă 
vreme cu toate și „așa-i 
priceput, că-i numai bun să 
facă agronom...".

Mai înalt decît părinții 
Mafiei surîde unui gînd al 
tractorul pe care chiar tatăl său 
îl laudă atît de des și pe care 
el l-a cunoscut în orele de „stu-

diul mașinilor" și vara în prac
tică îl atrage încă și mai mult. 
In pauză își uimește colegii cu 
cîte știe despre tractoare, și des
pre basculante. El se va face ne
apărat inginer mecanic pentru a- 
griculfură.

Tiugan Nicolae, membru în 
comitetul U.T.M. al școlii, elev 
deosebit de silitor și cel mai 
bun la matematici, împreună cu 
Tudor Constantin, fiu de colec
tiviști din Țifești, raionul Pan
ciu, vor merge la facultatea de 
electromecanică. în acest an șco
lar, clasa a Xl-a a amenajat la
boratorul de fizică-chimie al șco
lii cu toate instalațiile electrice 
necesare 
tice din 
mintesc 
plăcere, 
lecții de 
șui profesor Roman Cezar, 
cucerit pe cei doi.

Minodora din Clipocești 
Angela din Herăstrău 
cu îneînfare despre fa
de naturale sau farma-

Combinele 
și secerăforile 
sînt pe cîmp

Colecfmjfii din raionul Sebej 
vor recolta anul acesta cu com
binele ji secerătorile păioasefe 
de pe o suprafață de 3 980 de 
nectare. Recoltarea va începe în 
curînd. De aceea încă cu mult 
timp in urmă mecanizatorii din 
S.M.T. Miercurea, care ii vor aju
ta pe colectivijti la strîngerea 
recolte; au terminat reparațiile la 
combine, secerători-legători, ba
toze, motoare electrice, remorci, 
prese de balotat paie și a altor 
mașini agricole. în fruntea Între
cerii pentru efectuarea in cele 
mai bune condiții a reviziilor 
și reparațiilor fa aceste mașini 
agricole s-au situat echipele de 
mecanizatori conduse de Olteanu 
Petrichie, Kremer Ion, Francisc 
Vaier și alții. Acum utilajele stau 
aliniate in apropierea viitoarelor 
locuri de muncă gafa să Intre in 
lanuri.

Pe lingă sarcinile de recoltare, 
mecanizatorii de la S.M.T. Mlercu. 
rea. vor mai efectua In această 
campanie și 4 000 de ore-fraefor 
ia transportul recoltelor.

LAL R.

In 6-7 zile

Gospodăria 
Martie"

colectivă „8 
din comuna 
raionul Bu-

și se pare că orele prac- 
laborator de care își a- 

tofi cu cea mai mare 
alături de frumoasele 

fizică finute de tovară- 
i-au

ii :

Pavel
din și Ciută
de vorbesc
se cultăfile 

cie.
săi.
i..: ■ Pauza

EUGENIA GROSU

(Continuare in pag. a IT-a)

Unguriu, ______ _____
zău, e tînăra. Colectiviștii de 
aici string în acest an prima 
recoltă în comun.

Colectiviștii s-au pregătit in
tens pentru seceriș. Pe o bifriă 
suprafață vor lucra combi
nele. Pe unele parcele însă 
griul e culcat. Colectiviștii au 
luat măsuri din timp. S-au 
pregătit aproape 100 de se. 
ceri, 40 de coase și s-au alcă. 
tuit echipe din cei mai înde- 
mînatici tineri și vîrstnici. 
Din prima zi ei vor intra cu 
toate forțele în lan pentru 
ca toată recolta să ajungi 
în hambare fără pierderi in
tr-un timp scurt : 6—7 zile.

B. COSTEA



Înfîlniri entuziaste

TIMARULUI MINER
fratele său

care

bine, nene, 
carieră. Ne

drumul 
ani, de

Un grup de mineri de la mina de cărbuni Comănești, regiunea Bacău, a pornit 
spre locurile de muncă. Foto : D. FIERARU

care în întrecerea cu 
a ajuns

„Tovarășe director, subsemna
tul Constantin Trufelea, fiu de 
țărani din satul Gîrbești, sat ve
cin cu mina Rovinari, vă rog să 
mă angajați și pe mine la mină. 
Nu cunosc nici o meserie, dar 
sînt tînăr și am destule puteri 
să învăț și să muncesc oriunde 
mă puneți. Dorința mea e să 
ajung miner”.

De la scrierea acestor rînduri, 
tn cererea <Te angajare, s-au 
împlinit, de curînd, 9 ani. Vreți 
să știți ce s-a întîmplat cu ti
ll ar ui nostru ?

Să urmărim împreună 
Străbătut, în toți acești 
Constantin Trufelea.

...Primăvara lui 1953. 
mină „la zi” din țara

Prima 
noastră 

abia prindea viață. Oameni ini
moși, ajutați de tot felul de 
mașini (buldozere, excavatoa
re etc.), au început atunci o 
muncă grea dar importantă: des- 
chderea unor mine ,,la xi”. Pe 
unde treceau mașinile, steri
lul excavat se înălța ca niște 
munți iar, undeva jos, stratul 
negru de cărbune lucea catife
lat. De oameni care să lucreze 
pe șantierul minelor „la zi” era 
mare nevoie.

Constantin Trufelea —, un bă
iat roșcovan și cu ochi căprui — 
a fost primul din comuna Gîr
bești care s-a angajat la mină. 
Și-a arătat de la început firea 
lui căutătoare, neastâmpărată, 
dornică de a ști din primele zile 
„cum pot oamenii să mînuiască 
niște mașini atît de mari”. Mi
nerii l-au primit, cu bucurie, ală
turi de ei.

Ascultător și sîrguincios, Con
stantin „prindea” repede cuno
ștințele meseriei. Cînd lucra ca 
supraveghetor, era cu ochii în 
patru ca pe bandă să fie numai 
cărbune curat, fără o bucată de 
steril. Avansat după aceea la 
încărcare, a muncit cu aceeași 
perseverență și a devenit în 
scurt timp, încărcător de mîna 
întîi.

Intr-o zi, văzîndu-i rîvna cu 
care muncește, comunistul Ema- 
noil Bocancios se apropie de el 
și-i spuse :

— Văd că ți-e tare dragă me
seria de miner. Ce-ar fi să te în
gerii și tu la cursurile școlii de 
calificare ? Se 
cîteva zile.

Propunerea a 
dar înfăptuirea 
prețul cîtorva 
nu-i puțin să muncești 8 ore în 
carieră, să mergi apoi seară de 
seară la cursurile școlii de cali
ficare, unde ți se cer cunoștințe 
de matematică, tehnologia mine
ritului, desen tehnic, să iei apoi 
„în picioare”, pînă acasă, o cale 
de 5—6 kilometri, și să repeți 
în fiecare zi acest program ! Nu
mai un om hotărît, perseverent, 
dornic de a învăța cît mai repe
de meseria aleasă putea să aibă 
o asemenea voință.

Și iatâ-i visul împlinit. Nu 
trece decît un an și Constantin 
Trufelea primește carnetul de 
calificare. E miner ! Acum, la do
rința lui firească, de a lucra cot 
la cot cu cei mai buni, se adau
gă cunoașterea meseriei, îmbo
gățirea cunoștințelor profesiona
le. De un 1 Mai trăiește o mare 
bucurie din viața lui de miner, 
îi apare fotografia la panoul de 
onoare ! Sub ea, o explicație în 
care găseai și apreciere și în-

------•------

Fier vechi

demn spre mai mult : „Constan
tin Trufelea, — primul miner 
localnic, 
cei mai buni mineri, 
fruntaș. Cinste lui!”.

Cîte forțe nu-ți dă această 
bucurie în muncă mai ales cînd 
ei i se adaugă, la scurt timp, 
una și mai mare : primirea în 
U.T.M. Cinstei de a fi primit în 
rîndul utemiștilor, Trufelea i-a 
răspuns cu o muncă și mai in
tensă, fără preget. Fiind pus în 
fruntea unei brigăzi de produc
ție, o aduce în scurt timp — 
datorită conștiinciozității, price
perii și perseverenței sale, cali
tăți pe care le transmite în mun
că și celorlalți — în rîndul bri
găzilor fruntașe.

Cu fiecare zi ce trece, Tru
felea se dovedește același pom 
bine sădit, care, sub grija atentă 
a comuniștilor, a organizației 
U.T.M. crește înalt și drept. Este 
primit în rîndurile candidaților

partid, apoi al membrilor 
înainte — 

se cere unui comunist

de
așa

dc _ 
partid. De acui 
cum ___
Trufelea va fi permanent acolo 
unde c mai greu, îa locurile cheie 
ale producției.

...Anul 1958. încep lucrările 
subterane la cele două mine. In 
întreprindere existau puțini mi
neri specializați în astfel de lu
crări. Totuși, ele trebuiau în
cepute și era nevoie de cel pu
țin 4 brigăzi. Conducerea, orga
nizația de partid fac un apel că
tre cele mai bune brigăzi din ca
rieră eă preia lucrările de des
chidere a abatajelor. Trufelea cu 
brigada lui — din care făcea 
te acum și fratele său mai 
— răspunde printre primii.

La subteran erau, firește, 
condiții de muncă. A trebuit

să treacă cîteva luni, ca 
felea să prindă „secretele” aba
tajului. Unii credeau că Trufe
lea n-o să poată munci aici bine**. 
Ba într-o zi chiar 
îi spuse :

— Eu zic că ar fi 
să mergem înapoi în 
facem de rușine, rămînînd mereu 
printre ultimii.

— Cu gînduri din astea nu 
faci graficul să înainteze, fră- 
țioare — i-o reteză scurt Con
stantin. Mai bine hai să muncim 
vîrtos, că acum, de bine de rău, 
știm ce-s alea „înaintări”.

Cine avea să-și închipuie 
atunci, ascultând acest dialog, că 
peste o vreme brigada lui Tru
felea va fi una dintre brigăzile 
fruntașe în lucrări de abataj și 
va ajunge să obțină viteze de 
înaintare dintre cele mai bune 
pe țară ? Aceste rezultate pe 
care alții le-ar trece drept suc
cese personale, Trufelea le expli. 
eă simplu : „Odată cu mina, au 
crescut și oamenii. Au învățat 
că muncind, chiar acolo unde-i 
greu, dacă vrei sâ reușești, tre
buie să pui tot sufletul”. Iar ca 
o încununare a acestui adevăr 
despre muncă, recent brigada 
condusă de Constantin Trufelea 
a experimentat, pentru prima 
eară la Rovinari, susținerea me
talică în abatajele frontale. Re
zultatul ? Sectorul subteran a 
realizat pînă acum, — prin apli
carea acestei metode — eeono- 
mii la prețul de cost în valoare 
de 160.000 de leu

Ora schimbului.

pe litoral
("Urmare din pag. I)

Dar ei au preferat să vadă totul 
în mărime naturală. în consecin
ță, însoțiți de aclamațiile oame
nilor muncii, au străbătut aleile 
străjuite de superbele palate de 
beton și cristal care priveso ma
rea. Au admirat cu însuflețire 
proporțiile și armonia cromatică 
■ construcțiilor cu o capacitate 
de mii și mii de paturi, elegan
tele cantine-restaurant, judicioa
sa amplasare a magazinelor și to- 
netelor aparținînd diferitelor 
nnități comerciale, au admirat 
spațiile verzi, bazinele și fîntî- 
nile etc., eu un cuvînt această 
feerică și fermecătoare Mamaie 
1962 — perla litoralului romî- 
nesc. Realitatea construcției a 
oferit solilor poporului sovietio 
o imagine reprezentativă asupra 
capacităților creatoare pe 
Ie au constructorii

tici, numai litoralul a putut 
reuni oamenii muncii veniți din 
toate colțurile țării. Surîsul a- 
cestor oameni și al acestor co
pii, veniți în concediu și vacan
ță, pe ale căror fețe soarele și 
marea au turnat un amestec fe
ricit de chihlimbar și bronz, spu
neau mai mult despre grija pen
tru om decît ar fi putut spune 
o enciclopedie întreagă. Ei se 
află pe malul mării care scaldă 
la un țărm Republica Populară 
Romînă și la celălalt țărm Uni
unea Sovietică și ei aclamau 
pentru prietenia veșnică dintro 
cele două țări legate de același 
soare, însuflețite de aceleași țe
luri — comunismul și pacea !

deschid peste

foat binevenită 
ei s-a făcut cu 
eforturi. Doar

oțelămEor
Sub îndrumarea comitetului 

U.T.M. de la Preparația cărbune
lui Petrila, brigăzile de muncă 
patriotică desfășoară o activitate 
susținută pentru colectarea și ex
pedierea unor cantități sporite 
de fier vechi oțelăriilor din Hu
nedoara. Astfel a fost colectată 
și predată I.C.M. de la începutul 
anului și pînă în prezent cantita
tea do 98 600 de kg fier vechi. 
De asemenea, s-a mai colectat 
5 760 de kg fontă.

O contribuție însemnată la co
lectarea fierului și a fontei vechi 
au adus-o utemiștii : Ghiocel Du
mitru, Kokovai Zoltan, Doboș Ște
fan, Toma Vale, Diaconu Vasile, 
Hagiu Sabin, Keverla Francisc și 
•Iții.

ION ȘIMANDI 
corespondent voluntar

---•--- —
e-am despărțit de 
Katiușa Maslova — 
în ultimele secvențe 
din prima serie a 
ecranizării realizate 
în studioul „Mos- 
film", după romanul

„învierea'* de Lev Tolstoi — în 
momentul cînd, uluită de cumpli
ta sentință a tribunalului, striga 
cu glas sfîșietor: „Nu sînt vino
vată !", |ăsîndu-i indiferenți pe 
corupții împărțitori de dreptate ai 
regimului farist, dar zguduind pu
ternic conștiința contelui Nehliu
dov, primul vinovat pentru decă
derea ei socială și morală. Deși 
străbătuse, numai în cîțiva ani, 
dramaticul drum de la fată să
racă și naivă, cu sufletul curat, 
care-și dăruiește dragostea chipe
șului dar ușuraticului nepot al 
stăpînelor sale, pînă la prostitua
ta condamnată pe nedrept la 
muncă silnică și deportare — în 
clipa cînd părăsea sala tribunalu
lui Maslova pășea în întîmpinarea 
unui lung șirag de și mai cum
plite suferințe. La capătul lor 
Maslova va redobîndi însă încre
derea în oameni și în viață.

Pe acest drum al „învierii” mo
rale urmărim pe greu încercata 
eroină a lui Tolstoi, în cea de a 
doua parfe a filmului realizat de 
regizorul Mihai Sveifer, care ru
lează acum pe ecranele noastre.

aceeași adîncăAnimați de ------ ,
răspundere și respect față de 
opera marelui c'—opera marelui clasic al literatu
rii ruse — dovedite și în modul 
de realizare a primei părți a 
ecranizării — scenaristul E. Ga- 
brilovici și regizorul Mihail Svei- 
țer s-au străduit să dea în con
tinuare un relief sporit atît aspru
lui rechizitoriu împotriva țarismu
lui — generator de mizerie, 
nedreptate, minciună și sfîșietoa
re suferinți omenești — cit și

par- 
mic,

alte

Cu ani în urmă, eînd trudea 
pentru o bucată de mălai pe mo
șiile bogătanilor, bătrînul "" 
felea își certa mereu 
care i-a făcut o droaie 
— patru băieți și trei

Acum la Gîrbești un 
eartier este denumit... 
familiei Trafelea.

Despre ce este vorba ? Cei pa
tru feciori ai bătrînului Trufelea 
lucrează toți Ia Rovinari. Toți 
sînt mineri. S-au căsătorit și 
și-au făcut fiecare casă nouă, 
toți au copii și toți vor să-i 
facă... mineri.

Tru- 
nevasta 

de copii 
fete, 
adevărat 
cartierul

C. PRIESCU

0 nouă promoție în fața 
examenului de maturitate

(Urmare din pag. I)

doua oră do chimie. Majoritatea 
degetelor sînt ridicate. Pe rînd, 
din toate părfile țîșnesc răspun
suri pline de siguranță, în
tr-un limbaj șfiinfific limpede (și 
doar o singură dată, în grabă, 
Celsius a fost pronunțai moldo- 
venește).

După ore, nimeni nu mai ză
bovește. Studiul individual ne 
așteaptă cu nerăbdare, spun eî. 
zimbind. Dar, Snamte ce era, 
toată lumea merge !a canE-.ă, 
să ajut» la pregătirea mesei pen-

tru banchetul de a doua zl. Și, 
cîf ai zice pește, fetele își pun 

’șorțuri și bonete, iar băieții își 
suflecă mîneciie. La urmă, bucă
tăria cantinei se umple de abur, 
de mîini harnice și de considera
ții matematice sau filozofice 
privire la numărul găinilor 
iate.

„Ceea ce îi caracterizează 
•cești băieți, spune tovarășul
riginte. este că sînt foarte uni#, 
în! oMeauna iorneexă 01 co'ecrrv 
pnr e—-C, ji noi care ce— e —o- 
țw la «cer examen Oe 
credem că și de data aceassa 
se vor prezenta la ie.*.

cu 
tă-

P« 
di-

care
din țara noa-

un singur lu- 
regiunile pe

mai adăugăm 
dintre toate 

le-au vizitat oaspeții sovie-

O întrebare la sfirșit de săptămînă :

în satul meu
D poveștile bunicii.intre

una îmi plăcea nespus.
Era

ilele 
Și (

• de sâmbătă 
duminică vin 

de fiecare dată cu 
bucurii noi pen
tru tinerii gălă- 
țeni. Munca in 
timpul unei săp- 

tămini s-a încheiat. Pentru o 
zi, strungurile sau mașinile de 
frezat, aparatul de sudură sau 
rigla de calcul au fost 
site. Orele ce urmează 
destinate recreării.

Ne aflăm la sfirșitul 
săptămîni pe Șantierele 
binatului siderurgic.

— Știți că azi e premieră la 
Teatrul muzical ? — spune 
unul din tineri celorlalți, în 
timp ce se pregăteau să plece 
spre casă.

— Hai să mergem să-l ve
dem !

— Merg și eu.-
- Și eu...
Vreo 15—20 tineri construc

tori de pe șantierele Combi
natului siderurgic au hotărit 
să meargă la Teatrul muzical, 
in timp ce cîțiva escavatoriști 
au optat pentru vizionarea 
filmului rominesc „Puștiul*.

Iată însă tot astăzi, nmbă- 
tă. are loc la IC-MS.G., di* 
inițiativa comitetului UTJd„ 
n arxxn _Czm șrie. rirpen- 
i** pe tema: dragor.m față 
de meserie. După con
cursul teoretic, tinerd partici-

pară- 
sînt

unei 
com-

panți se întrec la confecțio
narea unei piese, probă de 
lucru prevăzută tot în cadrul 
concursului, 
renți luptă 
ceea ce știu 
spectatorii

Să vedem 
tați participă și alți tineri gă
lățeni.

Sala mare a Casei 
tură a tineretului a 
neîncăpătoare pentru 
prieteni ai muzicii, 
zintă simpozionul 
„Schubert*. Tinerii artiști ai 
Teatrului muzical din Galați 
prezintă viața compozitorului, 
exemplificări din creația sa. 
Pînă acum s-au prezentat 
încă două simpozioane, 
mărul participanților la 
ceste simpozioane? Trece de 
1500.

In aceeași zi, la o altă oră, 
tot aici la Casa de cultură a 
tineretului are loc, din iniția
tiva comitetul^ orășenesc 
U.T.M., cursul „Să învățăm 
să dansăm". De la directoarea 
casei de cultură, Anghel Ma- 
rilena, aflăm că acest curs

Tinerii concu- 
să demonstreze 
ei să facă, iar 

dau pronosticuri, 
la ce alte activi-

de cul- 
devenit 
tinerii

Se pre- 
muzical

Nu-
a-

are o durată de 6 săptămîni, 
cite 4 ore pe săptămînă, și că 
la el învață acum să danseze 
trei sute de tineri.

Activitățile la care parti
cipă tinerii gălățeni în zilele 
de sîmbătă și duminică nu 
se rezumă numai la acestea. 
La clubul S.N.G., la C.F.R. 
sau la cluburile „Constructo
rul" șl I.C.O.R. mulți tineri își 
dispută întiietatea în fața 
unei partide de șah sau de te
nis de masă. Alți tineri s-au 
cufundat în lectura unei cărți 
ce devine mai interesantă cu 
fiecare pagină parcursă. Pe 
alți tineri îi întîlnim în gru
puri intrînd în secția Muzeu
lui de istorie a partidului. 
Zăbovesc îndelung, emoțio
nați în fața exponatelor ce 
evocă lupta plină de curaj a 
comuniștilor și uteciștilor.

Clipe emoționante trăiesc 
amatorii concertelor date de 
orchestra simfonică gălățeană, 
sau „prietenii filmului* pen
tru care comitetul orășenesc 
U.T.M. în colaborare cu di
recția rețelei cinematografice

stabilesc tăptăml- 
tineretului".

din Galați 
nai „filmul

Bineînțeles că nu pot fi 
prinse în cîteva rînduri 
ziar numeroasele acțiuni 
care le întreprind organiza
țiile U.T.M. din Galați pen
tru ca tinerii să-și petreacă 
folositor orele libere din săp
tămînă. O constatare se im
pune : condițiile materiale 
puse la dispoziția tineretului 
pentru a desfășura o activi
tate culturală rodnică sînt fo
losite în ultimul timp mai 
bine. Multe alte activități' 
ale tinerilor se desfășoa
ră acum în aer liber. Sîm- 
bata și duminica 
zile ale drumețiilor, 
cursiilor organizate 
cunoașterea regiunii, 
triei dragi. După o 
și duminică petrecută 
poți porni cu forțe noi, cu pu
teri sporite într-o nouă săp
tămînă de muncă.

cu- 
de 
pe

ultimul
Multe 

tinerilor 
în aer liber.

sînt acum 
ale ex- 
pentru 
a pa- 

sîmbătă 
frumos,

T. OANCEA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Galați

vorba despre un 
sat în care oamenii nu umblau 
desculți și nu flămînzeau, ca
sele erau „ca la oraș* mari 
și luminoase, noaptea era lu
mină ca ziua... Basmul se ter
mina însă cu „a fost odată ca 
niciodată“ și eu mă întristam. 

Astăzi însă trăiesc aevea 
basmul de odinioară. Urmând 
îndemnul partidului, țăranii 
muncitori din satul nostru au 
pășit cu ani în urmă pe ca
lea gospodăriei colective. De 
atunci, înfățișarea satului s-a 
schimbat și se schimbă me
reu. Au apărut și casele ca la 
oraș, a apărut și lumina de 
neon care luminează ca ziua. 

Magazinul sătesc este bine 
aprovizionat cu cele mai felu
rite mărfuri. Nu de mult un 
medic a luat în primire noul 
dispensar medical. Ajutat de 
2 felceri el se îngrijește de 
sănătatea colectiviștilor.

In fiecare seară, căminul 
cultural oferă locuitorilor co
munei clipe minunate de re- 
creere. Au loc spectacole, seri 
literare, conferințe agroteh
nice, științifice, se vizionează 
filme. Biblioteca și-a câștigat 
sute de cititori.

Așa arată satul Obreja de 
pe lîngă Caransebeș, satul în 
care 
mi-e

m-am născut și care 
nespus de drag.

ARISTIȚA STOIAN 
tehniciană

Laboranții 
îți îmbogățesc 
cunoștințele 
profesionale

O scenă din film.

IN VIER
Impresionantei pledoarii pentru 
încrederea în capacitatea de re
generare morală a oamenilor prin 
dobîndirea înțelegerii unui |el 
măreț.

Urmînd construcjia romanului, 
autorii ecranizării au îndreptat, 
de astă dată, sondajul, menit să 
dezvăluie esența ideologică a ța
rismului și cele mai tragice ma
nifestări ale sîngeroasei exploa
tări pe care această orînduire so
cială — prin aparatul ei repre
siv, o exercită asupra maselor 
populare — pe un plan 
cuprinzător. 1n- 
truchipînd în ima
gini cinematogra
fice opera mare» 
lui scriitor realist, 
aparatul de fil
mat a dezvăluit 
— în prima parte 
a ecranizării -< 
corupția și ipo
crizia reprezentanților , 
riște și, prin figura contelui Neh
liudov, aroganța și lipsa de 
scrupule a aristocrației. In cea 
de a doua serie a filmului, el 
cuprinde în obiectivul său în
treaga mizerie și suferință a 
poporului, redînd-o în imagini 
de o zguduitoare forță dra
matică. Urmîndu-I pe țy-'! 
dov în închisoare, unde e 
nută Maslova, și apoi pe dru
mul către Siberia, asistăm la 
ne în care autocrația țaristă 
înfățișată în toată monstruozitatea 
ei. lată, de pildă, secvența vor
bitorului din închisoare, adevă
rată pagină de antologie cinema-

mult mai

lografici. De o parte a dublu
lui perete de gratii, definufii, cu 
chipurile supte de foame și ochii 
arși de suferință, mulți dintre ei 
ispășind vini închipuite sau fapte 
pe care numai viața de mizerie, 
plină de lipsuri și măcinată de 
nedreptățile sociale i-a împins să 
le comită. De cealaltă parte pă
rinți, sofii, copii rămași fără 
sprijin, cuprinși de disperarea 
despărțirii de cei dragi, îngro
ziți la gîndul că nu-i vor mai re
vedea niciodată după ce vor a- 
puca calea, de cele mai multe ori
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transformările din conștiința con
telui Nehliudov.

Remușcările celui care a pără- 
lif-o, după ce a împins-o în mo
cirla desfrîului, hotărîrea contelui 
de a o lua de soție, pentru a-și 
repara greșeala, stîrnesc la înce
put, în sufletul Maslovei, scîrbă 
și revoltă. Dar, perseverența lui 
o face pînă la urmă să înțeleagă 
cit de adine a alunecat în mocir
lă, sporindu-i suferința pentru că 
Își dă seama cit de străină îi e 
lumea Iul cu care nu se va putea 
acomoda niciodată. Nu prin Neh

liudov va redo* 
bîndi Katia încre
derea în viață, ci 
cu ajutorul de- 
ținufilor politici 
alături de care 
străbate nu nu
mai 
verste 
beria,

către înțelegerea unui 
Insușindu-șl cauza lor, 
du-se luptei lor pentru 
și fericirea celor asupriți ca și ea, 
Katia se smulge din coșmarul tre
cutului ei, dobîndind puterea de 
a privi cu încredere viitorul.

Spectatorul urmărește pe ecran, 
cu profundă emoție, acest com
plex proces al „învierii" morale, 
nu numai datorită măiestriei cu 
care scenaristul și regizorul au 
Izbutit să desprindă din roman a. 
cele episoade capabile să dea 
maximum de relief și cursivitate 
narațiunii «Inematogtafk®! d, mal

justiției ța-

Nehliu- 
de|i-

see. 
este

fără întoarcere, a deportării în 
Siberia. In intervalul dintre pe
reții de gratii se plimbă gardie
nii, parcă surzi și orbi față de 
tot ce-i înconjoară. Miinile se în
tind neputincioase, fețele se stri
vesc de gratii și durerea izbuc
nește în strigăte sfîșietoare, fără 
ca oamenii să se poată înțelege 
între ei în acest vacarm asurzi
tor. întreaga scenă sugerează, cu 
o forță dramatică greu de des
cris, viitoarea unui ocean de su
ferință omenească.

Pe acest fundal sumbru al ne
dreptăților și cruzimilor orîndui- 
rii țariste, urmărim calea „învie
rii’’ morale a Katiușal Maslova șl

sutele de 
către Si

ci drumul 
fel înalt, 

alăturîn- 
libertatea

7n secția control tehnic de 
calitate din cadrul Combi
natului de cauciuc sinte

tic din Onești lucrează 42 de 
laboranți, majoritatea lor tineri. 
Ținînd seama de specificul mun
cii acestei secții și de importan
ța ei in livrarea unor produse 
de bună calitate, la indicația 
organizației de partid, organiza
ția U.T.M., împreună cu comi
tetul sindicatului au 
un curs de ridicare a calificării 
profesionale la care sînt înscriși 
toți laboranții.

Pentru a se pregăti ăt mai 
bine, majoritatea tinerilor frec
ventează cu regularitate biblio
teca tehnică. Adeseori în adună
rile generale U.T.M. se anali
zează felul cum se desfășoară a- 
ceste cursuri, cum sînt frecven
tate de elevi și mai ales cum a- 
plică tinerii tn munca lor cu
noștințele noi dobîndite aci. Și 
nu odată tinerii: Lucia Robu, 
Florica Stoica, Virginia Bîrgu, 
Olga Dinopolu, au fost apreciați 
pentru modul în care se pregă
tesc la aceste cursuri.

UN BUN PRIETEN Inovațiile

organizat

VIOLETA STANCULESCU 
laborantă

cu teamă, grație Impresionantei 
creații realizate, în rolul eroinei 
principale, de tînăra actriță Ta
mara Siomina. Profunzimea trăirii 
celor mai diverse stări sufletești, 
expresivitatea chipului ei, care 
reflectă o întreagă lume de gîn- 
duri și sentimente — sînt dovezi 
ale unui mare talent care o si
tuează pe tînăra debutantă prin
tre cele mai înzestrate actrițe ale 
cinematografiei sovietice.

Creația actorului Evgheni Mat
veev, în rolul contelui Nehliudov, 
cîștigă considerabil, în această a 
doua serie a filmului, în expresi
vitate și profunzime. Evitînd to
nurile patetice sau manifestările 
pur exterioare ale zbuciumului 
sufletesc al eroului, interpretul 
transmite convingător modul în 
care tendința lui egoistă de a se 
purifica prin suferință se trans
formă — în contact cu cruzimea 
realităților sociale pe care le 
descoperă urmînd-o pe Maslova — 
într-o autentică durere și revol
tă, într-o fermă hotărîre de a 
combate nedreptatea, violenta și 
minciuna, prin mijloacele sale 
limitate de neputința de a înțe
lege și adopta calea luptei revo
luționare.

Pătrunzînd sensurile adînci ale 
operei lui Lev Tolstoi, transmifîn- 
du-le cu fidelitate, într-un mod 
creator, prin mijloacele de ex
presie ale artei cinematografice, 
creatorii filmului ,,învierea" au 
realizat una din cele mai izbutite 
ecranizări din ultimii ani, cîștigînd 
o unanimă apreciere din partea 
miilor de spectatori.

VOICHIȚA ARITON

IA
Cu cîtva timp în urmă, într-o 

consfătuire de producție ce a 
avut loc în atelierul da carcase 
al întreprinderii de prefabricate 
„Progresul” din Capitală, Gheor- 
ghe Avram spunea :

— Noi ne-am angajai să nu 
rebutăm nici o carcasă. Dar cali
tatea produselor, știți bine, de
pinde de gradul de calificare • 
muncitorilor. Tn atelierul nostru 
lucrează însă mulți tineri fierari- 
betoniști, începători în ale mese
riei. Ei trebuie să devină buni 
muncitori. Singuri se vor descurca 
desigur mai greu. Propun ca 
muncitorii cu mai multă expe
riență în producție 
jească și de 
lor, să ia 
doi dintre 
pildă, mă 
carea lui
Jochiu.

Participanții la consfătuire au 
apreciat propunerea făcută și, pe 
loc, s-a făcut repartizarea tuturor 
tinerilor mai slabi pregătiți din 
punct de vedere profesional, pe 
lîngă muncitori cu un grad înalt 
de calificare.

Așa a început utemistul Gheor- 
ghe Avram să se ocupe de cali
ficarea celor doi băieți. El i-a 
învățat, cu răbdare, lucruri inte
resante legate de montarea și fa
sonarea carcaselor, folosirea ju
dicioasă a oțelului beton, sudarea 
armăturii prin puncte, citirea 
unei schițe sau a unui plan da 
armare, El recomandă adesea a-

să se îngri- 
ridicarea calificării 

pe lîngă ei 
acești tineri, 
voi îngriji 
Marin Ciulei

unul sau 
Eu, de 

de califi- 
și Marin

eestor tineri să studieze cele 
mai noi cărți tehnice și îndeo
sebi „Călăuza fierarului-betonist".

De cînd s-au petrecut astfel 
lucrurile au trecut cîteva luni. 
Acum, cei doi tineri, datorită spri
jinului acordat de utemistul 
Gheorghe Avram, ie descurcă 
bine în producție.

Grija lui însă este îndreptată 
și asupra altor tineri din brigada 
în care lucrează. Nu-i este indi
ferent dacă unul sau altul din
tre tineri nu-și aduce aportul în 
produefie pe măsura posibilități
lor pe care acesta le are. Tînă- 
rul Roman Florea, de pildă, cu 
toate că este un bun meseriaș, 
întîrzia și lipsea uneori de la lu
cru în mod nejustificat, știrbind 
astfel rezultatele frumoase obți
nute de brigadă. Gheorghe 
Avram era prieten bun cu Flo
rea Roman. Și tocmai de aceea 
el a considerat necesar să inter
vină. La propunerea 
organizației 
discutat 
arătat 
i s-au 
de-o
succese importante. Acum, Roman 
Florea este fruntaș în producție 
și în activitatea obștească, și îl 
consideră pe Avram un bun sfă
tuitor dar și cu adevărat, cel mai 
bun prieten al său.

izvor de economii

cu 
în 
dat

seamă

sa, biroul 
U.T.M. din secția a 
Roman Florea. I s-a 
ca constă greșeala, 

exemple de tineri 
cu el care obțin

ION FERARU 
fierar betonist

„Doctorița noastră”
...Era într-o noap

te de iarnă cu vis
col puternic, 
meia, Dumitra Du- 
dau, bătea cu pu
tere într-o poartă, 
li deschise o tînăra 
subțirică și scundă.

— Veniți repede, 
băiețelul meu moa
re...

Peste câteva clipe, 
doctorița Doina Ma
rinescu, înarmată 
cu trusa medicală, 
se afla la căpătîiul 
micului bolnav. 11 
consultă cu atenție, 
îi aplică tratamen
tul necesar reușind 
să-l smulgă din 
ghearele morții. 
Toată noaptea 9>

Fe-

vegheat apoi tînăra 
doctoriță la căpă- 
tîiul pacientului în 
vîrstă de 
mini.

Ziua și 
neobosită, 
Doina Marinescu se 
îngrijește de sănă
tatea locuitorilor 
comunei Gura Cali
fii — raionul Foc
șani. Proaspătă ab
solventă a facultă
ții, departe de sfa
turile profesorilor 
și ale medicilor cu 
experiență, doctori
ța își face datoria 
cu dragoste și răs
pundere. Ea și-a 
ciștigat pa merit

3 săptă-

noaptea, 
utemista

dragostea și prețui
rea sătenilor.

La fel de neobo
sită își face datoria 
și ca membră a co
mitetului comunal 
U.T.M., unde expe
riența și cunoștin
țele sale politice și 
culturale și-au gă
sit un ămp larg de 
activitate. Pe bună 
dreptate în comună 
i se spune mai des 
„Doctorița noastră" 
decît oficialul „to
varășa doctor".

EMIL BĂCANUL 
instructor 

al Comitetului 
raional U.T.M. - 

Focșani

Zilnic, la cabinetul tehnic al 
Uzinei de construcții metalice 
și mașini agricole-Bocșa se în
registrează noi propuneri de 
inovații și raționalizări meni
te să ducă la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan, 
și la îmbunătățirea calității 
produselor.

De la începutul acestui an 
și pînă în prezent au fost în
registrate 162 de propuneri 
dintre care 34 au fost aplica
te aducând uzinei economii 
antecalculate de 200113 lei. 
Tehnicianul Iosif Kefer a pro
pus modificarea tehnologiei 
necesare confecționării tijei 
stingi și drepte de la cultiva
torul mecanic. Prin aplicarea 
acestei inovații s-au realizat 
economii antecalculate de 
42 300 lei. Merită menționată, 
de asemenea, și propunerea 
privind modificarea suportu
lui lagăr de la grapa cu 
discuri care aduce circa 40 000 
lei economii anual, precum și 
altele.

A. POPESCU
sudor

Au stropit via
pentru

a doua oară
După ce au terminat pra« 

țila a Il-a la porumb, colectiv 
viștii din comuna Popești, ra
ionul Focșani, au hotărît să 
stropească via pentru a doua 
oară. Ei au stabilit să ter
mine această lucrare în cel 
mai scurt timp deoarece con
dițiile atmosferice sînt priel
nice ploilor aducătoare de 
mană. Organizînd bine mun
ca, colectiviștii au reușit ca 
în cîteva zile să stropească 
pentru a doua oară toate cele 
514 ha de vie. Acest rezultat 
se datorește și faptului că 
organizația U.T.M. 
ca tinerii să fie 
toate lucrările de 
culturilor.

Printre tinerii 
care au _____ _ _______
deosebită la executarea aces
tor lucrări se numără A. Con
stantin, Marcel Dragomir, 
Marcel Radulescu, Beliciu Tă- 
nase, Felicia Ionescu, Maria 
Găitănaru și alții.

s-a îngrijit 
prezenți la 
îngrijire a

adus o
colectiviști 
contribuție

COSTICA AL.
CONSTANTINESCU

colectivist



O experiență
valoroasă

I n rîndul utemiș- 
tilor și al tu- 
uror tinerilor din 
G.A.C. Tabăra — 
raionul Iași, exis- 

I tă o mare preo
cupare pentru ca

prin munca și eforturilor lor 
să aducă o contribuție cît mai 
mare la întărirea gospodăriei 
colective.

Aceasta s-a reflectat șl în 
seriozitatea cu care tinerii au 
dezbătut în adunările generale 
U.T.M. pe brigăzi și pe gos
podărie sarcinile ce le revin 
în lumina plenarei C.C. al 
P.M.R, și a documentelor se
siunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale.

în organizația de bază 
U.T.M. din G.A.C. Tabăra, 
dezbaterile în adunările ge
nerale au început de la orga
nizațiile U.T.M. pe brigăzi. 
Cum au fost pregătite aceste 
adunări ?

Sub conducerea organizației 
de partid, organizația de bază 
U.T.M. a asigurat din timp 
citirea pe grupe de 
Raportul prezentat 
de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraor
dinară a Marii A- 
dunări Naționale, 
a celorlalte docu
mente, precum și a 
raportului prezen
tat la recenta ple
nară a C.C. al 
U.T.M.

Iată, de pildă, 
cum s-a desfășurat 
adunarea generală 
U.T.M. bri
gada a -a. înainte de
a începe dezbaterile, în
adunare s-au citit acele 
părți din Raportul tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care se referă la proble
mele ce privesc în mod direct 
specificul gospodăriei lor. 
După aceea i s-a dat cuvîn
tul brigadierului — Victor 
Buliga — care a vorbit tine
rilor despre sarcinile care stau 
în fața brigăzii, cum va tre
bui să se desfășoare munca 
în viitor, ce ajutor poate să 
dea organizația U.T.M. bunu
lui mers al brigăzii. Au luat 
apoi cuvîntul tinerii. Ei au 
dezbătut toate problemele 
muncii de organizație, de e- 
ducare a tinerilor în spirit so
cialist, de mobilizare a lor la 
întărirea economico-organiza- 
torică a G.A.C.

Iată, pe scurt, cîteva din 
principalele chestiuni care au 
fost dezbătute în adunările 
generale ale organizațiilor 
U.T.M. pe brigăzi.

Una din problemele pe larg 
dezbătute în adunarea gene
rală U.T.M. din brigada a IV-a 
a fost și aceea a calității lu
crărilor efectuate de tineri. 
Brigadierul a apreciat, în cu
vîntul său că tinerii partici
pă^ întotdeauna la toate lu
crările din gospodărie, dar nu 
toți dau atenția cuvenită ca
lității ' - • - • •

Au 
nuare 
făcut 
ducă 
litățh 
Sa

tineri a

deri concrete. (Pe întreaga 
gospodărie se vor curăța și 
îngriji voluntar 170 ha izlaz ; 
se vor confecționa 650 chir
pici ; se vor transporta 21 că
ruțe de lut și 3 000 litri apă 
etc.). Toate aceste acțiuni con
crete de muncă patriotică, 
propuse de tineri, după un 
calcul sumar făcut de pre
ședintele G.A.C., tovarășul 
Ion St. Croitoru, vor aduce 
gospodăriei o economie de a- 
proximativ 50 000 de lei.

Evident, că o asemenea 
perspectivă îi însuflețește pe 
tineri la o muncă avîntată, 
entuziastă.

Cu aceeași seriozitate au 
discutat utemiștii din G.A.C. 
Tabăra și despre activitatea 
educativă desfășurată de or
ganizația lor. S-a discutat de 
pildă despre adunările gene
rale U.T.M. Vorbitorii, apre
ciind ceea ce a fost bun în 
adunările ținute pînă acum, 
au făcut și numeroase obser
vații critice.

— Se întîmplă uneori — 
spunea Luca Mihai în aduna-

Cum s-a organizat la G.A.C. 
Tabăra, raionul lăți, dezbaterea 
sarcinilor reiețite din Hotărîrile 

Plenarei C. C. al P. M. R. 
ți documentele sesiunii 
extraordinare a Marii 

Adunări Naționale

avem 
învă- 
pen- 

des 
mun- 
adu-

el utemist. Eu mă angajez 
să-1 ajut să se pregătească.

Și la fel s-a discutat de
spre tijeă alti șase tineri. S-a 
vorbit despre calitățile fiecă
ruia, despre ajutorul ce tre
buie să li se acorde, stabilin- 
du-se în adunare, pentru fie
care tînăr în parte, cîte un 
utemist care să se ocupe de 
el, să citească împreună Sta
tutul U.T.M. și să-1 ajute să 
înțeleagă prevederile acestuia. 
Cu toți tinerii ce urmează 
să fie primiți în U.T.M. va 
discuta periodic secretarul or
ganizației de bază U.T.M., in
structorul raional; ei vor fi 
antrenați la toate acțiunile 
întreprinse de organizație.

După cum se vede discuții
le purtate de tineri în adună
rile U.T.M. pe brigăzi au fost 
cît se poate de concrete, de 
bogate în propuneri. Angaja
mentele luate de tineri au 
fost analizate apoi într-o șe
dință a comitetului organiza
ției de bază U.T.M. Discu- 
tîndu-le cu conducerea G.A.CL, 
cu organizația de partid, co

mitetul a stabilit 
pe baza lor un plan 
de măsuri pentru 
întreaga organiza
ție de bază care a 
fost prezentat apoi 
în adunarea gene
rală U.T.M. pe gos
podărie.

Iată-ne așadar a- 
junși la adunarea 
U.T.M. pe gospodă
rie. La ordinea de 
zi : Sarcinile orga
nizației de bază 
U.T.M. pentru mo- 
tineretului la în- 

economico-org aniza- 
G.A.C., pentru im-

Colțul fotografului amator

Pe meleaguri moldovene.

HZ

Foto: FLORIN ȚAGA — ajustor-Bîrled

Lucrările primei sesiuni

POSTURILE
UTEMISTE

DE CONTROL
DE LA UZINELE 

„SEMĂNĂTOAREA'1

în sprijinul
producției

lor nu mai apar în utemist de control a criticat 
această deficiență, făcînd în 
același timp și propuneri con
crete, conducerea sectorului 
a luat măsuri și în scurt timp 
secția a fost dotată cu încă 
5 macarale mobile.

Cea mai eficace formă a 
activității postului utemist de 
control din secția noastră sînt 
raidurile pe teme. Noi orga
nizăm adesea, asemenea rai
duri. De fiecare dată avem 
sprijinul șefului de atelier, 
ing. Ciolan Alexandru, și al 
controlorului de calitate Igoi- 
san Leonard. De cele mai 
multe ori însă antrenăm la 
raid și muncitori care au în 
răspunderea lor anumite com
partimente de muncă. Dacă* 
de exemplu, organizăm un 
raid pentru a vedea cum sînt 
folosite mașinile de către . ti
neri, noi sîntem însoțiți a- 
tunci și de tineri care execu
tă reparații. Nu de mult am 
organizat un asemenea raid.

Astfel de posturi utemiste 
de control sînt multe în uzi* 
na noastră. Ele aduc o con
tribuție deosebită la realiza
rea sarcinilor de plan, la 
eliminarea deficiențelor în 
producție.

numele 
registrele de rebut.

— Atelierul nostru are sar
cina de a da producției ma- 
șini-unelte reparate cît mai 
bine — ne spune tinărul Via- 
se Galantian, responsabilul 
colectivului postului utemist 
de control de la sectorul me
canic șef. Pe umerii noștri, ai 
tinerilor, care formăm aproa
pe întregul colectiv al secto
rului, apasă această sarcină 
căreia trebuie să-i facem 
față cu cinste. Pentru aceasta 
noi folosim diferite forme de 
a antrena pe muncitorii ti
neri să-și spună cuvîntul a- 
supra modului cum 
rezolvate problemele 
Astfel, alături de 
„Vorbește postul utemist 
control" 
în care muncitorii înscriu 
propunerile lor. Aceste pro
puneri sînt analizate zilnic și 
se iau măsurile necesare. Ast
fel a fost rezolvată problema 
macaralelor mobile. Se știe că 
în atelierul nostru se prelu
crează unele piese care cântă
resc zeci sau chiar sute de 
kilograme. Deplasarea acesto
ra, de la un loc de muncă la 
altul, necesită neapărat 
rirea numărului de 
mobile, 
fațd.

După

zinele „Semănă
toarea" din Capi
tală produc ma
șini pentru agri
cultură. Colectivul 
de muncitori, teh
nicieni și ingi

neri al acestei uzine, antrenat 
în întrecerea socialistă, se 
preocupă ca mașinile pe care 
le produce să fie de cea mai 
bună calitate- Acestui obiectiv 
principal al întrecerii socia
liste îi este subordonată și 
activitatea posturilor utemiste 
de control din uzina noastră.

lată cîteva cazuri în care 
s-a făcut simțit ajutorul pos
turilor utemiste de control.

Din lipsa de preocupare a 
conducerii serviciului con
trol tehnic, multă vreme a.u 
lipsit unele aparate de mă
sură și control. Controlorii de 
calitate erau nevoiți să folo
sească instrumente de măsură 
greoaie, neprecise, iar pen
tru efectuarea măsurătorilor 
erau necesari cile doi oq- 
meni la o operație.

Postul utemist de control a 
sesizat acest lucru și a propus 
conducerii secției concret ce 
instrumente sint necesare.

— Și au fost aduse instru
mente de măsură ?

— Da, mi-a răspuns Mihai 
Alexandru, responsabilul co
lectivului postului utemist de 
cbntrol de la serviciul C.T.C^ 
arătindu-mi o ruletă. Nici nu 
se poate face o comparație in
tre instrumentul folosit până 
acum și acesta. Ambele au a- 
celsași dimensiuni, dar cu 
ruleta masori ușor, precis.

Am mai avut și alte neca
zuri care, cu sprijinul postu
lui utemist de control, au fost 
înlăturate — continuă tinărul 
Mihai Alexandru. Iluminația 
la punctul de control din a- 
telierul mecanic, de pildă, 
era slabă. Aceasta făcea ca 
muncitorii din schimbul doi, 
după orele 18—19, să nu mai 
poată efectua un control „ca 
la carte". Această deficiență 
a fost sesizată adesea și in 
consfătuirile de producție, dar 
rezultatele s-au lăsat mult 
așteptate. Postul utemist de 
control s a ocupat de această 
problemă și numai după o 
siptămină, la punctul de con
trol au început să străluceas
că lămpi cu neon. Avantajele 
sint elocvente.

— ‘ Noi am desfășurat o 
munci susținută împotriva 
rebuturilor — îmi spune An
ton Mocanu, secretarul orga
nizației U.T.M. de la sectorul 
II strungărie. Intr-o vreme, ti
nerii Grămadă Constantin și 
Pețancă Dumitru, lucrînd ne
glijent, dădeau rebuturi. Pen
tru acest fapt ei au fost criti
cați la gazeta „Vorbește postul 
utemist de control". în urma 
criticii aduse, acești tineri 
și-au îmbunătățit radical 
munca. In momentul de față

trebuie 
ivite, 

gazeta 
de 

se găsește un caiet 
muncitorii

spo- 
macarale 

Una singură nu făcea

ce colectivul postului
MORMAN CORNELIU 

tehnician

INFOR MATHștiințifice de antropologiebilizarea 
tărirea 
torică a __ ____________
bunătățirea muncii de edu
care a tineretului, reieșite 
din hotărîrile plenarei C.C. 
al PALA, și documentele 
sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale. Adu* 
narea a început prin cuvîntul 
președintelui G.A.C. El a vor
bit tinerilor despre planul de 
perspectivă al G.A.C, despre 
sarcinile imediate ce stau în 
țața colectiviștilor. Cu multă 
atenție au ascutat tinerii im
presiile președintelui care a 
participat la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Na
ționale. El a arătat apoi con
cret ce cere gospodăria de la 
tineri, în ce direcție trebuie 
să-și concentreze ei eforturi
le, vorbind totodată despre 
ajutorul pe care îl va acorda 
conducerea G.A.C. organizației 
de bază U.TJd. pentru înde* 
plinirea tuturor sarcinilor oe-i 
stau în țață.

După cuvîntul președintelui 
G.A.C, secretarul U.T.M. a 
prezentat planul de măsuri.

Totul a fost ascultat cu 
multă atenție. în afara ute- 
miștilor erau prezenți la a- 
ceastă adunare numeroși ti
neri neutemiștl, părinții mul
tora dintre aceștia. Proble
mele majore care s-au dez* 
bătut în adunare, discuțiile 
mature purtate i-au ajutat pe 
tineri să vadă limpede cum 
trebuie să muncească ei în 
viitor. Angajamentele luate 
pe brigăzi au fost completate 
acum cu alte propuneri me
nite să mărească și mal mult 
contribuția tineretului la 
muncă în G.A.C. In adunare 
s-a discutat apoi despre dis
ciplina de organizație, subll- 
niindu-se necesitatea de a se 
controla și ajuta eu mai mul
tă seriozitate fiecare utemist 
In îndeplinirea sarcinilor ce-1 
revin. S-a propus ca perio
dic utemiștii să raporteze in 
edunări generale cum își în
deplinesc obligațiile lor sta
tutare.

Planul de măsuri, completat 
cu propunerile participanților 
la adunara, a fost votat în 
unanimitate devenind hotărâ
rea pe baza căreia se va des
fășura activitatea de organi
zație în viitor.

a părăsit Capitala 
romină care va 
la cea de-a IV-a 
regionala a Comi- 

naționale europene 
U.NJB.S.C-O., ce

Sîmbătă 
delegația 
participa 
Conferință 
siilor 
pentru UKXS.CO, ce va 
avea loc la Sofia între 25—30 
iunie.

Din delegație fac parte acad. 
Mihail Ralea, vicepreședinte 
al Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N .E.S.C.O., 
— conducătorul delegației, 
acad. Tudor Vianu, secretar 
general al Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru 
UJS-E.S.C.O., Nicolae Ghenea, 
director ad-interim al Direc
ției Culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și 
Valentin Lipatti și Ion Datcu.

(Agerpres)

ceput înscrierile pentru ciclul 
al doilea, care începe luni 25 
iunie. Inscierile se fac la ghi
șeul de la ștrandul Tineretu
lui între orele 8—12 și 17—19, 

Consiliul orășenesc U.C.F.S, 
mai anunță că pentru a în
lesni urmarea cursurilor de 
învățare a înotului și pentru 
capiii din alte raioane ale Ca
pitalei, deschide centre de la 
1 iulie la următoarele baze 
sportive :

Palatul Pionierilor, intrarea 
din Bd. Ardealului ____ __
jos). Înscrierile se fac zilnic 
între orele 9—12 și

Baza Sirena de _ _____
Tei, înscrierile se fac la C.S. 
Metalul (Str. Sft. Ștefan nr. 3) 
și la . baza sportivă Sirena, 
zilnic între orela 9—14 și 17— 
19. La baza sportivă Sirena 
se poate ajunge cu tranmva- 
iele 5, 17 și cu troleibuzul 88.

Pentru ambele baze înscrie, 
rile încep luni 25 iunie.

în zilele de 21—23 iunie 
s-au desfășurat în Capitală 
lucrările primei sesiuni știin
țifice de antropologie — or
ganizată de Centrul de cer
cetări antropologice al Aca
demiei B.P. Romîne.

Lucrările au fost deschise 
de acad. prof. Atanase Joja, 
președintele Academiei, care 
a prezentat o comunicare des
pre antropologie și sociologie.

Acad. prof. Șt. Milcu, prim- 
secretar al Academiei, direc
torul Centrului de cercetări 
antropologice, a prezentat ra
portul : „Organizarea și dez-

voltarea cercetărilor antro
pologice în R.P. Romînâ“.

în cadrul sesiunii au fost 
făcute peste 120 de comuni
cări de specialitate care au 
dezbătut problema evoluției 
omului, în special pe terito
riul țării noastre din cele mai 
vechi timpuri și pînă în zilele 
noastre. în urma colaborării 
dintre antropologi, arheologi 
și geografi, pe teritoriul țării 
noastre au fost descoperite 
cele mai vechi mărturii ale 
vieții omului în Europa.

(Agerpres)

rea generală U.T.M. de la bri
gada a II-a — ca unele adu
nări generale U.T.M. să fie 
plictisitoare, să nu 
prea multe lucruri de 
țat din ele. Și aceasta 
tru că discutăm prea 
doar despre planul de 
că. Ar fi necesar ca în
nările noastre generale să 
dezbatem mai mult o seamă 
de probleme care să ne ajute 
să cunoaștem mai profund 
politica partidului nostru, sar
cinile ce ne stau in față.

în același spirit au mai 
luat cuvîntul și alți utemiști. 
Cu toții au făcut propuneri 
interesante pentru probleme
le ce urmează să fie dezbă
tute în viitoarele adunări ge
nerale. Pe baza acestor pro
puneri, adunarea generală a 
organizației U.T.M. din bri
gada a II-a a stabilit să in
vite la o adunare generală 
pe instructorul comitetului 
raional de partid care să vor
bească tinerilor despre desă
vârșirea construcției socialis
mului în țara noastră ; într-o 
altă adunare generală U.TJd. 
să li se vorbească tinerilor 
despre Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul și orga
nizatorul Uniunii Tineretului 
Muncitor; într-o altă aduna
re să se discute despre drep
turile și îndatoririle utemi- 
știlor, despre felul în care își“ 
îndeplinesc utemiștii din bri
gada lor sarcinile de organi
zație ; o adunare să fie în
chinată dezbaterii sarcinilor 
concrete ce revin tinerilor 
din brigadă în perioada de 
recoltare și treieriș etc.

Cu aceeași chibzuială și la 
fel de concret au fost discu
tata și problemele muncii 
culturale. In toate organiza
țiile de brigadă s-a dat o 
atenție deosebită muncii cu 
cartea. Lucrurile s-au petrecut 
simplu, firesc și cit se poate 
de concret L& brigada a 
IV-a, de pildă, Onofrei Petre 
s-a angajat să citească intr-o 
lună de zile cartea „Singur 
printre dușmani", Profira To- 
direanu „Mitrea Cocori*, 
Gheorghe Cojocaru „Dram 
printre aștri- dar-.

— De-abia ai citit-o, i-au 
spus mai mulți tineri în adu
nare lui Cojocaru.

I s-a recomandat ca în 2-3 
luni de zile să citească „Se
tea" și „Bărăgan".

Astfel s-a stabilit pentru 
fiecare tînăr din brigadă ce 
carte să citească și pînă la 
ce dată.

în brigada I, șase tineri s-au 
angajat să se aboneze la 
„Scînteia tineretului- și să ci
tească împreună cu ceilalți 
tineri cele mai importante 
articole. In adunările gene
rale U.T.M. pe brigăzi s-au 
făcut și alte propuneri, unele 
dintre ele privind activitatea 
culturală pe întreaga gospo
dărie cum ar fi: înființarea

Confecții de

(poarta de

16—18;
la Lacul

lucrului efectuat.
luat cuvîntul în conți.

> numeroși tineri. El au 
propuneri 
l-a îmbunătățirea 

lucrărilor 
propus și 

lit, printre altele, 
secretarul U.T.M. să se infor
meze la brigadier asupra cali
tății lucrărilor efectuate de 
tineri. Adunarea a hotărit ca 
periodic, biroul U.T.M. să dis
cute cu tinerii, să-i ajute pe 
cei care mai neglijează cali
tatea lucrărilor agricole, să-i 
felicite și să-i popularizeze pe 
cei care fac numai lucrări de 
bună calitate.

Dar calitatea lucrărilor — 
s-a spus aproape în toate a- 
dunările—este strîns legată de 
însușirea unor temeinice cu
noștințe agrozootehnice. Iată 
de ce, în adunările U.T.M. pe 
brigăzi numeroși tineri și-au 
manifestat dorința să fie în
scriși la cursurile agrozooteh- 
nice cu durata de 3 ani.

în brigada a II-a, de pildă, 
33 de tineri au cerut chiar în 
adunare să fie înscriși la 
cursurile agrozootehnice cu 
durata de 3 ani. Ei s-au an
gajat să frecventeze cu regu
laritate aceste cursuri, să 
studieze temeinic pentru a-și 
putea însuși un volum cît mai 
mare de cunoștințe.

O altă chestiune în jurul 
căreia s-au făcut numeroase 
propuneri a fost aceea a mun
cii voluntare. în această pri
vință a reținut atenția faptul 
că toate sugestiile tinerilor au 
urmărit ca munca voluntară 
să aibă o cît mai mare efi. . unei orchestre a gospodăriei 
ciență economică pentru gos. 
podărie.

Iată ce și-au propus să facă 
numai într-o singură lună, ti
nerii din organizația U.T.M. 
de brigadă nr. IV :

— Să transporte prin mun
că voluntară la platforma 
G.A.C., 128 de care cu gunoi 
de grajd (răspunde de îndepli
nirea acestei sarcini Gheorghe 
Codreanu);

— Toți tinerii din brigadă 
să participe la confecționarea 
a 350 chirpici necesari con
struirii grajdului G.A.C. (râs. 
punde tov. Petru Onofrei);

— Să se curățe izlazul de 
pe tarlaua de jos (17 ha) ur
mărește îndeplinirea acestei 
sarcini tov. Ion Postolache.

Și în fiecare organizație 
U.T.M. de brigadă s-au stabi
lit măsuri la fel de precise, cu 
date de îndeplinire și răspun-

GALAȚI (de le corespondentul 
nostru). — La Fabrica de confec
ții din Brăila se desfășoară cu 
succes întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii. In urma Intro
ducerii în procesul de producfie 
a 50 noi mașini de cusut cu înal
te caracteristici tehnice, precum 
și în urma mai bunei organizări 
a muncii indicele de productivita
te a sporit în primele șase luni 
ale anului cu 3—6 la sută. De 
asemenea, comparativ cu aceeași

bună calitate
perioadă a anului trecut, calita
tea I a produefiei a crescut cu 
peste 2 la sută.

O importantă contribufie la ob
ținerea acestor rezultate a fost 
adusă și de tinerii din această 
fabrică, care, mobilizați de către 
organizația U.T.M., desfășoară o 
largă muncă de cunoaștere și ‘în
treținere în cele mai bune condi
ții a utilajelor, își însușesc noi 
cunoștințe tehnice și își îndepli
nesc cu reguhrit^te angajamen
tele luate.

Consiilul orășenesc U.C.F.S. 
București anunță că la cen
trul de învățare a înotului de 
la ștrandul Tineretului au în-

C inemato gr afe

menite să 
ca- 

efectuate. 
s-a slabi- 
ca zilnic,

PETRU ISPAS

In zilele călduroase le Ștran
dul tineretului din Capitală.

Foto: prof. V. ORZA
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„Țara mea e
sîmbătă seara în 

concerte al Radio- 
Sub conducerea 
Victor Predescu, 

de

— s-a intitulat concertul care 
a avut loc 
studioul de 
televiziunii.
dirijorului
artist emerit, orchestra 
muzică populară și corul Ra- 
dioteleviziunii au interpretat 
un program alcătuit din cîn-

(conducerea G.A.C. s-a anga
jat ca din fondul cultural sâ 
procure instrumentele muzi
cale) organizarea joilor tine
retului, duminicilor cultural- 
sportive, a unui cor, echipă 
de dansuri etc.

O altă problemă mult dez
bătută, în special în adunările 
U.T.M, pe brigadă, a fost 
aceea a primirii în U.T.M. a 
celor mai buni tineri colec
tiviști.

Cînd s-a discutat această 
chestiune în adunarea genera
lă din brigada a II-a u 
mistui Mircea Strungaru 
spus:

— Să ne ocupăm mai 
tent de Constantin Ifrose. 
știți cu toții. E un băiat bun, 
priceput la munca cîmpului 
și de curînd m-a întrebat ce 
trebuie să facă să devină și

ca o floare“

a- 
II

tece și jocuri din toate regi
unile țării. La concert au fost 
invitați și aproape 300 de co
lectiviști, fruntași ai recolte
lor bogate din raioanele Leh- 
liu, Răcari, Titu, Videle, Giur
giu, Urziceni, Roșiori de Vede, 
Drăgănești Vlașca.

Concertul a fost călduros 
aplaudat.

(Agerpres)

cel

Concursul internațional de atletism 
de la Praga

Iolanda Balaș a realizat 
mai bun rezultat mondial al sezonului

P e s curt

In prima zi a concursului in
ternațional de altetism de la 
Praga „Memorialul Rosicky”, 
reconmanda mondială la săritu
ra în înățime Iolanda Balaș 
(R.P.R.) a realizat excelenta 
performanță de 1,87 m (cel mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului). Proba feminină de a- 
runcare a discului a fost cîș- 
tigată de Tamara Press 
(U.R.S.S.) cu 55,67 m. Lia 
Manoliu (R.P.R.) s-a clasat po 
locul 4 cu 51,67 m. In cursa do 
100 m plat (masculin) primul

■•a clasat Antao (Kenya) cu 
10” 3/10. Stamatescu a sosit 
pe locul 6, cronometrat în 10” 
6/10. Alte rezultate s 
culin : 1 500 m Klaban 
stria) 3’52” 1/10 ; disc : Tru6enev 

57,10 m ; suliță : Kul- 
P. Ungară) 73,94 m; 
Bondarenko (U.R.S.S.) 
feminin : 200 plat :
(R. S. Cehoslovacă) 
80 m garduri : Koșe- u„} 8(X) m 

(R. P. Ungară)

• Echipa feminină 
chet a R. P. Romîne 
ceput turneul în 
jucînd la Slavonski Brod cu 
echipa selecționată a Iugo
slaviei. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 
58-26 (24-16).

de bas- 
și-a în- 

Iugoslavia

mas*
(Au-

(U.R.S.S.) 
csar (R. 
lungime : 
7,65 m ; 
Priykova 
24”9/10 ;
leva (U.R.S.S.) 
plat : Sasvaii 
2”11” 1/10.

Un nou record mondial 
la săritura cu prăjina

Pentru a doua 
oară a decurs de 7 
zile atletul finlandez 
Pentti Nikula a ob
ținut la săritura cu 
prjina rezultatul de 
4,94 m, performanță

care constituție un 
nou record mondial. 
Nikula utilizează o 
prjina din fibre sin
tetice. Recordul mon
dial oficial este 
de 4,92 și aparține 
americanului Dăve

Tork. Campionul fin
landez a declarat zia
riștilor că în cursul 
săptămînii viitoare 
va încerca să treacă 
peste ștacheta înălța
tă la 5 m.

• Echipa de șah a R. P. 
Romîne conduce cu 5-2 (cinci 
partide întrerupte) după pri
ma zi a meciului pe care-l 
susține la 12 mese la Buda
pesta, cu selecționata R. P. 
Ungare. La prima masă V. 
Ciocîltea a făcut remiză cu 
marele maestru Barcza. Dri- 
mer a câștigat la Haag, Guns- 
berger la Dely, Troianescu, cu 
negrele, la Șzolloszi, iar Mar
gareta Perevoznic a învins-o 
pe Honfy. S-a terminat remi
ză partida Bilek-Soas, Rado
vici a pierdut la Pogats, :ar 
5 partide au fost întrerupte.

• Pe velodromul Dinamo 
din Capitală a început ieri 
concursul internațional de ci-

clism de pistă dintre repre
zentativele orașelor București 
și Varșovia. Valorosul ciclist 
polonez 
cîștigat 
realizat 
probe, 
11** 6/10.
noștri, o comportare frumoasă 
a avut tînărul Dan Popovici, 
timpul înregistrat de el fiind 
de 12” 2/10. O luptă strînsă 
s-a dat în proba de urmărire 
pe echipe (4.000 m). Victoria 
a fost repurtată de echipa 
Varșoviei, cu timpul de 4’54” 
5/10. Echipa romînă a termi
nat proba la 4 zecimi de se
cundă de învingători. La ur
mărire individuală a învins 
Vaclav Latocha (Varșovia).

Astăzi se dispută ultimele 
probe ale concursului: viteză 
(revanșă), 1.000 m cu start de 
pe loc, semifond (100 ture), 
cursă italiană, precum și pro
be de completare. întrecerile 
încep de la ora 17.

Josef 
proba 
, în 
un
Dintre reprezentanții

Grundman a 
de viteză. El a 
cadrul aceleiași 
timp excelent:

(Agerpres)

Scrisoare de 13 o necunos
cută : Patria, I. C. Frimu, Flo- 
reasca ; Aventurile lui Kros : 
Republica, E. Pavel; Un om n 
trece prin zid: București, 
Alex. Sahia, Libertății, 8 
Martie; Duelul n-a avut loc: 
Magheru, V. Alecsandri, B. 
Dela vrane ea; Focuri în munți: 
Lumina, Unirea, Volga, 16 Fe
bruarie; Tot aurul din lume: 
Maxim Gorki; Bătrînul și 
marea: Central; Post-restant: 
Victoria, M. Eminescu, Aurel 
Vlaicu: Program special pen
tru copii — dimineața : Raze 
pe gheață (după-amiază): 13 
Septembrie: 1 Mal 1962, Banii 
au miros. Viața activă. Lupta 
contra silicozei. Pe scena de 
păpușL Pentru prima oară pe 
arenă ; Timpuri Noi; Unde nu 
ajunge diavolul: Tineretului ;

Comedianții: înfrățirea între 
popoare, Flacăra, Luceafărul; 
Toată lumea rîde, cîntă și 
dansează : 8 Mai ; Raze pe 
gheață: 1 Mai, Miorița; învie
re* (ambele serii): Gh. Doja, 
23 August; Cavalerii teutoni: 
Cultural; Mexicul cîntă: 
Alex. Popov; Gardianul: Gri- 
vița; Călătoriile Iul Gulliver: 
V. Roaită ; Carmen de la Ron
da: T. Vladimirescu; Tcm- 
degețelul: Munca ; Cocoșa tul: 
Popular; Pompierul atomic : 
Arta, G. Coșbuc, Olga Bancic; 
Melba: Moșilor; Raidul văr
gat: Donca Simo; Agrafa albă: 
C-tin David, I. Pintilie; Au
sterlitz : Drumul Serii ; De
parte de patrie: N. Bălcescu; 
Noaptea de ajun: G. Bacovia; 
Șoferii iadului: 30 Decembrie.

Săptămîna viitoare 
pe ecranele Capitalei
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O producție a studiourilor Defa-Berlin, după romanul 
„Visul căpitanului Loy“ de Wolfgang Schreyer

■
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*

O producție a studiourilor din R. P. Polonă, izbutită 
realizare a genului film-polițist
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presa iimmmAid despre vizita
DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GEVER^AMEMALE

SOVIETICE N R. P. R.
MOSCOVA’ 23. — Corespon

dentul Agerpres transmite: 
Ca în fiecare zi de la în
ceperea vizitei, „Pravda** și 
alte ziare sovietice publică 
ample materiale și fotografii 
înfățișîndu-i pe tovarășii 
Nikita Sergheevici Hrușciov 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
mijlocul oamenilor muncii 
din țara noastră. Solii Uniu
nii Sovietice, scriu corespon
denții „Pravdei", au cutreie
rat aproape întreaga țară. 
Peste un milion de oameni 
au salutat pe oaspeții din 
Țara Sovietelor, de-a lungul 
întregului lor drum. Vizita 
delegației de partid și guver
namentale sovietice s-a trans
format într-o emoționantă 
sărbătoare a prieteniei ro- 
mîno-sovietice, într-o demon
strație a unității și coeziunii 
popoarelor comunității mon
diale socialiste".

Reportajul consacrat vizitei 
delegației de partid și guver
namentale sovietice “ 
nia este intitulat 
„Poporul romîn se 
Arătînd că „nu mai 
cunoaște vechea 
autorii reportajului scriu 
„afară de sondele petroliere 
și de exploatările de cărbune 
la zi au apărut aici puternice 
întreprinderi ale industriei 
electrotehnice și de prelucrare 
a lemnului. întîlnirea oaspe
ților sovietici cu oamenii mun
cii din ținutul reînnoit a fost 
caldă și cordială".

Vizita la Uzina „Electropu- 
tere“ și mitingul care a avut 
loc la Craiova sînt descrise 
de toate ziarele sovietice de 
sîmbătă. Titlurile reportajelor 
sintetizează atmosfera în cart 
s-au desfășurat întîlnirile de
legației sovietice cu poporul 
romîn: „Excepțională însu
flețire și cordialitate" („Kras- 
naia Zvezda“) „întîlnire e- 
moționantă, de neuitat" 
(„Trud”), „Intîlniri cordiale 
pe pămîntul Romîniei" („Mos- 
kovski Komsomoleț“), „Cordia
litate și căldură** („Selskaia 
Jizn”), „Să trăiască și să se 
întărească marea frăție" („So- 
vetskaia Rossia”).

Continuînd să publice tex
tele integrale ale cuvîntărilor 
rostite la întîlniri și mitin
guri, ziarul „Pravda" repro
duce cuvintările rostite de 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej 
și N. S. Hrușciov la Lupeni 
și cuvintările de la Craiova 
ale tovarășilor Gh. Apostol și 
V. V. Grișin.

„Fiecare întîlnire a solilor 
poporului sovietic pe pămîn
tul romînesc este emoționan
tă și unică în felul ei, scrie 
„Izvestia" în reportajul „Va
lea Fericirii”, consacrat vizi
tei la Lupeni. De fiecare dată 
ți se pare că nu pot exista 
întîlniri mai însuflețite, mai 
cordiale. Dar atunci cînd de
legația de partid și guverna
mentală sovietică în frunte cu 
Nikita Sergheevici Hrușciov 
sosește într-un nou oraș sau 
sat, te convingi că dragostea 
frățească și generozitatea fră
țească a prietenilor noștri ro- 
mîni nu au margini". Amin
tind că în trecut Valea Jiului 
era denumită „Valea plînge- 
rii", „Izvestia” scrie: „Viața 

. nouă a dat văii o denumire 
nouă: „Valea fericirii". Oaspe
ții au văzut la Lupeni ca
sele frumoase și bine amena
jate ale celor ce extrag căr
bunele, școli, 
copii și creșe, 
turale".

tre altele, că „întreaga Oltenie 
cunoaște o dezvoltare rapidă, 
modernă, producția ei industrială 
fiind astăzi de 15 ori mai mare 
decît în trecut".

„Populația Craiovei și colecti
vul Uzinei „Electroputere" au sa
lutat cu nespusă căldură delega
ția sovietică, scrie în continuare 
„Trybuna Ludu". Drumul prin 
oraș a prilejuit o puternică ma
nifestare a prieteniei romîno-so- 
vietice și a sentimentelor de 
prietenie față de celelalte țări 
socialiste". Ziarul publică, de a- 
semenea, expuneri ale cuvîntări- 
lor rostite de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Nikita Serghee
vici Hrușciov la Lupeni.

Informații despre desfășurarea 
vizitei înalfilor oaspeți sovietici 
și despre cuvintările rostite cu 
acest prilej au apărut în toate 
ziarele poloneze.

frunte cu N. S. Hrușciov s-a 
transformat încă din primele 
minute într-o manifestație 
grandioasă și spontană a prie
teniei sovieto-romine. Impor
tanța acestui eveniment depă
șește granițele Romîniei. Cu
vintele rostite de N. S. 
Hrușciov pe pămîntul, romi- 
nesc s-au făcut auzite în cele 
mai îndepărtate colțuri ale lu
mii și atrag atenția opiniei 
publice din toate țări le “.

în Olte- 
sugestlv 
bucură'*, 
poți re- 

Oltenie'*, 
că

grădinițe de 
instituții cul-

— Corespon- 
transmite : Jntr-o

VARȘOVIA 23. 
dentul Agerpres 
corespondentă specială din Bucu
rești, publicată în pagina întîi, zia
rul „Trybuna Ludu" își informea
ză cititorii despre vizita făcută 
de delegația sovietică în frunte 
cu N. S. Hrușciov la Craiova. In 
corespondenta se subliniază, prin-

U.R.S.S. : Noua rafinărie de petrol 
de la Angarsk (Irkuțk)

Foto i TASS-MOSCOVA Ruanda șb Urii tuli trebuie să

Ziua tineretului sovietic
Corespondență telefonică specială din Moscova

■

PRAGA. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: Relatând 
despre vizita făcută la Lupeni 
de delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, 
ziarul „Rude Pravo” citează din 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej aprecierile despre 
trecutul revoluționar al mineri
lor din acest bazin carbonifer 
și declarațiile despre încrede
rea nezdruncinată a poporului 
romîn în forța și unitatea lagă
rului socialist, în triumful poli
ticii de coexistență pașnică. Zia
rul subliniază că în cuvîntarea 
sa tovarășul N. S. Hrușciov a 
vorbit despre imensele schim
bări sociale care au avut loc în 
țara noastră și despre puternica 
înaintare a Romîniei pe calea 
dezvoltării economice și cul
turale.

în reportaj este descrisă, de 
asemenea, vizita făcută la Uzi
nele „Electroputere" din Cra
iova.

„In cele cinci hale imense ale 
combinatului, scrie printre altele 
„Rude Pravo", se produc trans
formatoare și electromotoare, in
stalații de înaltă tensiune și in 
ultima vreme se asamblează lo
comotive Diesel-electrice cu • 
capacitate de 2100 CP, cu 
ajutorul cărora sînt modernizate 
căile ferate. Producția acestui 
complex este exportată în multe 
țări. în Cehoslovacia sînt cu
noscute, de pildă, transforma
toarele și electromotoarele pro
duse la combinatul „Electropu- 
teren.

Ziarele „Mlada Fronta”, 
dova Democracie”, ~~ 
„Zvobodne Slovo", 
Li du” și „Zemedelske Novini” 
publică, de asemenea, informații 
și reportaje despre vizita î nai ți- 
lor oaspeți sovietici în 
noastră. Materialul apărut 
ziarul „Mlada Fronta'' 
tulat „Ne 
poporului romîn".

ATENA 23 (Agerpres). — 
Presa greacă a publicat in a- 
ceste zile reportaje, informații, 
extrase din cuvintările rostite 
cu prilejul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice în R. P. Romînă. O 
serie de ziare grecești 
subliniat în comentariile 
dorința de pace a Uniunii 
vietice și a celorlalte țări 
cialiste, atrăgînd atenția

au 
lor

So- 
so- 
în 

același timp că aceasta dorin
ță de pace nu trebuie să fie 
considerată o manifestare de 
slăbiciune. „Dimpotrivă, scrie 
ziarul „To Vima*\ domnul 
Hrușciov a avertizat cercurile 
guvernamentale ale S.U.A. și 
ale celorlalte țări occidentale 
că acela care va îndrăzni să 
dezlănțuie un nou război va 
comite un act de sinucidere. 
Uniunea Sovietică are toate 
mijloacele necesare pentru 
respingerea agresiunii". Zia
rele „Eleftheria" și „Kathime- 
rini" au reținut și ele in co
mentariile lor acest avertis
ment.

Ziarul „Avghi" în reporta
jele consacrate vizitei delega
ției sovietice și prin extrasele 
din cuvintările rostite cu 
acest prilej a scos în evidență 
succesele obținute de poporul 
romîn in dezvoltarea econo
miei și culturii, precum și 
relațiile frățești care s-au sta
tornicit între Uniunea Sovie
tică și Republica Populară 
Romînă, intre P.C.US. fi 
PJd.R.

Prezențe 
romînești 

peste hotare 
ATENA. — La 22 iunie au 

avut loc in capitala Greciei 
diferite manifestări in cinstea 
reprezentanților culturii romi, 
nești, care vizitează această 
țară. In cinstea acad. Mihai 
Beniuc a fost dată o recepție 
de către Asociația națională a 
scriitorilor din Grecia. Uniu
nea artiștilor de teatru a or
ganizat o recepție în cinstea 
actorului romîn Radu Beligan. 
iar Uniunea compozitorilor 
greci a oferit o masă în cin
stea dirijorului George Geor
gescu, artist al poporului. La 
aceste manifestări au partid, 
pat personalități de seamă 
din viața culturală a țării. A 
fost de față, de asemenea, 
M. Băl ăn eseu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Atena.

VARȘOVIA. — In cadrul 
simpozionului: „Structura com
binațiilor complexe", care 
s-a desfășurat in luna iu
nie la Wroclaw, acad. Ra- 
luca Ripan a ținut o comuni
care de specialitate „Combi
națiile complexe ale telurului 
și aplicațiile lor industriale’, 
iar prof. P. Spacu comunica
rea „Clase noi în combinațiile 
complexe din grupa a opta*.

La simpozion au participat 
oameni de știință din 11 țări.

M- 
„Prace”, 
„Ohrana

fora 
în 

este inti- 
bucurăm de succesele

24 (Agerpres).SOFIA
Sub titlul „Pace și colaborare 
frățească", ziarul „Rabotni- 
cesko Delo“ scrie următoarele: 
„Călătoria delegației de partid 
și guvernamentale sovietice în 
frunte cu N. S. Hrușciov pe 
pitorescul pămînt romîn s-a 
transformat într-o manifesta
re cordială a prieteniei și 
colaborării frățești între cele 
două popoare vecine. Ea este 
o manifestare luminoasă a 
prieteniei și coeziunii țărilor 
socialiste, a voinței lor de a 
trăi în pace și colaborare cu 
toate popoarele, de a lupta 
pentru pace în Balcani, pen
tru transformarea lor într-o 
zonă a păcii, pentru dezarma
rea generală și totală, pentru 
instaurarea unei păci trainice 
pe întreaga noastră planetă".

Vecinul nostru de la nord 
— poporul frate romîn — tră
iește zile pline de entuziasm, 
scrie „Zemedelsko 
Vizita delegației de partid 
guvernamentale sovietice

Zname" 
£ 
in

de coaliție națională
VIENTIANE 23 (Agerpres). 

Agențiile de presă anunță că la 
23 iunie, după ce prințul Boun 
Oum a prezentat demisia cabi
netului său, regele Laosului, Sa- 
vang Vatthana, a anunțat oficial 
instalarea guvernului de coaliție 
națională al Laosului în frunte 
cu prințul Suvanna Fumma.

Ceremonia s-a desfășurat la 
reședința din Vientiane a rege
lui, în prezența Consiliului regal 
și fără reprezentanții așa-zisei 
„Adunări Naționale”, adică, după 
procedura prevăzută de acordu
rile de la Zurich.

Prințul Suvanna Fumma a ros
tit un discurs în care printre 
altele a arătat că guvernul său 
își va concentra eforturile în 
următoarele direcții: aplicarea 
în relațiile externe a principii
lor coexistenței pașnice ; dezvol
tarea relațiilor de prietenie cu 
toate țările și în primul rînd cu 
țările vecine pe baza egalității 
și respectării independenței și 
suveranității Laosului ; neparti- 
ciparea la nici o alianță sau coa-

în-liție militară ; nepermiterea 
ființării de baze militare atrăine 
sau a folosirii teritoriului lao
țian în scopuri militare ; neper
miterea amestecului străin în 
treburile interne ale Laosului; 
retragerea întregului personal 
militar străin din Laos, accepta
rea oricărui ajutor nelegat de 
condiții militare sau politice din 
partea țărilor care vor să ajute 
Laosul în construirea unei eco
nomii naționale independente; 
respectarea tratatelor și acordu
rilor semnate în conformitate cu 
interesele poporului laoțian și 
cu politica de pace și neutrali
tate și abrogarea celor ce con- 
travin acestor principii. El a a- 
nunțat, de asemenea, că la prima 
ședință a guvernului va fi dis
cutată problema alcătuirii dele
gației unice la Conferința inter
națională de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoție- 
ne.

Membrii guvernului de coali
ție naționala au depus apoi ju- 
rămîntul tradițional.

obțină o independență efectivă
Cuvîntul reprezentantului R, P. Romîne

în Comitetul nr. 4 al O. N. U

HAGA 13 (Agerpres). — ^esa 
olandeză pubteă șări, ercoto P 
fotografii despre rizâsa detogahe 
soviefke ie R- F. fcei< Ce *- 
cest prilej zaree vorbesc cescre 
realizările poporului romîn, descre 
bogățiile și frumusețile țării noas
tre. Astfel, ziarul ^Haagsdw FcsT 
relevă intr-un articol iapfidcă 
„populația trăiește tnuft r- » C 
decît în trecut. Seara, resteBraeto- 
le fi cofetăriile sînt arhp ne ar 
oamenii sînt bine îmbrăca*.
mînia este boga‘ă îi zăcărr -*e 
minerale și dacă în trecut, coefr- 
nuă ziarul, ea era mar ales o 
exportatoare de matern o’ ~e. 
acum aceste bogății sînt pee^jcra- 
te în țară".

NEW YORK 23 (Age^xas). — 
Agenfia Associated Press rela
tează că trenul speciei peeat d« 
București spre Co-s*»~a te 
versat cimpie Bărăganului iroo 
ogoarele se—cn grîu *« 
întind cit vezi cu ochiT. Bă-âga- 
nul, subliniază corespondenh.' 
agenției Associated P’ess. es c-*ă 
cea rnai mare parte din produc- 
ția de cereale a Romîniei. în sa
tele și orașele situate de-a kngu 
drumului. relatează Associated 
Press, mii de oameni $-aj aduna* 
în gări pentru a saluta pe oaspeți 
la trecerea trenului.

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în cadrul 
discuțiilor din Comitetul’ nr. 
4 al O.N.U. în problema teri
toriilor Ruanda și Urundi, re
prezentantul R. P. Romîne, 
Mihail Hașeganu, a spus prin
tre altele :

Organizația Națiunilor Uni
te s-a preocupat îndelung în 
cursul ultimilor ani de viito
rul teritoriilor Ruanda și 
Urundi. Am intrat acum în 
ultima etapă a eforturilor 
noastre, care trebuie să fie 
încununată prin acordarea in. 
dependenței teritoriilor Ruan
da și Urundi, etapă care cere, 
poate într-o măsură mai mare 
decît celelalte etape ale lungii 
dezbateri asupra 
lorii, tot simțul 
răspundere, de 
și de previziune 
ceasta pentru că

acestor teri- 
nostru de 

înțelepciune 
politică. A- 
nu se pune 

problema numai de a procla
ma independența teritoriilor 
aflate sub tutelă, dar, de ase
menea, și mai ales, de a 
însoți această proclamare de 
măsuri capabile să asigure 
celor două noi state o inde
pendența reală.

Nu putem să analizăm în 
mod serios rezolvarea proble
melor dezvoltării economice 
ti politice, ale menținerii or- 
dinei, ale securității țărilor 
care își dobîndesc indepen
dente doar prin abolirea for
mală a statului colonial și 
fără a elimina formele con- 
crete ale dominației coloniale, 
irre care ocupația militară 
«te. fără îndoială, forma cea 
nai acute.

Borr.rd tocmai de la acest 
da vedere net concxte- 

rim ca o cbee a eccptexului

măsurilor 
să facă 
marea 
riilor Ruanda și Urundi, re
tragerea totală a trupelor bel
giene din aceste teritorii. M. 
Hașeganu a respins „argumen
tele" reprezentantului belgian, 
susținut de reprezentantul 
S.U.A., în sprijinul menținerii 
trupelor belgiene în Ruanda 
și Urundi.

care-i sînt 
efectivă 

independenței

memite 
proewa- 
terito-

uminică 24 iunie, 
pentru a cincea 
oară, tînăra gene
rație a țării so
vietice sărbăto
rește Ziua tine
retului. în marele

teatru în aer liber din Parcul 
de cultură și odihnă Gorki va 
avea loc un miting. Trecînd 
pe aleile parcului i-am văzut 
la lucru pe tinerii pictori-de- 

care 
tine- 
spre 
oprit 

__ _______ care 
vorbesc într-un limbaj foarte 
concret și colorat (la propriu 
și la figurat) despre succesele 
în muncă ale tinerilor mosco- 
viți.

„Să nu pierdem nici o zi, 
nici o oră, nici un minut din 
istoricii 20 de ani" — iată lo
zinca lansată de tinerii mun
citori comsomoliști de la Uzi
nele „Lihaciov" și „Dinamo“. 
La apelul acesta au răspuns 
cu angajamente în muncă 
comsomoliștii din toate col
țurile țării. Pe un alt panou 
— angajamentele comsomoliș- 
tilor alături de ale celorlalți 
muncitori de la depoul Mos- 
cova-triaj, locul unde se 
nasc totdeauna inițiative crea
toare : îndeplinirea planului 
anual la 16 decembrie, 3 mi
lioane tone de mărfuri trans
portate peste plan.

Apropiindu-ne de teatrul 
de vară ne întâmpină sunetele 
concertului de Ceaikovski: 
repetă orchestra studenților 
Conservatorului din Moscova

coratori din Moscova 
construiesc... magistrala 
retului (alee ce va duce 
teatrul de vară). M-am 
in fața cîtorva panouri

care se pregătește să plece la 
Festivalul Mondial al Tinere* 
tului și Studenților. Pe scenă 
își așteaptă rîndul tinerii ba-» 
lerini de la Teatrul Mare din 
Moscova. Înainte de a pleca 
la Helsinki, ei și-au exprimat 
dorința de a participa la ma
rele spectacol ce se va desfă* 
șura cu prilejul zilei tinere
tului sovietic. Festivaluri ar
tistice vor avea loc la cluburi 
și case de cultură, pe estra
dele construite la < Expoziția 
realizărilor economiei națio
nale a U.R.S.S., în piața Ma
nej și în parcurile Moscovei. 
Părăsim parcul Gorki și cu 
tramvaiul fluvial ne îndrep
tăm spre stadionul Lenin. 
Expresia „furnicar" e c5t s« 
poate de potrivită cu imagi
nea ce se desfășoară în fața 
ochilor. Aici se antrenează 
mii și mii de sportivi. De alt
fel, la serbările sportive de 
duminică, care se vor desfă
șura pe cele 35 de stadioane 
și terenuri sportive din Mos
cova, vor participa 150 000 de 
tineri locuitori ai capitalei so
vietice. Este o cifră, într-a- 
devăr record.

Duminică, cu prilejul Zilei 
tineretului, de-asupra țării so
vietice va pluti cîntecul vic
torios al tinereții și se vor 
înălța steagurile multicolore 
ale întrecerilor sportive orga
nizate în cinstea marii săr* 
bători. '

AL. STARK

Moscova, 23 iunie 1962

Evenimentele din Algeria
La Alger viața iți reia treptat cursul normal. Recrudescență

a crimelor O. A. S.

PARIS 23 (Agerpres).—După 
cum relatează corespondenții a- 
gențiilor de presă, orașul Alger 
își reia treptat viața normală, 
în ultimele zile atacurile bande
lor fasciste ale OAS s-au redus 
în mod simțitor. în orașele Oran 
și Bone grupuri de asasini ai 
OAS refuză însă să se ralieze 
apelului de încetare a teroris
mului lansat de Organul execu
tiv provizoriu.

După cum relatează corespon
dentul din Alger al agenției 
France Presse, în cursul ultime
lor două zile bande de huligani 
fasciști au pus la cale numeroa
se explozii în centrul orașelor 
Bone și Oran, avariind un mare 
număr de clădiri publice. în 
urma acestor atentate teroriste 
a fost distrus Palatul Consular 
din Bone, clădirea vamei, birou
rile agenției de voiaj și altele.

La Oran, ia seara silei d« 22

la Oran ți Bone

iunie a avui Ioc pe canalul pos
tului de radio „France V”, o e- 
misiune pirat a postului de ra
dio „Vocea OAS” în cursul că
reia a luat cuvîntul actuala că
petenie a OAS — fostul general 
Gardy. El a îndemnat pe fas
ciștii din OAS să nu-și slăbească 
activitatea teroristă. Agenția 
France Presse relatează că un 
sfert de ora mai tîrziu, ultraco- 
lonialiștii din Oran au deschis 
foc de arme automate împotriva 
populației pașnice.

Agenția Algerie Presse Ser
vice a publicat la 22 iunie un 
buletin special la Alger, în care 
a menționat că în urma cercetă
rilor efectuate de forțele de 
ordine ale FLN au fost desco
perite în apropiere de Constan
tine patru noi gropi comune în 
care «u fost găsite numeroase 
cadavre de algerieni asasinați

de criminalii din OAS. în re
giunea TocqueviHe, în apropiere 
de Setif, au descoperite
peste 1 000 de cadavre de alge
rieni împușcați.

0 crimă odioasă

I

11 E. D

Pe străzile Seulului se pot întîlni la 
pasul șomeri care trăiesc în cea mai neagră mizerie.

PARIS 23 (Agerpres). — 
Bandiții fasciști au săvîrșit 
încă o crimă sîngeroasă chiar 
în centrul Parisului: în noap
tea de 22 iunie a fost ucis 
mișelește comunistul Pierre 
Verget. In momentul cînd 
Pierre Verget scria pe calda- 
rîmul străzii Condorget din 
arondismentul 9 al capitalei o 
lozincă cerînd aspra pedep
sire a lui Bidault, Soustelle și 
a altor căpetenii ale O.A.S., 
s-a apropiat pe furiș de el 
imul din huliganii fasciști și 
i-a dat cinci lovituri de pum
nal...

Ziua. în amiaza mare, huli
ganii fasciști au provocat pa
tru explozii în arondismentela 
17 și 7 din Paris. O persoană 
a fost rănită.

Asasinarea mîrșavă a Iul 
Pierre Verget și actele tero
riste ale ultrareacționarilor 
care au reînceput în capitală 
au pus în mișcarea Parisul 
republican care se adresează 
autorităților cerîndu-le: „Nici 
un fel de milă față de uci
gașii fasciști

Această nouă crimă mîrșa
vă nu poate rămîne nepedep
sită. Ea a fost posibilă, de
oarece autoritățile continuă 
să manifeste îngăduință față 
de criminalii din O.A.S., în 
loc să-i defere justiției și să-i 
pedepsească cu asprime pe 
acei care se află în închisoare 
sau se plimbă în libertate.

Adunarea internațională pentru dezarmare

din viața și lupta tinuretulni lumii
Tineretul lumii se pregătește

pentru Festival
Turku, Tampere, Kotka și 
Lahti. Cel mai important eve
niment pentru participanții 
sindicaliști la festival 
seminarul tineretului 
ci tor.

Numer o ase del egații 
cale din Finlanda au 
comitete de festival și
șoară vinxarea de insigne, 
panouri și ilustrate de festi
val. Tineretul sindical din 
Finlanda a depus peste un 
milion de mărci finlandeze la 
fondul de pregătire in vederea 
festivalului.

sindi- 
creat 

desfă-

de la Acera

Luptători activi
pentru pace

din Fin. 
minuțios 
eu prie-

în apărarea tinerilor patrioți
sud-vietnamezi

re a tinerilor va contribui 
cauza picii, progresului 
bunăstării popoarelor".

In vederea festivalului
pregătește activ tineretul sin-

se

HANOI 23 (Agerpre*).—Du pi 
rom traasnute azeația -Elibera
rea" Bestialele de condamnare 
la moarte «i la manca ailnici 
pronunțate de autoritățile lai 
Ngo Dinh Diem împotriva nani 
profesor și a 11 tiaeri din Viet
namul de rad pentru activitatea 
lor patriotică continuă bî (tir* 
nească protestul itudenților fi 
al altor locuitori din Vietnamul 
de >ud.

Pe adresa Frontului național 
de lupta pentru eliberarea Viet-

nimnloi de rai arată VNA, »♦- 
•csc din diferite regiui ale 
Vietnamului de rad aumeroate 
acriaori de aprobare ți entu
ziasm față de acțiunile antiame- 
ricae ale celor 12 patrioți. în 
•criBori »e cere ca Comisia in
ternațională pentru supraveghe
re fi control în Vietnam să ob
țină de la autoritițile ngodinh- 
d ierni» te anularea sentințelor 
draconice ți eliberarea patrio- 
ților.

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
la 22 iunie pariicipanfii la „mar
șul păcii” care au sosit în capi
tala S.U.A. din orașele Nashville, 
Hanover și Chicago, pentru a 
protesta împotriva cursei înarmă
rilor, au postat pichete în fafa 
clădirii Pentagonului. Ei purtau 
pancarte cu lozinci cerînd să se 
pună capăt pregătirilor de război, 
să înceteze imediat experiențele 
nucleare. Participanfii la marș au 
încercat sâ pătnrxdă în clădirea 
Pentagonului și să înmîneze ge
nerator și oberilor af ați aco o 
r-an-'eve care cheamă la iup*a 
penr-j pace, cezarma-e și ia în
cetarea experienfe-ier nudeare.

A intrat în Enctiune poiifia. 16 
tineri au fost arestați și deferiți 
imediat justiției process! ‘or tr- 
mînd sâ
E Pereți 
întors în 
knndu-ș»

în ajun tinere și tineri ame
ricani organizaseră pichete în 
fața clădirii GIA. care, după 
cum se știe, nu are un rol lip
sit de importanfă în pregătirea 
provocărilor militare.

ACCRA 23. — Trimisul special 
al Agerpres, Mircea Dimitriu, 
transmite : In capitala Ghanei își 
continuă lucrările Adunarea in
ternațională „O lume fără bom
be" care s-a deschis 
nie. Din R. P. Romînă 
prof. universitar V. 
membru corespondent 
miei R. P. Romîne.

în prima zi a adunării, după 
cuvîntul de deschidere al pre
ședintelui Nkrumah au mai rostit 
cuvîntări 
(Anglia), 
tanului,

la 21 iu- 
parficipă 

NOVACU, 
al Acade-

canonicul John Collins 
reprezentanții Afganis- 

R.P.F. Iugoslavia și re-

prezenfanful S.U.A., James Wads
worth, fost șef al delegafiei per
manente a S.U.A. la O.N.U.

Intervenfia acestuia din urmă a 
produs multă surprindere printre 
pariicipanți. Wadsworhf a propus 
ca tema conferinței să nu mai 
fie „o lume fără bombe’’ ci „o 
lume fără război”. Dedesubtul a- 
cestei propuneri a reieșit foarte 
limpede din explicația care a 
însoțit-o: Wadsworth a arătat 
fără înconjur că referindu-se la 
o lume fără război are în ve
dere în primul rînd „așa-zisele 
războaie de eliberare",

Manevrele S. U. A.
în Consiliul de Securitate

fia judecat la 26 iunie, 
pe cauțiune, tinerii s-au 
fața PentagonuLi, re

load în pichete.

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— TASS transmite : Datorită 
poziției ferme a Uniunii So
vietice, în ședința din 22 iunie 
a Consiliului de Securitate au 
fost zădărnicite încercările 
S.U-A. de a încorda și mai 
mult relațiile dintre India și 
Pakistan.

După ce la început au adop
tat o poziție echivocă. Statele 
Unite s-au alăturat in cele 
din urmă Pakistanului. Re
prezentantul Irlandei a pre
zentat proiectul de rezoluție 
elaborat de Statele Unite, po
trivit căruia nu numai Pa
kistanul, ci și Consiliul de 
Securitate al OJÎ.U. s-ar îndoi 
de faptul că Kașmirul face 
parte din teritoriul Indiei.
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Reprezentantul Indiei, Krish. 
na Menon, care a fost invitat 
împreună cu reprezentantul 
Pakistanului la ședințele Con- 
siliului de Securitate, a con
damnat cu hotărîre acest pro
iect de rezoluție.

Reprezentantul Franței, care 
a prezidat ședința, a supus 
totuși la vot proiectul de re
zoluție american. Pentru, au 
votat S.U.A., ciankaișistul, 
Anglia, Franța, Irlanda, Chile, 
Venezuela. Reprezentanții 
Ghanei și R-A.U. au refuzat 
să ia parte Ia jocul politic în. 
ceput de Statele Unite și s-au 
abținut de la vot Uniunea 
Sovietică și Romînia au votat 
împotriva proiectului de rezo
luție irlandez, !n urma cărui 
fapt proiectul a fost respins.

----------------------------------


