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HOTĂRÎRI MOBILIZATOARE
lenara C. C. al 
U.T.M. din 28—29 
mai a stabilit sar
cinile ce revin or
ganizațiilor U.T.M. 
din hotărîrile Ple
narei C. C. al 

P.M.R. și sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Națio
nale din aprilie 1962. Așa 
cum se arată în raportul pre
zentat la plenară, principala 
sarcină a organizațiilor U.T.M. 
de la sate este mobilizarea 
întregului tineret la lupta 
pentru consolidarea economi
co-organizatorică a gospodă
riilor colective, creșterea pro
ducției vegetale și animale, 
ridicarea gospodăriilor de stat 
Ia nivelul celor fruntașe, îm
bunătățirea activității stațiu
nilor de mașini și tractoare.

O condiție importantă pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid în fața Uniu
nii Tineretului Muncitor este 
îmbunătățirea întregii activi
tăți a organizațiilor U.T.M. de 
la sate, activizarea masei u- 
temiștilor, creșterea continuă 
a rîndurilor organizației noa
stre.

In prezent în toată țara au 
loc adunări generale deschise 
ale organizațiilor U.T.M. de 
la sate în care sînt dezbătu
te sarcinile ce revin organiza
țiilor U.T.M., tineretului, în 
lumina hotărîrilor partidului 
și se adoptă măsuri concrete 
menite să ducă la înfăptui
rea acestor sarcini.

La redacție au sosit pri
mele ecouri de la aceste adu
nări. Ele vorbesc despre en
tuziasmul și maturitatea cu

care tinerii de la 
sarcinile de mare 
ce le revin, despre hotărîrea 
lor de a munci pentru înfăp
tuirea obiectivelor ce stau în 
fața fiecărei gospodării colec
tive, gospodării agricole de 
stat și S.M.T.

Ceea ce a asigurat în a- 
ceste adunări dezbateri rodni
ce și adoptarea de măsuri co
respunzătoare, a fost buna 
lor pregătire. Organizațiile 
U.T.M. s-au preocupat ca ute
miștii, toți tinerii, să cunoas
că Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordi
nară a Marii Adunări Na
ționale din aprilie 1962, hotă
rîrile adoptate de această se
siune, precum și raportul la 
Plenara C.C. al U.T.M. din 
28—29 mai. Astfel, comitetul 
organizației de bază U.T.M, 
de la G.A.C. Ghimpați, raio
nul Drăgănești-Vlașca, sub în
drumarea și cu sprijinul or
ganizației de partid, a organi
zat în echipe și brigăzi citirea 
de către toți tinerii a aces
tor documente.

Cu cîteva zile înainte de a- 
dunare, membrii comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
de la G.A.C. Sîngătin, raio
nul Sebeș, s-au întîlnit cu 
președintele gospodăriei, cu 
inginerul agronom și briga
dierii, le-au cerut părerea cu 
privire la felul în care tine
rii și-ar putea spori contribu
ția Ia dezvoltarea sectorului 
zootehnic, Ia creșterea ferti
lității solului etc. Sugestiile 
prețioase ale acestora au fost 
discutate apoi în adunare cu 
toți tinerii.

sate dezbat 
răspundere

In adunarea generală U.TJtf. 
de Ia G.A.C. Pribești, raio
nul Vaslui, tinerii au anali
zat cu spirit de răspundere 
activitatea desfășurată de or
ganizație, felul cum contri
buie ei la îndeplinirea planu
lui de producție al gospodă
riei. Propunerile pe care le-au 
făcut s-au concretizat intr-un 
cuprinzător plan de măsuri, 
în ceea ce privește, de pildă, 
participarea tinerilor în pro
ducție, s-a stabilit ca, in sco
pul grăbirii strîngerii recol
tei, un număr de 16 utemiști 
cu experiență să lucreze pe 
secerători și combine. Pentru 
a spori contribuția tineretului 
la dezvoltarea șeptelului pro
prietate obștească au fost re
comandați să lucreze ca în
grijitori de animale un nu
măr de încă 5 tineri, comite
tul organizației de bază U.T.M. 
primind în același timp sar
cina să propună operativ mă
suri pentru îmbunătățirea ac
tivității lor, în special pe li
nia însușirii unor temeinice 
cunoștințe de specialitate. S-a 
discutat apoi în adunare des
pre necesitatea frecventării 
de către tinerii colectiviști a 
cursurilor învățămîntului a- 
grozootehnic de trei ani și 
s-au stabilit viitorii 45 
cursanți.

în adunarea generală a 
ganizației de bază U.T.M. 
la G.A.C. „N. Bălcescu**, 
ionul Medgidia, s-a stabilit 
un plan cuprinzător privind 
educarea tinerilor, mobiliza
rea lor în toate sectoarele de 
activitate în scopul creșterii 
contribuției lor la întărirea 
economico-organizatorică a

de

or- 
de 
ra

gospodăriei. Totodată, s-a sta
bilit ce vor face tinerii prin 
muncă patriotică. Printre al
tele planul de măsuri elabo
rat cu acest prilej cuprinde : 
in toate sectoarele de muncă 
de pe frontul strîngerii re
coltei, toți tinerii vor fi pre- 
zenți (cu sarcini concrete pen
tru fiecare), curățirea pînă la 
1 august a 120 ha de izlaz, 
defrișarea pînă la 1 noiem
brie a 10 hectare de perdele 
de protecție necorespunzătoa
re, plantarea a 
participarea la 
nor adăposturi 
le etc.

Utemiștii de 
comuna Tabăra, raioiqul Iași, 
au stabilit în adunarea gene
rală care a avut loc cu cît- 
va timp în urmă și o seamă 
de măsuri concrete pentru îm
bunătățirea muncii cultural- 
educative. Astfel, pe baza pro
punerilor s-a hotărît ca la o 
adunare să fie invitat instruc
torul comitetului raional de 
partid ca să vorbească tine
rilor despre Partidul Munci
toresc Romîn, conducătorul și 
organizatorul Uniunii Tinere
tului Muncitor. S-a stabilit, 
de asemenea, pentru fiecare 
tînăr ce carte să citească și 
pînă la ce dată. Au fost lua
te, totodată, măsuri pentru 
organizarea „joilor tineretului** 
a unor duminici cultural-spor
tive, înființarea unui cor și 
a unei echipe de dansuri, 
participarea unor tineri la or
chestra gospodăriei în curs de 
înființare.

Va trebui ca, în continuare, 
comitetele raionale, comunale 
și ale organizațiilor de bază

1 000 de pomi, 
construirea u- 
pentru anima-

Ia G.A.C. din

cînteia 
tineretului
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Mîndre sînt colinele pe care 
Petre Martin de la G.A.S. Cis- 
nădie, regiunea Brașov, își 
mînă zilnic mioarele la păscut. 
Mîndru este și flăcăul nostru 
că și-a ales o meserie fru

moasă.

A început vacanja I Pionieri de la Școala de 8 ani nr. 175 din 
Capitală în excursie pe biciclete.
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Muncitorii din in
dustria chimică au 
îndeplinit cu 4 zile 
înainte 
planul 
ție pe 
mestru

Folosirea 
bună a capacități
lor de producție, in
trarea în funcțiune 
în această perioadă 
a unor noi unități, 
procum și datorită 
dezvoltării întrece
rii socialiste pentru 
îndeplinirea planu
lui la toți indicii, a 
permis chimiștilor 
să realizeze în pri
mele 6 luni ale a- 
cestui an o produc
ție a cărei valoare 
depășește cu mai

de termen 
de produc- 
primul se

al anului.
mai

mult de 650 milioa
ne de lei pe cea din 
aceeași perioadă a 
anului trecut. în a- 
cest an s-au produs 
cu peste 44 000 de 
tone îngrășăminte 
chimice, 48 000 de 
tone de sodă calci
nată și caustică, 
35 000 de tone 
acid sulfuric, 
mult față de 
mul semestru « 
nului 1961.

Gama produselor 
chimice s-a îmbo
gățit în această pe
rioadă cu noi sorti
mente de coloranți, 
lacuri și vopsele, 
medicamente, pro
duse din materiale 
plastice și altele. In

t de 
mai 
pri- 

al a-

același timp, 
perfecționarea 
ceselor tehnologi
ce, întărirea con
trolului pe faze de 
fabricație, calitatea 
numeroaselor pro
duse este mult îm
bunătățită.

Pe seama reduce
rii prețului de cost 
muncitorii, inginerii 
și tehnicienii djn 
întreprinderile in
dustriei chimice au 
realizat în primele 
5 luni din acest an, 
la întreaga produc
ție marfă, economii 
peste plan în valoa
re de 28 524 000 de 
lei.

prin 
pro

(Agerpres)
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Rin fier
La Onești

ONEȘTI. Dincolo de vechiul 
cinematograf, se demolează, 
făctndu-se loc unor noi cons
trucții. Grupuri de tineri a- 
dună fierul vechi, bucățică cu 
bucățică. Sînt constructorii 
din echipele conduse de 
Gheorghe Cojoca.ru, Mihai 
Holban, Dumitru Teodor eseu 
din cadrul, șantierului nr. 3- 

Așa fac ei mereu. In 
liber, unde află că se 
fier vechi, unde-l deș
ii adună cu grijă și

Onești, 
timpul 
găsește 
coperă,
hărnicie și îl trimit oțelării- 
lor. Angajamentul lor era să 
colecteze, în acest an, 14 000 
kg, Pînă in prezent, au strins 
și expediat 24 000 kg. Alte

vechi, ofel
8 000 de kilograme vor fi ex
pediate în curînd.

S. CONSTANTIN

★

Aproape 4 000 de locuitori 
ai noului oraș Onești au par
ticipat zilele trecute la acțiu
nea de înfrumusețare a ora
șului și colectarea fierului 
vechi.

Numeroși tineri, muncitori 
la Combinatul de cauciuc sin
tetic au strîns însemnate 
cantități de fier vechi de pe 
șantierele de construcții ale 
noilor blocuri. Bilanțul aces
tei acțiuni este deosebit de 
îmbucurător: peste 25 tone 
metale vechi au luat drumul 
oțelăriilor.

nou
in
Arad, Lipova 

țl Sînnicolau Mare

raioanele

în orașul Arad, precum și 
în raioanele Arad, Lipova și 
Sînnicolau Mare au fost co
lectate și predate I.C.M., în 
primele 5 luni ale acestui an, 
9 215 tone fier vechi și 152 
tone metale neferoase.

La colectarea și predarea 
acestor cantități de fier și me
tale vechi s-au evidențiat ti
nerii de la Uzinele textile „30 
Decembrie4* Arad, Depoul de 
locomotive C.F.R. Arad, tine
rii mecanizatori de la S.M.T. 
Curtici și alții.

GH. NĂSTĂSESCU 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.TM.-Onești

GH. ROȘCA 
funcționar

La Rușchița

Concert festiv în cinstea

„Zilei învățătorului”
Miercuri seara a 

avut loc, în sala A- 
teneului R.P. Romîne, 
un concert festiv dat 
în cinstea „Zilei învă
țătorului .

In prezenfa a sute 
de învăfători și pro
fesori, elevi și părinfi 
ai acestora, și a al
tor invitafi, formații

artistice ale clubului 
sindicatelor din învă- 
fămînt din București, 
precum și soliști vo
cali și instrumentiști 
au prezentat un pro
gram de cîntece 
chinate 
patriei, 
muncii

în-

$•
partidului 
precum 

pline de ab-

negație a celor căro
ra le este încredin
țată educafia t-nerilor 
vlăstare ale țării.

Unele din bucăfile 
cîntate sînt compoziții 
ale profesorilor și 
învățătorilor din Bucu
rești.

(Agerpres)

Noi centre de prelucrare

Foto: I, CUCU
Mobilizarea tinerilor la acți

unea de colectare a fierului vechi 
constituie o preocupare impor
tantă a comitetului U.T.M. de la 
Exploatarea de marmură Ruțchi- 
ța. Intr-o singură zi, tinerii de 
aici au strins fi predat I.C.M. 
30 tona de fior vechi. In aceas
tă acțiune s-au evidențiat Con
stantin Palan, Tudor Stana fi 
Valeriu Răceanu.

S. TUDOR 
mecanic

La Hunedoara

Intr-una din aceste zile, tine
rii de la laminorul de 450 mm 
din Hunedoara, avînd în frunte 
pe comunistul Gheorghe Voicu 
și inginerul Aurel Pătrașcu au 
pornit Ia îndeplinirea angaja
mentului de a colecta fier și 
fontă veehe. In numai cîteva ore 
ei au strins 15 tone fier și fontă 
veche.

Ei au hotărît ca pînă Ia sfîr- 
șitul lunii să mai siringă încă 
60 tone de metale vechi.

VALERIU STAN 
lamlnorist

a laptelui
întreprinderea de colectare 

și industrializare a laptelui 
din Constanța a înființat în 
acest an în regiunea Dobro- 
gea încă 48 centre de prelu
crare. La Șipotele, Fîntînele^ 
Mahmudia și în alte 20 de lo-

calități au fost înființate, de 
pildă, noi centre pentru pro
ducerea brînzeturilor. Noile 
unități au fost utilate cores
punzător și asigurate cu ca
dre de specialitate.

Un nou spectacol: 55

„Visuri împlinite’’ este intitulat 
noul spectacol al Ansamblului de 
cîntece și dansuri C.C.S. cu care 
de curînd a plecat în turneu. Pri
mul act („Tinerejea unui oraș”) 
prezintă munca și viafa locuitori
lor Capitalei. Actul II („Visuri în
drăznețe") se petrece în clubul 
unei uzine metalurgice, unde s-a 
organizat sărbătorirea fruntașilor.

Versurile lui Victor Tulbure au 
completat libretul semnat de 
Vladimir Litvin, din care s-a in
spirat compozitorul Florin Comi

șel. Decorurile — semnate 
artistul emerit Liviu Ciulei și 
hitectul Mircea Bodianu — 
lingă faptul că reușesc să 
gereze o ambianță adecvată 
blourilor ce se succed în specta
col au avantajul de a fi ușor 
de montat.

Este un spectacol 
impresionează prin 
care sînt îmbinate 
mentele coregrafice

de 
ar
pe 
su- 
ta-

realizat, care 
măiestria cu 
muzica, mo
și poezia.

V. GRIGORESCU

In ziarul nostru de mîine vom publica 
CONDIȚIILE DE ADMITERE

în școlile proiesionale de mecanici agricoli, școlile 
tehnice de maiștri mecanici agricoli și in școlile 

tehnice agricole

Borzești. Vedere spre termocentrală.
Foto: I. ZAMFIR

în ziua de 27 iunie a.c., to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a primit 
pe tovarășii Doka Laszlo, Ko
vacs Sandor, Illyes Jozsef, 
Kalauz Istvan, Găti Gyorgy, 
.Vilcsek Janos, Fenyo Imre, E- 
gressi Karoly, Szilagyi Sandor, 
Zsidi Gyula, Tomor Jozsef, 
Moskovics Ferenc, Benedek 
Zoltan, Szasz Jozsef, Repași

de grîu și orz
De cîteva zile numeroase 

G.A.S. și G.A.C. din regiunea 
Dobrogea, au început recolta
tul orzului și griului. La 
G.A.C. Tortomanu, Ovidiu 
și Moșneni, la G.A.C. Lanu
rile și cele din raza S.M.T. 
23 August, zeci de combine 
autopropulsate și tractate, 
pregătite cu grijă de mecani
zatori, au prins să cutreiere 
lanurile întinse de orz. Peste 
tot se lucrează intens. Harni
cii combineri de la GA.S. Tor
tomanu, raionul Medgidia, de 
pildă, au reușit numai într-o 
singură zi să recolteze orzul 
de pe 62 de hectare.

După ce au terminat de 
strîns recolta de pe întreaga 
suprafață de orz, 
acestei gospodării 
cut imediat la 
celor 926 de ha 
și la balotarea paielor de orz 
în vederea eliberării terenu
lui.

CONSTANTIN LAMPA

Gellert și Luczo Mihaly, acti
viști de partid, conducători de 
întreprinderi și muncitori de 
la Fabrica „Beloianis*^ din 
Budapesta, Uzinele de alumi
niu „înota", Combinatul meta
lurgic „Dunaivaros** și Uzi
nele ungare de vapoare și 
macarale, aflați în țara noa
stră ca invitați ai delegației 
de partid și guvernamentale 
a R. P. Romîne care a vizitat 
R. P. Ungară în toamna anu
lui trecut.

Oaspeții au vizitat între
prinderi industriale, șantiere 
de construcții și unități agri
cole în regiunile București, 
Bacău, Brașov, Dobrogea, li
toralul Mării Negre, Muzeul 
de Istorie a Partidului și Mu
zeul Doftana.

Ei au împărtășit impresiile 
culese în timpul vizitei în 
țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă și prie
tenească.

lucrătorii 
au tre- 

recoltatul 
cu grîuDRUM BUN IN VMĂ!

m asistat, Ia în
ceputul acestei 
luni, în Mediaș, 
la căsătoria a 
doi tineri. Mi
reasa, Lucia Ho- 
ghilăgeanu lu

crează întreprinderea „8
Mai” iar Vasile Cazan, mirele, 
la „Gaz-metan”. Și unul și al
tul BÎnt harnici și pasionați, dar 
nu bănuiau încă de cîtă stimă 
se bucurau și cît de apropiați 
îi simțeau tovarășii 
muncă. Hotărîndu-se 
sătorească ei se 
pentru o sărbătoare 
într-un cerc restrîns 
și prieteni. Dar iată 
tul popular, în clipa cînd ofi
țerul stării civile le oficia că
sătoria, au fost înconjurați, pe 
neașteptate, de zeci de tineri, 
veniți acolo să-i felicite.

Cînd omul este fericit el răs- 
pîndește fericire și în jurul său. 
I-am privit pe cei doi și în
treaga lor înfățișare exprima o 
adîncă emoție. Vasile nu știa 
ce să facă : într-o mînă spri-

lor de 
să se că- 

pregătiseră 
familială, 

de rude 
că la sfa-

jinea buchetele de flori iar cu 
cealaltă răspundea pădurii de 
mîini întinse spre el, 
tîndu-I :

—— Vă mulțumesc... nu 
teptam... Vă mulțumesc 
el repede, într-o parte 
alta, pleeîndu-și mereu 
Iar Lucia, era într-atît de emo
ționată îneît întreaga ei 
era roșie ca o flacără.

Unul dintre tineri se 
să le facă o fotografie, 
din nou i-am 
atenție pe cei 
Stăteau alături cu 
tate de temerari 
treaga lume era a 
tenii îi înțelegeau, bucurîndu-se 
din inimă de această clipă de 
unică frumusețe pentru tinerii 
lor tovarăși de muncă. Intr-ade
văr totul era curat, luminos !

Aceasta s-a petrecut într-o 
miercuri. Petrecerea urma să 
aibă loc sîmbătă. A cui să fi 
fost inițiativa ? Tinerii de la 
cele două întreprinderi au ho
tărît să pregătească și pentru 
petrecerea de sîmbătă o sur-

feliei*

raă aș- 
spunea 
și în 
capul.

feți

oferi
- . . Și
privit cu
doi miri, 

priviri avîn- 
și parcă în- 
lor. Iar prie-

priză. Pînă să v-o dezvăluim 
însă vă vom povesti o întîm- 
plare care cu puțină vreme 
mai înainte adusese frămîntări 
în viața celor doi logodnici.

Intr-una din zilele de primă
vară la redacția ziarului nostru 
s-a primit o scrisoare semnata 
de Vasile Cazan, tînărnl mire de 
astăzi. Iată în întregime, acea
stă scrisoare :

„Dragă redacție,
Sînt îndrăgostit de o fată 

în care am recunoscut de la 
bun început trăsăturile și sen. 
timentele omului integru și pe 
care le-am identificat cu pro
priile mele sentimente. Adese
ori la intîlnirile noastre dis
cutam probleme legate de 
viață, de muncă, de familie.

Am considerat de datoria 
mea să-i vorbesc cît mai mult 
despre concepțiile mele în le
gătură cu lumea și viața. I-am 
explicat că nu mă împac cu 
minciuna, că viața mi-a șle
fuit în așa fel sufletul, în&î 
m-a făcut sever, dar drept;

că misticismul, religia și tot 
ce aparține lor au dispărut de 
mult din conștiința mea. Ii 
vorbeam așa pentru ca priete
nia noastră să nu fie umbrită 
de nimic. Am intrebat-o, 
deci, dacă mă vrea așa cum 
sint, necredincios în plăs
muiri mistice- Răspunsul ei 
a fost categoric: „Da, îmi 
placi așa cum ești". Discuția 
despre religie a mai continuat, 
firește, căci fata a crescut in
tr-o familie cu concepții reli
gioase. „Nici eu nu vreau să ne 
cununăm cu preot, dar cum să 
le spunem părinților acest lu
cru ?" era întrebarea pe care 
mi-o repeta ea seară de seară. 
Iar eu consideram că părinții 
Luciei nu pot să mă oblige 
să fac un lucru străin concep
țiilor mele.

Și așa, într-o duminică sea
ra ne-am prezentat în fața 
viitorilor mei socri și le-am 
vorbit deschis despre toate gin- 
d urile mele, inclusiv despre 
cununia fără preot. Ei au fost 
atunci de acord. Socotind totul

lămurit am stabilit, de comun 
acord, și data logodnei.

Dar după plecarea mea, pă
rinții Luciei i-au spus că ei 
nu vor să se facă de rîsul 
lumii, căsătorindu-și fata fără 
slujbă la biserică.

Îmi pare rău că n-am fost 
înțeles de părinții Luciei. Eu 
nu vreau să comand nimănui, 
nici să-i impun concepțiile 
mele. Socrii mei cred în dum
nezeu. Desigur, eu aș dori ca 
ei să se elibereze de concep
țiile lor mistice dar nici nu 
mă gindesc să le impun acest 
lucru. Doar se știe, o aseme
nea eliberare se face numai 
prin convingere, prin însușirea 
adevărului științific despre 
lume. în același timp nu pot 
recunoaște nimănui dreptul de 
a mă obliga să fiu robul unor

VASILE BARAN

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Cojoca.ru


DEZBATERI PROFUNDE Proletari din toate țările, uniți-vă!

HOTĂRÎRI MOBILIZATOARE
■r
■H

lenara C. C. al 
U.T.M. din 28—29 
mai a stabilit sar
cinile ce revin or
ganizațiilor U.T.M. 
din hotărîrile Ple
narei C. C. al

P.M.R. și sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Națio
nale din aprilie 1962. Așa 
cum se arată în raportul pre
zentat la plenară, principala 
sarcină a organizațiilor U.T.M. 
de la sate este mobilizarea 
întregului tineret la lupta 
pentru consolidarea economi- 
co-organizatorică a gospodă
riilor colective, creșterea pro
ducției vegetale și animale, 
ridicarea gospodăriilor de stat 
la nivelul celor fruntașe, îm
bunătățirea activității stațiu
nilor de mașini și tractoare.

O condiție importantă pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid în fața Uniu
nii Tineretului Muncitor este 
îmbunătățirea întregii activi
tăți a organizațiilor U.T.M. de 
la sate, activizarea masei u- 
temiștilor, creșterea continuă 
a rîndurilor organizației noa
stre.

în prezent în toată țara au 
loc adunări generale deschise 
ale organizațiilor U.T.M. de 
la sate în care sînt dezbătu
te sarcinile ce revin organiza
țiilor U.T.M., tineretului, în 
lumina hotărîrilor partidului 
și se adoptă măsuri concrete 
menite să ducă la înfăptui
rea acestor sarcini.

La redacție au sosit pri
mele ecouri de la aceste adu
nări. Ele vorbesc despre en
tuziasmul și maturitatea cu

care tinerii de la sate dezbat 
sarcinile de mare răspundere 
ce le revin, despre hotârirea 
lor de a munci pentru înfăp
tuirea obiectivelor ce stau ia 
fața fiecărei gospodării colec
tive, gospodării agricole de 
stat și S.M.T.

Ceea ce a asigurat in a- 
ceste adunări dezbateri rodni
ce și adoptarea de măsuri co
respunzătoare, a fost buna 
lor pregătire. Organizațiile 
U.T.M. s-au preocupat ca ute- 
miștii, toți tinerii, să cunoas
că Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordi
nară a Marii Adunări Na
ționale din aprilie 1962, hotâ- 
rîrile adoptate de această se
siune, precum și raportul la 
Plenara C.C. al U.T.M. din 
28—29 mai. Astfel, comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
de la G.A.C. Ghimpați, raio
nul Drăgănești-VTașca, sub în
drumarea și cu sprijinul or
ganizației de partid, a organi
zat în echipe și brigăzi citirea 
de către toți tinerii a aces
tor documente.

Cu cîteva zile înainte de a- 
dunare, membrii comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
de la G.A.C. Sîngătin, raio
nul Sebeș, s-au intîlnit cu 
președintele gospodăriei, cu 
inginerul agronom și briga
dierii, le-au cerut părerea cu 
privire la felul în care tine
rii și-ar putea spori contribu
ția Ia dezvoltarea sectorului 
zootehnic, Ia creșterea ferti
lității solului etc. Sugestiile 
prețioase ale acestora au fost 
discutate apoi in adunare cu 
toți tinerii.
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Borzești. Vedere spre termocentrală. 
Foto: I. ZAMFIR

Muncitorii din in
dustria chimică au 
îndeplini* cu 4 zile 
Înainte de termen 
planul de produc
te Pe _ 
mestru al anului.

Folosirea mai 
bună a capacități
lor de producție, in
trarea in funcțiune 
in această perioadă 
a unor noi unități, 
procum și datorită 
dezvoltării întrece
rii socialiste pentru 
Îndeplinirea planu
lui la toți indicii, a 
permis chimiștilor 
să realizeze în pri
mele 6 luni ale a- 
cestuj an o produc
ție a cărei valoare 
depășește cu mai

mult de 650 milioa
ne de lei pe cea din 
aceeași perioadă a 
anului trecut în a- 
cest an s-au produs 
cu peste 44 000 de 
tone îngrășăminte 
chimice, 48 000 de 
tone de sodă calci
nată și caustică, 
35 000 de tone 
acid sulfuric, 
mult față de 
mul semestru i 
nului 1961.

Gama produselor 
chimice s-a îmbo
gățit în această pe
rioadă cu noi sorti
mente de coloranți, 
lacuri și vopsele, 
medicamente, pro
duse din materiale 
plastice și altele. în

același timp, 
perfecționarea 
ceselor tehnologi
ce, întărirea con
trolului pe faze de 
fabricație, calitatea 
numeroaselor pro
duse este mult îm
bunătățită.

Pe seama reduce
rii prețului de cost 
muncitorii, inginerii 
și tehnicienii djn 
întreprinderile in
dustriei chimice au 
realizat în primele 
5 luni din acest an, 
la întreaga produc
ție marfă, economii 
peste plan în valoa
re de 28 524 000 de 
lei.

pcff. s IlI-a)

La Onești

GH. NĂSTĂSESCU 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.TJd.-Onești

Așa fac ei mereu. In 
liber, unde află că se 
fier vechi, unde-l deș
ii adună cu grijă și

ofei
8 000 de kilograme vor fi ex
pediate in curind.

Scinteia tineretului

Din fier

Fotoi L CUCU

(Agerpres)

I

prelucrare

negafie a celor căro
ra le este încredin
țată educafia fnerilor 
vlăstare ale tării.

Unele din bucățile 
cîntate sînt compoziții 
ale profesorilor și 
învățătorilor din Bucu
rești.

artistice ale clubului 
sindicatelor din învă- 
țămînt din București, 
precum și soliști vo
cali și instrumentiști 
au prezentat un pro
gram de cîntece 
chinate 
patriei, 
muncii

în-
partidului și 
precum și 

pline de ab-

Mînare sînf colinele pe care 
Petre Martin de la G.A.S. Cis- 
nădie, regiunea Brașov, își 
mină zilnic mioarele la păscut. 
Mîndru este și flăcăul nostru 
că și-a ales o meserie fru

moasă.

A început vacanfa I Pionieri de la Școala de 8 ani nr. 175 
Capitală în excursie pe biciclete.
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Pagina elevului —

(Agerpres)

nou

ut

Concert festiv în cinstea

„Zilei învățătorului44
Miercuri seara a 

avut, loc, în sala A- 
teneului R.P. Romîne, 
un concert festiv dat 
în cinstea „Zilei învă
țătorului".

In prezența a sute 
de învă|ători și pro
fesori, elevi și părinți 
ai acestora, și a al
tor invitați, formații

i centre
a laptelui

întreprinderea de colectare 
și industrializare a laptelui 
din Constanța a înființat în 
acest an în regiunea Dobro- 
gea încă 48 centre de prelu
crare. La Șipotele, Fîntînele, 
Mahmudia și în alte 20 de lo-

calități au fost înființate, de 
pildă, noi centre pentru pro
ducerea brînzeturilor. Noile 
unități au fost utilate cores
punzător și asigurate cu ca
dre de specialitate.

Un nou spectacol:
„Visuri împlinite” este intitulat 

noul spectacol al Ansamblului de 
cîntece și dansuri C.C.S. cu care 
de curind a plecat în turneu. Pri
mul act (,.Tinerețea unui oraș") 
prezintă munca și viața locuitori
lor Capitalei. Actul II („Visuri în
drăznețe") se petrece în clubul 
unei uzine metalurgice, unde s-a 
organizat sărbătorirea fruntașilor.

Versurile lui Victor Tulbure au 
completat libretul semnat de 
Vladimir Litvin, din care s-a in
spirat compozitorul Florin Corni-

șei. Decorurile — semnate 
artistul emerit Liviu Ciulei și 
hitectul Mircea Bodianu — 
lingă faptul că reușesc să 
gereze o ambianță adecvată 
blourilor ce se succed în specta
col au avantaju] de a fi ușor 
de montat.

Este un spectacol 
impresionează prin 
care sînt îmbinate 
mente’e coregrafice

de 
ar
pe 
su- 
ta-

realizat, care 
măiestria cu 
muzica, mo- 
și poezia.

V. GRIGOBESCU

In ziarul nostru de mîine vom publica 
CONDIȚIILE DE ADMITERE

în școlile profesionale de mecanici agricoli, școlile 
tehnice de maiștri mecanici agricoli și în școlile 

tehnice agricole

ONEȘT1. Dincolo de vechiul 
cinematograf, se demolează, 
făcîndu-se loc unor noi cons
trucții. Grupuri de tineri a- 
dună fierul vechi, bucățică cu 
bucățică. Sînt constructorii 
din echipele conduse de 
Gheorghe Cojocaru, Mihai 
Holban, Dumitru Teodorescu 
din cadrul șantierului nr. 3- 
Onești. 
timpul 
găsește 
coperă,
hărnicie și tl trimit oțelării- 
lor. Angajamentul lor era să 
colecteze, în acest an, 14 000 
kg. Pînă în prezent, au strins 
și expediat 24 000 kg. Alte

S. CONSTANTIN

★

Aproape 4 000 de locuitori 
ai noului oraș Onești au par
ticipat zilele trecute la acțiu
nea de infrumusețare a ora
șului și colectarea fierului 
vechi.

Numeroși tineri, muncitori 
la Combinatul de cauciuc sin
tetic au string însemnate 
cantități de fier vechi de pe 
șantierele de construcții ale 
noilor blocuri. Bilanțul aces
tei acțiuni este deosebit de 
îmbucurător: peste 25 tone 
metale vechi au luat drumul 
oțelăriilor.

în
Arad, Lipova 

ți Sînnicolau Mare

raioanele

în orașul Arad, precum și 
în raioanele Arad, Lipova și 
Sînnicolau Mare au fost co
lectate și predate I.C.M., în 
primele 5 luni ale acestui an, 
9 215 tone fier vechi și 152 
tone metale neferoase.

La colectarea și predarea 
acestor cantități de fier și me
tale vechi s-au evidențiat ti
nerii de la Uzinele textile „30 
Decembrie44 Arad, Depoul de 
locomotive C.F.R. Arad, tine
rii mecanizatori de la S.M.T. 
Curtici și alții.

GH. ROȘCA 
funcționar

La Rușchița

Mobilizarea tinerilor la acți
unea de colectare a fierului vechi 
constituie o preocupare impor* 
fantă a comitetului U^T.M. de la 
Exploatarea de marmură Rușchi
ța. Intr.o singură zi, tinerii de 
aici au strins și predat I.C.M. 
30 tona de fier vechi. In aceas
tă acțiune s-au evidențiat Con
stantin Palan, Tudor Stana și 
Valeriu Răceanu.

S. TUDOR 
mecanic

La Hunedoara

într-una din aceste sile, tine
rii de la laminorul de 450 mm 
din Hunedoara, avînd în frunte 
pe comunistul Gheorghe Voi cu 
fi inginerul Aurel Pâtrațcu au 
pornit la îndeplinirea angaja
mentului de a colecta fier fi 
fonti veehe. în numai cîteva ore 
ei au strîna 15 tone fier fi fontă 
veche.

Ei au hotârit ca pini la sfîr- 
fitul lunii aă mai stringâ încă 
60 tone de metale vechi

VALERÎU STAN 
laminorist

de

în ziua de 27 iunie a.c., to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a primit 
pe tovarășii Doka Laszlo, Ko
vacs Sandor, Illyes Jozsef, 
Kalauz Istvan, Găti Gyorgy, 
.Vilcsek Janos, Fenyo Imre, E- 
gressi Karoly, Szilagyi Sandor, 
Zsidi Gyula, Tomor Jozsef, 
Moskovics Ferenc, Benedek 
Zoltan, Szasz Jozsef, Repași

♦

Primele boabe 
de grîu și orz
De cîteva zile numeroase 

G.A.S. și G-A.C. din regiunea 
Dobrogea, au începu: recolta
tul orzului și griului. La 
G.A.C. Tortomanu, Ovidiu 
și Moșneni, la GA..C. Lanu
rile și cele din raza S.M.T. 
23 August, zeci de combine 
autopropulsate și tractate, 
pregătite cu grijă de mecani
zatori, au prins să cutreiere 
lanurile întinse de orz. Peste 
tot se lucrează intens. Harni
cii combiner! de la GA.S. Tor
tomanu, raionul Medgidia, de 
pildă, au reușit numai într-o 
singură zi să recolteze orzul 
de pe 62 de hectare.

După ce au terminat de 
strins recolta de pe întreaga 
suprafață de orz, 
acestei gospodării 
cut imediat la 
celor 926 de ha 
și la balotarea paielor de orz 
în vederea eliberării terenu
lui.

CONSTANTIN LAMPA

Gellert și Luczo Mihaly, acti
viști de partid, conducători de 
întreprinderi și muncitori de 
la Fabrica „Beloianis^ din 
Budapesta, Uzinele de alumi
niu „înota", Combinatul meta
lurgic „Dunaivaros* și Uzi
nele ungare de vapoare șl 
macarale, aflați ti țara noa
stră ca invitați ai delegației 
de partid și guvernamentale 
a R. P. Romîne care a vizitat 
R- P. Ungară în toamna anu
lui trecut

Oaspeții au vizitat între
prinderi industriale, șantiere 
de construcții și unități agri
cole în regiunile București, 
Bacău, Brașov, Dobrogea, li
toralul Mării Negre, Muzeul 
de Istorie a Partidului și Mu
zeul Doftana.

Ei au împărtășit impresiile 
culese în timpul vizitei în 
țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă și prie
tenească.

lucrătorii 
au tre- 

recoltatul 
cu grîuDRUM BUN IN W-

m aiistat, la în
ceputul acestei 
luni, în Mediaș, 
la căsătoria a 
doi tineri. Mi
reasa, Lucia Ho- 
ghilăgeanu lu

crează întreprinderea -3
Mai” iar Vasile Cazan, mirele, 
la „Gaz-metan". Și unul ți al
tul sînt harnici ți pasionați, dar 
nu bănuiau încă de cîtă stimă 
se bucurau și cît de apropiați 
îi simțeau tovarășii 
muncă. Hotărindu-se 
sătoreascâ ei se 
pentru o sărbătoare 
într-nn cerc restrins 
•i prieteni. Dar iată 
tul popular, în clipa eînd ofi
țerul stării civile le oficia că
sătoria. au fost înconjurați, pe 
neașteptate, de zeci de tineri, 
▼eniți acolo să-i felicite.

Cind omul este fericit el ris- 
pîndește fericire și în jurul său. 
I-am privit pe cei doi ți în
treaga lor înfățișare exprima o 
adincă emoție. Vasile nu știa 
ce să facă : intr-o mină ipri-

lor de 
să se că- 

pregătiseră 
familială, 

de rude 
eâ la afa-

jinea buchetele de flori iar cu 
cealaltă răspundea pădurii de 
mîiui întinse spre ei, 
tindu-1 :

— Vă mulțumesc... nu 
teptam... Vă mulțumesc 
el repede. într-o parte 
alta, pleeîndu-fi mereu 
Iar Lucia, era într-atît de emo
ționată incit întreaga ei față 
era roșie ca o flacără.

Unul dintre tineri se oferi 
să le facă o fotografie, 
din nou i-am 
atenție pe cei 
Stăteau alături eu 
tate de temerari 
treaga lume era a 
tenii îi înțelegeau, bucurîndu-se 
din inimă de această clipă de 
unică frumusețe pentru tinerii 
lor tovarăși de muncă. Intr-ade
văr totul era curat, luminos ’

Aceasta s-a petrecut intr-o 
miercuri. Petrecerea urma să 
aibă loe limbă ti. A cui sâ fi 
fost inițiativa ? Tinerii de la 
cele două întreprinderi an ho
tă rit să pregătească și pentru 
petrecerea de sîmbătă o rar-

feliei*

Ș» 
privit cu 
doi miri, 

priviri avin- 
ți parcă în- 
lor. Iar prie-

priză. Pini ii v-o dezvălaim 
insă vi von poveiti o intim- 
plare care eu puțină Treme 
mai înainte adusese fr amin țări 
in viata celor doi logodnici.

Intr-ua din zilele de primi- 
Tară Ia redacția ziarului noitrn 
s-a primit o scrisoare semnală 
de \ asile Cazan, tinărol mire de 
astăzi. Iată in întregime, acea
stă scrisoare :

^Drcgă redacție,
Sînt îndrăgostit de o fată 

in care am recunoscut de la 
bun început trăsăturile și sen
timentele omului integru și pe 
care le-am identificat cu pro
priile mele sentimente. Adese
ori la intilnirile noastre dis
cutam probleme legate de 
viață, de mur.câ, de familie.

Am considerat de datoria 
mea să-i vorbesc cit mai mult 
despre concepțiile mele in le
gătură cu lumea și viața. I-am 
explicat că nu mă împac cu 
minciuna, că viața mi-a șle
fuit în așa fel sufletul, incit 
m-a făcut sever, dar drept;

că misticismul, religia ți tot 
ce aparține lor au dispărut de 
mult din conștiința mea. li 
vorbeam așa pentru ca priete
nia noastră sd nu fie umbrită 
de nimic. Am întrebat-c, 
deci, dacă mă vrea cșa cum 
ar.‘>, necredincios in plăs
muiri misrice Răspunsul ei 
a fost categoric: ..Da, tmi 
placi așa cum ești*. Discuția 
despre religie a mai continuat, 
firește, cdci fata a crescut t«- 
tr-o familie cu concepții reli
gioase. ^Nid eu nu vreau să ne 
cununăm cu preot, dar cum să 
le spunem părinților acest lu
cru 7“ era întrebarea pe care 
mi-o repeta ea seară de seară. 
Iar eu consideram că părinții 
Luciei «u poc să mă oblige 
să jac un lucru străin concep
țiilor mele.

Și așa, intr-o duminică sea
ra ne-am prezentat in fața 
viitorilor mei socri și le-am 
vorbit deschis despre toate gin- 
durile mele, inclusiv despre 
cununia fără preot. Ei au fost 
atunci de acord. Socotind totul

lămuri: cm stabilii, de comun 
acord, și baza logodnei.

Dar după plecarea mea, pă
rinții Luciei i-au spus că ei 
nu vor să se facă de visul 
lumii. căsătorindu-și faza fără 
slujbă la biserici.

îmi pare râu câ n-am fost 
înțeles de părinții Luciei. Eu 
nu vreau să comand nimănui, 
mei să-i impun concepțiile 
mele. Socrii mei cred in dum
nezeu. Desigur, eu aș dori ca 
ei să se elibereze de concep
țiile lor mistice dar mei nu 
mă gindesc sd le impun acest 
lucru. Doar se știe, o aseme
nea eliberare se face numai 
prin convingere, prin însușirea 
adevărului științific despre 
lume. In același timp nu pot 
recunoaște nimănui dreptul de 
a mă obliga să fiu robul unor

VASILE BABAN

(Continuare tn pag. a IlI-a)



Pregătiri pentru practica
în producție a studenților

Am adresat tov, conf. univ. 
Victor Hoffmann, rectorul In
stitutului politehnic din Bra
șov, cîteva întrebări privitoare 
la organizarea practicii 
producție a studenților.

în

In ce stadiu se_ ....... află
pregătirile pentru practica 
în producție a studenților?

— Pînă în prezent s-au fi
xat locurile de practică, s-au 
semnat majoritatea contracte
lor cu întreprinderile care vor 
primi studenți, au fost de
semnate cadrele didactice care 
vor conduce practica, au fost 
stabilite temele — conform 
planului de învățămînt și pro
gramelor analitice — care vor 
fi urmărite de studenți în ca
drul pregătirii lor în produc
ție.

de industrializarea lemnului 
cum ar fi Măgura Codlei-Bra- 
șov, C.I.L.-Tg. Jiu, C.I.L.-Rîm- 
nicu Vîlcea etc. Practica stu
denților de la silvicultură nu 
va fi legată de un singur loc. 
Diferențiată pe ani și secții, 
ea se va desfășura în prima 
parte la Brașov și în împre
jurimi, iar apoi pe itinerarii 
diferite în țară, în cadrul că
rora vor fi studiate zonele de 
vegetație, distribuirea plante
lor ierbscee și a speciilor fo
restiere, amenajarea păduri
lor, ameliorații silvice și co

— Ați putea să ne vor
biți mai pe larg despre co
laborarea între institut și 
întreprinderi, între cadre 
didactice și ingineri?

— S-a stabilit încă de mult 
legătură strînsă, organică,o _ . _ ,

între institut și unitățile in
dustriale în care studenții își 
desfășoară practica. în Bra
șov, îndeosebi, nu numai în 
perioada practicii de vară, dar 
și în tot cursul anului cola
borarea institut-uzină se răs
frânge pozitiv asupra proce-

Convorbire cu conf. univ. Victor Hoffmann, 
rectorul Institutului politehnic din Brașov

•— Care sînt locurile în 
care se va desfășura prac
tica studenților institutului 
dumneavoastră ?

rectarea torenților, mecaniza
rea lucrărilor silvice, cultura 
vînatului, precum și cele mai 
mari șantiere de execuție a 
lucrărilor cu caracter fores
tier.

— Studenții celor trei facul
tăți vor efectua practica în 
locuri diferite, după profilul 
fiecărei facultăți și secții. Ma
rea majoritate vor rămîne însă 
în Brașov — care, după cum 
știți, este un puternic centru 
industrial. Studenții facultății 
de mecanică vor fi primiți cu 
căldură — așa cum au fost 
primiți și în alți ani — de 
muncitorii și inginerii de la 
Uzinele „Steagul roșu“ (220 
de studenți), Uzina „Tracto
rul" (383 de studenți), „Hidro
mecanica", Atelierele de au
tomotoare, precum și Uzinele 
„I. C. Frimu“-Sinaia, „Indus
tria sîrmei“-Cîmpia Turzii și- 
altele. Studenții facultății de 
industrializare a lemnului vor 
face practica la combinatele

— Cum va fi îndrumată 
și controlată practica 
către institut?

de

ale 
încă 
pro-

— Consiliile științifice 
facultăților au analizat 
din luna mai conținutul 
gramei de practică și organi
zarea efectivă a practicii. Anul 
acesta, mai mult decît în alți 
ani, studenții aflați în prac
tică vor fi conduși și îndru
mați permanent de către ca
drele didactice cu mai multă 
experiență și chiar de către 
șefii catedrelor. După cum 
spuneam și mai înainte, au și 
fost formate pînă la ora a. 
ceasta colectivele de cadre di
dactice care vor conduce și 
îndruma efectiv pe studenți.

sului de învățămînt. Uzinele 
„Steagul roșu“ și „Tractorul", 
de pildă, au devenit o a doua 
școală pentru studenții facul
tății de mecanică. Ei vizi
tează des uzina, atelierele, bi
rourile de proiectare, urmă
resc întregul proces de pro
ducție. Inginerii și muncitorii 
le-au împărtășit totdeauna cu 
dragoste din experiența lor. 
Zilele acestea, întreprinderile 
brașovene desemnează pe in
ginerii care se vor ocupa de 
studenți. Intr-o perioadă pre
mergătoare practicii, cadrele 
didactice și inginerii se vor 
întîlni la locurile de practică 
și vor stabili concret progra
mul de lucru al fiecărei gru
pe, al fiecărui student, astfel 
ca participarea studenților la 
procesul de producție să fie 
foarte bună.

Vorbind despre colaborarea

dintre institut și uzină tre
buie să amintim neapărat și 
de activitatea organizației 
U.T.M. în această direcție. In
tre studenți și tinerii munci
tori au avut loc, încă din tim
pul anului, numeroase întîl- 
niri, acțiuni comune. S-au le
gat numeroase prietenii. De 
altfel, mulți dintre studenții 
noștri au pornit, spre băncile 
institutului, din uzină. Pe tim
pul practicii studenții se vor 
integra efectiv în viața și ac
tivitatea organizației U.T.M., 
acolo unde vor face practică, 
vor munci alături, vor învăța 
alături, se vor distra împre
ună cu tinerii muncitori.

La „Tractorul44 studenții 
vor participa efectiv la pro
iectarea pentru punerea în fa
bricație a unor noi produse 
superioare celor de pînă a- 
cum.

Un alt lucru nou în practica 
studenților mecanici îl con
stituie temele individuale de 
practică. începînd cu anul a- 
cesta temele se vor permanen
tiza. Fiecărui student j se va 
da o anumită temă pe care el 
trebuie să o urmărească oda
tă cu urmărirea întregului 
proces de producție. Susține
rea acestei teme va fi 
din punctele colocviului 
practică.

S intern convinși — a 
în încheiere tov. Victor Hoff
mann — că organizată bine 
de către cadrele didactice și 
privită cu seriozitate de stu
denți, perioada de practică în 
producție va juca un rol im
portant în pregătirea viitoa
relor cadre de specialiști.

VLADIMIR ALEXANDRU

Drum bun
în viață!

(Urmare din pag. I) 

prejudecăți care n-au nimic 
comun cu mine. Nu sînt mem
bru de partid, dar doresc să de
vin. Sînt utemist, ostaș credin
cios al partidului și lupt ca și 
tovarășii mei, împotriva a tot 
ceea ce mai este vechi. Iar re
ligia a fost și este în perma
nență o piedică în calea înain
tării omului spre cunoaștere și 
civilizație. Noi aparținem vii
torului, iar viitorul aparține 
comunismului. Comunismul ne 
eliberează de toate concepțiile 
mistice, de tot ceea ce a ținut 
omul in întuneric timp de se-

unul 
de

spus

Peste 70 de elevi ai Școlii medii 
de artă plastică din Cluj împre
ună cu elevii Școlii medii de artă 
plastică din București fac practică 
la „Muzeul satului”. In fotografie, 
elevele Suciu Doina și Andreescu 
Eugenia de la școala medie de 

arfă plastică din Cluj, pictînd.

Foto : AGERPRES

Vizita
a

continuarea

misiunii de bunăvoință
Republicii Dahomey
vizitei în tara

Dezbateri profunde — 
hotârîri mobilizatoare

(Urmare din pag. I)
U.T.M. din G.A.C., S.M.T. și 
G.A.S. să asigure dezbaterea 
de către utemiștî, de către în
tregul tineret, a sarcinilor 
puse de partid în fața oame
nilor muncii de la sate și a* 
doptarea de măsuri concrete, 
cuprinzătoare.

Trebuie trase concluziile 
necesare din unele deficiențe 
manifestate pe alocuri, astfel 
Incit fiecare adunare genera
lă să-și atingă scopul,- Așa, 
de pildă, la adunarea genera
lă a organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.C. din co
muna Mircea Vodă, raionul 
Faur ei, comitetul U.T.M. a 
dat dezbaterilor o astfel de 
orientare incit s-a vorbit nu
mai despre realizări și nu 
s-au făcut propuneri concre
te în legătură cu activitatea 
prezentă și de perspectivă a 
tinerilor colectiviști. La adu
narea generală a utemiștilor 
din G.A.C. Butnărești, raio
nul Roman, nu au fost sta
bilite măsuri privind activi
tatea organizației în perioa
da următoare.

Este necesar ca in toate a- 
dunările generale dezbaterile 
să se desfășoare intr-un spi
rit de autoexigență și de com
bativitate, să se facă o ana
liză temeinică a activității 
organizației, din care să re
zulte stabilirea unor măsuri 
concrete pentru mobilizarea 
și mai activă a tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de 
producție, pentru îmbunătăți
rea muncii educative, pentru 
creșterea rîndurilor organiza
ției etc.

Comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. să studieze și să 
analizeze din timp toate pro
blemele muncii organizației 
respective, ale participării ti
neretului la viața gospodăriei 
colective. Să ceară sprijinul 
organizațiilor de partid pen
tru stabilirea celor mai im
portante obiective ale activi
tății de viitor. E bine, de a- 
semenea, ca la întocmirea 
planului de măsuri, membrii 
comitetului U.T.M. să se sfă
tuiască cu președintele gos
podăriei, cu inginerul agro
nom, cu brigadierii, cil un 
număr mare de tineri frun
tași în producție. Pe baza 
acestui studiu amănunțit să 
fie stabilite obiective precise 
în toate domeniile : mobili
zarea tinerilor în producție, 
munca patriotică, activitatea 
cultural-artistică și sportivă 
etc. Aceste propuneri, împre
ună cu cele făcute de tineri 
în adunarea generală, să aibă 
ca rezultat întocmirea unui 
plan de activitate bogat și 
concret — oglindă clară și 
îndreptar pentru activita
tea organizației, pentru acti
vitatea tuturor tinerilor.

Numai o muncă politică- 
educativă permanentă, bine 
organizată, poate asigura 
creșterea continuă a contri
buției tinerilor în producție. 
De aceea este deosebit de im
portant ca în adunările ge
nerale U.T.M. să se stabilea
scă măsuri pornind de la 
realitățile din fiecare organi
zație. Trebuie stabilite activi

tăți cultural-artistice la nive
lai fiecărei brigăzi, al fiecă
rei echipe, în așa fel incit să 
se creeze posibilitatea ca toți 
tinerii să participe activ la 
viața culturală și artistică. 
Să se înființeze mai multe 
coruri, echipe de teatru și 
dansuri, brigăzi artistice de 
agitație. E bine să se stabi
lească totodată ce probleme 
vor fi dezbătute în adunările 
generale viitoare, astfel incit 
aceste adunări să lămurească 
temeinic tineretului politica 
partidului, a statului nostru, 
să contribuie la educarea ti
nerilor în spiritul colectivis
mului.

Adunările generale U.T.M. 
deschise de la sate, în curs 
de desfășurare, trebuie să fie 
un prilej de îmbunătățire a 
activității organizațiilor U.T.M. 
pe brigăzi. Comitetelor orga
nizațiilor de bază U.T.M. le 
revine sarcina de a ajuta 
nemijlocit birourile organiza
țiilor U.T.M. pe brigăzi să-și 
întocmească un plan concret 
din care să rezulte clar, pen
tru fiecare tînăr ce are de 
făcut. Birourile trebuie aju
tate de comitetele organizații
lor de bază U.T.M. ca pe baza 
planului stabilit să organizeze 
în cele mai bune condiții acti
vitatea organizației, să con
troleze sistematic îndeplinirea 
sarcinilor de către utemiști.

Actualele dezbateri au o 
mare însemnătate pentru în
treaga activitate a tineretu
lui de la sate. Ele sint me
nite să ajute și mai mult pe 
fiecare tînăr să înțeleagă și 
să cunoască temeinic locul 
pe care îl ocupă și sarcinile 
ce-i revin pe frontul larg al 
luptei pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective puse de 
partid in fața agriculturii.

Comitetele regionale și co- 
mitetele raionale U.T.M. au 
datoria să ajute efectiv la 
pregătirea și desfășurarea a- 
cestor dezbateri, care consti
tuie un moment însemnat în 
munca pentru îmbunătățirea 
activității organizațiilor U.T.M. 
de la sate, pentru sporirea 
contribuției tineretului la în
deplinirea sarcinilor trasate 
de partid.

e la premiera 
festivă a filmului 
realizat de John 
Sturges au trecut 
cîteva săptămîni. 
Dar interesul spec
tatorilor pentru a-

daptarea cinematografică a nu
velei lui Ernest Hemingway con
tinuă. Deși e vorba de o acțiune 
sobră, realizată cu mijloace sim
ple, susținută numai de doi 
eroi care-și măsoară puterile: 
bătrînul pescar și marea, publi
cul urmărește impresionat, timp 
de o oră și jumătate, nu atît 
amploarea unui atac al rechini
lor, cit mai ales rezistența, te
nacitatea uimitoare, în toate 
împrejurările, a omului aflat 
singur, fără apărare, în mijlocul 
oceanului.

Filmul e credincios cărții. Și 
în aceasta constă virtutea lui, 
întrucît literatura marelui scrii
tor realist american poate să 
împlinească cu sensuri majore

Scenă din film

După un drum lung prin Peștera lalomicioara, lumina zilei a orbi* 
toare.

Constituirea grupului 
pentru relații 

de prietenie Rcminla- 
Brazilia din Marea 
Adunare Națională 
în vederea strîngerii legă

turilor de prietenie și colabo
rare interparlamentare, la 
inițiativa unui număr de de- 
putați ai Marii Adunări Na
ționale, a avut loc în ziua de 
27 hinie 1962 la Palatul Ma
rii Adunări Naționale, consti
tuirea grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie 
Romînia-Brazilia.

In . _
noastră, misiunea de bunăvoință 
a Republicii Dahomey, condusă de 
Sourou-Migan Apithy, vicepre
ședintele Republicii, însoțită de 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
sosit miercuri dimineața la Con
stanța.

Vizitînd 
numente 
stațiunile 
speții au 
se asupra condițiilor în care își 
petrec concediul de odihnă oa
menii muncii din țara noastră.

La amiază, în cinstea Misiunii 
de bunăvoință a Republicii Daho
mey, Sfatul popular orășenesc 
Constanța a oferit o masă la Ma
maia.

Au luat parte Vasile Vîlcu, 
membru al Consiliului de Stat al

orașul Constanța, mo- 
arheologice, muzee, 

Mamaia și Eforie, oa- 
făcut aprecieri elogioa-

R. P. Romîne, prim-secretar 
Comitetului regional Dobrogea 
P.M.R., Eduard Mezincescu, 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Petre Nicolae, președintele 
Sfatului popular orășenesc Con
stanța, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate.

In timpul mesei, Petre Nicolae, 
președintele Sfatului popular oră
șenesc Constanța și Sourou-Mi
gan Apithy, vicepreședintele Repu
blicii Dahomey, au rostit toasturi.

După-amiază, după ce au vizi
tat gospodăria agricolă colectivă 
din Topraisar, gospodăria agricolă 
de stat și stațiunea viticolă expe
rimentală Murfatlar, oaspeții au 
asistat la un spectacol prezentat 
de ansamblul de cîntece și dansuri 
„Briulețul" al Teatrului de stat 
din Constanța.

al 
al 

ad-

(Agerpres)

IN MUNȚII RETEZAT

Cu ce se face tata-socru de 
rîsul lumii", dacă fata sa se 

căsătorește cu omul pe care îl 
iubește și care o iubește, nefor- 
țdți de nimeni, și respectând 
toate legile statului nostru de
mocrat popular ? Și Lucia 
și eu, și părinții Luciei cu
noaștem tineri care la numai 
două-trei luni după cununia 
religioasă s-au prezentat la 
tribunal cu frunțile plecate — 
de data aceasta fără cunună. 
Nu cununia religioasă, ci dra
gostea și respectul reciproc 
unesc tinerii într-o căsnicie 
trainică și frumoasă.

Are dreptul un părinte să se 
pună de-a curmezișul în calea 
fericirii copilului său ? Eu zic 
că nu și, deaceea, nu voi în
ceta să-i conving asupra gre
șelii pe care vor s-o facă cu 
noi“.

Au trecut cîteva luni și în 
tot acest timp, tînărul nostru 
n-a încetat, într-adevăr, să-i lă
murească pe viitorii socri că 
numai niște scorneli mistice con
diționează fericirea în căsnicie de 
cununia religioasă, că fericirea 
are cu totul alte izvoare. Fe
ricirea vine din munca noas
tră, din dragostea pentru viață, 
din conștiința că prin tot ce 
facem ne aducem nu numai nouă 
bucurii ci și semenilor noștri
— societății pe care o clădim. 
Tinerii aveau dreptate să res
pingă concepțiile despre feri
cire ale părinților lor. Căsăto
ria lor 
dorit: 
mistic.
Era o 
aducea _  r ____ _
țile lor senine, pe obrajii lor 
îmbujorați.

Și iată că a venit și ziua 
petrecerii. Colectivul, tinerii de 
la întreprinderea „8 Mai” i au 
invitat pe cei doi tineri să-și ser
beze nunta în sala mare de me
se. Totul era pregătit cu gri
jă. S-au adus flori, s-au împle
tit ghirlande. Cîteva fete, to
varășe de muncă ale Luciei, își 
puseseră șorțuri albe, gata să-i 
servească pe meseni. Iar într-o 
parte a sălii, pe un larg podium
— orchestra artiștilor amatori 
din întreprindere. Aceasta era 
și surpriza de care vorbeam mai 
sus. Deodată, ca la un semnal 
în sală s-au revărsat acordurile 
tradiționalului „Mulți ani tră
iască”. Miresei și mirelui le-au 
fost dăruite cadouri, unele din 
partea colectivelor de muncă, 
altele personale. Și, ca și mu
tica, din toate părțile au început 
să se reverse felicitările. 
și prieteni, tovarăși de muncă 
și învățătură se grăbeau să ex
prime tinerei perechi 
lor de fericire.

Apoi s-a încins dansul.
I-am văzut acolo și pe părin

ții Luciei. Priveau în jur, la 
tineri, la petrecerea și veselia 
lor și fața li se deschidea în
tr-un zîmbet larg. Nunta copii
lor lor era nu numai o sărbă
toare a lor, a familiei, <i a tu
turor prietenilor și tovarășilor 
lor de muncă. Și mi-am dus ia
răși privirea spre cei doi miri: 
cel mai frumos dans le-a fost 
dedicat lor. In întreaga sală 
dansau numai ei, în aplauzele 
tuturor. Se legănau în ritmul 
valsului și mi se părea că-i văd, 
peste ani, tot atît de luminoși 
și de puri așa cum erau ei, 
cum, 
nară,

Să le urăm deplină fericire, 
drum bun în viață !

a avut loc așa cum și-au 
fără umbra ritualului 

Ei se simțeau mîndri. 
victorie morală care-și 

acum strălucirea pe frun-

po-
Valea

xcursionistul 
posit în 
Jiului se decide 
cu greu 
itinerarului turis
tic pe care să-l 
urmeze pentru a 

petrece timpul liber cît mai 
plăcut Și mai instructiv. Bo
găția ținutului, diversitatea 
peisajului, formele de relief 
atît de deosebite îl atrag de 
la prima vedere.

încotro ? Spre vegetația bq- 
gată a munților, spre locurile 
istorice care păstrează urmele 
străbunilor noștri sau spre 
numeroasele și minunatele 
edificii ridicate în anii regi
mului democrat-popular ?

Majoritatea preferințelor, 
optează pentru următoarele 
patru itinerarii turistice: a) 
Petroșeni — Lupeni — masi
vul Retezat, b) Petroșeni — 
Bănița, c) Petroșeni — Lonea 
— Surianul (ultimul situat în 

munții Sebeș), d) 
Petroșeni — Live- 
zeni — Cheile 
duc.

Pentru cei 
urcă pe firul 
Jiului de 
spre locul ei de 
obîrșie, pitorescul 
priveliștelor pline 
de inedit vor ră- 
mîne de neuitat. 

Dintre munții 
regiunii Hunedoa
ra, masivul Rete
zat este conside
rat cel mai fru
mos și interesant.

asupra

Rude

Foto : M. CARANFIL

Sur-

care 
apei 
vest

Cabana Cîmpu 
lui Neag din ma

sivul Retezat

Coloritul peisajelor, cele 80 
de lacuri glaciale și raritatea 
diverselor specii ale florei și 
faunei dau ținutului o notă 
aparte.

Urcînd una din văioagele 
care pornesc din dreptul sa
tului Cîmpu lui Neag, (pînă 
unde sînt diferite mijloace de 
locomoție) spre cele 30 de vîr- 
furi ale masivului Retezat în- 
tilnim curiozități ca nucul săl
batic, rămășiță a vremurilor 
prediluviene, frăsineț de maj- 
drean de obîrșie meridională, 
coniferul recilor tundre sau 
gingașe flori alpine de culoa
re și prospețime fără seamăn. 
Lîngă vîrful Piule se află un 
horn adine de circa 40 m în 
care gheața persistă sub for
ma unei uriașe nestemate de 
la an la an.

O atenție deosebita merită 
cheile Buții și Valea rîului 
Bărbat care are un curs cu
rios și plin de toane. Frumu
sețea munților Retezat nu sa

oprește aici. Străbatînd numai 
cîteva din cele 14 trasee tu
ristice marcate de O.N.T. vom 
întîlni peste tot pîraie repezi, 
ce coboară înspumate treptele 
înălțimilor.

Locuri din Retezat ale căror 
denumiri trebuie memorate 
și vizitate cu primul prilej 
sînt: peșterile din Valea Bra
zilor, grota Gura Lupului din 
apropierea satului Cîmpu lui 
Neag, monumentala peșteră 
de la Arcanul, Piatra Iorgo- 
vanului, Scocul Scorotei, adînc 
ferestruit în stîncă, Dîlma cu 
brazi de lîngă Cîmpușel și 
neapărat spectaculoasa casca
dă de la Vadul Mării. In orice 
anotimp cabanele Cîmpu lui 
Neag, Buta, Baleia, Pietrele, 
Gura Apei și casele de adă
post Cîmpușel și Tău asigură 
pentru excursioniști o găzdu
ire plăcută si confortabilă.ire

A. NICHIFOREL

urările

a- 
la nunta lor. O familie tî- 
puternică.

fiecare cadru. Dacă ar fi ținut 
să „cinematograf ieze" 
orice preț, 
spectaculos 
interioară a 
torii ar fi 
bine făcută
(în acest caz platoul de fil
mare ar fi fost mai puțin vizi
bil, marea lui agitată și rechinii 
mai fioroși), dar mai săracă, 
poate, în semnificațiile înalte 
ale cărții. Așa, fără ambiția de 
„contribuție creatoare", atitudi
nea cineaștilor e reverențioasă 
față de memoria lui Heming
way de la a cărui moarte se 
împlinește un an.

„Bătrînul și marea” e o ope
ră de maturitate. Intre zgudui
toarea confesiune a omului în- 
frînt în lupta cu viața, „Adio 
arme", scrisă în 1929, și acest 
reconfortant poem al încrederii 
în forță, în demnitatea umană 
ce nu poate fi îngenunchiată în 
ciuda tuturor încercărilor, scrii
torul a parcurs un drum ane
voios, plin de căutări. Funda
mentalei probleme a rostului 
existenței, care-l frămînta pe 
artistul realist, eroii lucrărilor 
sale anterioare răspundeau con
fuz, derutați de contradicțiile 
societății în care trăiau. Atîta 
timp cit individul e pus în 
fața unor întâmplări tragiee pe 
care izolat 
cum le pricepe 
etc.), concluzia 
cît pesimistă,

naiv, cu 
traducînd intr-un 

exterior tensiunea 
povestirii, ecraniza- 
obținut o peliculă 
sub raport tehnic

fiind — n-are 
(război, moarte 

nu poate fi de- 
demobilizatoare.

Și pescarul Santiago din filmul 
nostru se află la un moment dat 
singur în largul mării. Dar în 
lupta sa cu natura (și mai ales 
cu limita organismului vlăguit 
de trudă, nemîncare, vîrsta îna
intată), bătrînul arq un aliat 
moral prețios care-l susține în 
pustiul de ape : credința că ci
neva îl așteaptă, are nevoie de 

de experiența lui, cu toate 
acest cineva e un băiat de 
ani pe care-l învață să prin- 
pește.

ti, 
Că 
10 
di

Carnet 
cinematografic
Prietenia dintre omul matur 

și puștiul cu ochi inteligenți, 
plini de căldură și înțelegere 
față de suferințele bătrînului, 
de admirație față de puterea a- 
cestuia de a înfrunta soarta 
grea, constituie pîrghia pe care 
și-a construit Hemingway de
monstrația sa de optimism. Cînd, 
în mijlocul oceanului, moșul ține 
piept cu eroism rechinilor fia- 
mînzi. ceea ce îl îmbărbătează, 
*i dă curaj este încrederea pe 
care o are băiatul în el și pe 
care n-are voie să i-o zdruncine. 
In lipsa unei activități care să-l 
solidarizeze cu ceilalți (pescuieș^

te ungur în barca sa), solitar 
deci prin meserie și împrejurări, 
eroul nostru nu e un solitar 
ca structură sufletească. El se 
simte legat de oameni, de pes
carii din alte bărci pe care-i 
aude vîslind în întunericul nop
ții, de cei rămași pe țărm care-l 
consideră uh bătrin priceput, de 
copil, și toate acestea îl fac 
mai puternic. In clipe grele el 
își amintește cum l-a învins în 
iuptă dreaptă pe negrul cel pu
ternic, ori cum sportivul său 
preferat, marele Dimaggio, cu 
toate că are un picior bolnav a 
ajuns cel mai grozav jucător de 
basse-baL Autorii ecranizării fac 
aceste trimiteri în trecut — 
care constituie suportul moral 
al eroului — cu discreție și mă
sură. Demn de apreciat e în 
deosebi felul în care apare pe 
ecran prietenia dintre Santiago 
și copil. Cu toate că are de sus
ținut vecinătatea unui reputat 
actor, Spencer Tracy, micul in
terpret nu e intimidat, ci spon
tan, firesc, plin de inteligență. 
Delicatețea cu care îl ajută pe 
bătrînul 
îi redă, 
sine și 
din nou 
capătul 
ale personajului sugerate cu ta
lent matur.

Ca în majoritatea rolurilor în 
care l-am admirat (ultimul în 
filmul „Procesul Maimuțelor”), 
Spencer Tracy e un virtuos al

sărman, tactul cu care 
în final, încrederea în 

dorința de a se apuca 
de muncă deși e la 
puterilor, sînt trăsături

expresiei dramatice, subtil tăl
măcitor al gîndurilor complexe 
ce definesc universul spiritual 
bogat al eroilor interpretați de 
el. Iar ilustrarea, mimarea co
mentariului literar e un examen 
actoricesc mai diferit decît o- 
bișnuita „jucare” a scenelor 
„tari”, pe care actorul american 
l-a trecut cu succes. Filmul lui 
Sturges mai are o calitate pe 
care unii cronicari n-au în. 
țeles-o și au considerat-o slă
biciune. Realizatorii refac cu 
conștiinciozitate (ceea ce le-a 
părut unora didacticism plictisi
tor), meticulozitatea cu care ex
perimentatul pescar își rîndu- 
iește sculele — armele ofensi
vei sale asupra mării. Cineaștii 
au știut să pătrundă sensul a- 
cestei migale descrise de He
mingway cu admirație pentru 
orice muncă făcută iscusit, care 
dă omului siguranță și încrede
re în puterile și priceperea sa. 
Bătrînul știe să calculeze cu 
precizie distanța, așa incit peș
tele nu-l lua prin suprindere, 
oricît de mare și abil ar fi fost 
— iată încă unul din „secretele” 
puterii acestui om capabil să re
ziste două zile și două nopți pe 
mare, remorcat de un pește uriaș 
și atacat de cete întregi de re
chini. Acest elogiu pe care He
mingway îl aduce muncii făcute 
cu inteligență și pasiune, cu 
convingerea că numai ea poate 
făuri norocul omului („cînd va 
veni „norocul” trebuie să fiu 
pregătit să-l întâmpin”, gîndește 
Santiago) îl regăsim cu bucurie 
în această povestire cinemato
grafică pătrunsă de adevărul 
profund uman al cărții lui He
mingway.

ALICE MĂNOIU

Miercuri s-au disputat meciurile 
din semifinalele „Cupei R. P. Ro
mîne" la fotbal. Pe stadionul „23 
August" din Capitală, Rapid a În
trecut pe Progresul cu scorul de 
4—0 (1—0), golurile fiind înscrise 
de Ionescu (2), Georgescu și Năs- 
turescu. In întîlnirea de la Plo
iești dintre echipele Steaua și 
Steagul Roșu Brașov, formația 
bucureșteană a prestat un joc 
foarte bun, adjudeeîndu-și victoria 
cu scorul de 7—1 (2—0).

ir
Ieri, la Bacău, a avut loc me

ciul restanță din cadrul campio-

natului categoriei A de fotbal din
tre echipele Dinamo din localitate 
și Jiul Petrila. întîlnirea s-a în
cheiat cu scorul de 4—1 (1—0) în 
favoarea formației dinamoviste.

( Agerpres)
ȘAH : T. Petrosian 

a cîștigat 
turneul candidaților

Turneul candidafilor la titlul 
mondial de șah, desfășurat timp 
de aproape două luni în insula 
Curasao, s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru sovietic Tigran 
Petrosian.

Cîștigînd turneu! candidafilor, 
Petrosian a primit dreptul de a 
susfine anul viitor un meci cu ma
rele maestru sovietic Mihail Botvin
nik, actualul campion mondial de 
șah.
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în intimpinarea apropiatului Congres

mondial de la Moscova
• N. S. HrușclOY va lua cinintul in lața parlicipdnUlor la marele iorum

• Au început să sosească delegații popoarelor la Congres
MOSCOVA 27 (Agerpres). 

— TASS transmite : Nikita 
Hrușciov va lua cuvîntul în 
fața participanților la Con
gresul mondial pentru dezar
mare generală și pace de la 
Moscova,, unde va face o ex
punere asupra politicii Uniu
nii Sovietice în problema de
zarmării generale și totale.

Șeful guvernului sovietic a 
făcut cunoscut acest lucru în 
răspunsul său la scrisoarea 
lui John Bernal, președintele 
Comitetului internațional de 
pregătire a Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace.

Răspunzîndu-i l|ii John 
Bernal, șeful guvernului so
vietic scrie printre altele : 
„Consider că merită cea mai 
caldă aprobare dorința Comi

tetului internațional de pregă
tire a congresului de a asi
gura ca în fața participanți
lor la acest forum mondial 
atît de larg. să fie expusă 
politica statelor asupra uneia 
din cele mai importante pro
bleme ale contemporaneității 
— dezarmarea generală și to
tală-.

TOKIO 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : Congresul 
de la Moscova va fi un eve
niment istoric, care va per
mite întregii omeniri să facă 
un nou pas important spre o 
lume fără războaie, spre o 
lume fără armamente, spre o 
lume în care nu vor fi nici 
asupritori și nici asupriți, a 
declarat Kaneko, secretar ge
neral al' Comitetului pentru

Lucrările Conferinței 
regionale U.N.E.S.C.O

Acad. Mihail Raiea, ales vicepreședinte al dezba
terilor pe tema „Tineretul european și proble

mele știinfei și tehnicii in societatea contempo
rană".

apărarea păcii din Tokio, în 
timpul festivității care a avut 
loc cu prilejul conducerii de
legației din Tokio care a ple
cat la Congresul de la Mos
cova.

Delegația japoneză la Con
gres este formată din 100 de 
persoane.

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— TASS transmite : La Mos
cova au sosit pentru a par
ticipa la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace generalul Heriberto Jara, 
președintele de onoare al Co
mitetului mexican pentru a- 
părarea păcii, și Sapata Lela, 
deputat al Congresului Mexi
can.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : In legătură 
cu apropiatul Congres mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace, la Moscova a so
sit pastorul norvegian Ragnar 
Forbekk, laureat al Premiului 
Internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare**, 
membru al Consiliului mondial 
al păcii. El a declarat că la 
Congresul de la Moscova va 
participa o delegație norve
giană reprezentativă din care 
fac parte delegați ai diferite
lor mișcări pentru pace.

DE PESTEH □ TÂR
puma xw imn 

pxpmiPLOs muici «f s. u. x.
NEW YORK 27 (Agerpres). 

— Peste 300 de oameni de 
artă americani au publicat în 
ziarul „New York Times “ o 
declarație în care cer să se 
pună capăt experiențelor nu
cleare efectuate de Statele 
Unite în regiunea Oceanului 
Pacific și în statul Nevada. 
Autorii declarației scriu că, 
deși au concepții diferite, sînt 
în unanimitate de părere că a- 
ceste experiențe reprezintă o 
primejdie pentru omenire și 
de aceea cer să se pună capăt 
actualelor experiențe. Chemăm 
Pe toți oamenii din toate țările, 
scriu autorii declarației, să facă 
tot posibilul pentru a ob
ține încheierea unui tratat cu 
privire la interzicerea expe
riențelor și a unui acord cu 
privire la dezarmare.

★
BERLIN 27 (Agerpres). — 

Secretariatul Federației demo
crate internaționale a femeilor 
a trimis președintelui S.U.A. 
o telegramă de protest împo
triva exploziilor cu arma nu
cleară la mare altitudine. In 
numele a 200 milioane de fe
mei de pe toate continentele, 
F.D.I.F. cere guvernului S.U.A. 
să-și plece urechea la glasul 
popoarelor din lumea întreagă 
și să înceteze imediat toate 
experiențele cu arma nucleară.

★
HONOLULU 27 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția UP1, 
martori oculari înapoiați din insu
lele Johnston unde se desfășoară 
experiențele atomice americane, 
au relatat că mai mulți tehni

cieni americani au lost răniți de 
fragmentele rachetei termonucleare 
care a trebuit să fie distrusă în 
aer cu prilejul uneia din cele două 
încercări eșuate de a exploda o 
rachetă nucleară la mare înălțime. 
Martorii au declarat că unele din 
fragmentele rachetei cîntăreau a- 
proape 50 kg și că ar fi fost și 
mai multe victime dacă majorita
tea muncitorilor din insula Johns
ton n-ar fi fost evacuați în grabă. 
Unul din martori a spus că numă
rul răniților a fost mai mare de
cît arată cifrele oficiale. Oficiali
tățile Comisiei americane pentru 
energia atomică au avertizat între
gul lor personal de pe insula 
Johnston să nu atingă rămășițele 
rachetei răspîndite p„e o arie 
largă.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Cunoscutul savant francez dr. 
Albert Schweitzer, laureat al 
Premiului Nobel, semnează în 
„Literaturnaia Gazeta" din 
26 iunie un articol consacrat 
problemei dezarmării.

Scoțînd în evidență „crește
rea permanentă a stocurilor

de arme atomice moderne", 
autorul scrie: „Lucrul cel 
mai rău în această cursă a 
înarmărilor este faptul că 
fabricarea tipurilor mai per
fecționate de arme atomice 
necesită explozii nucleare 
experimentale".

A. Schweitzer consideră ex
periențele nucleare drept „o 
acțiune extrem de serioasă 
care privește nu numai țările 
ce o întreprind, ci pe noi toți 
fără excepție".

„Am admirat grija 
pe care statul romîn o acordă 

învătămîntuiui școlar"
Declarațiile proi. Francois Chagot, director ad
junct al Institutului pedagogic din Paris, care ne-a 

vizitat țara

Timp de două săptămîni ne-a 
vizitat țara, ca invitat al Minis
terului Invățămîntului, prof. 
Francois Chagot, director ad
junct al Institutului pedagogic 
din Paris. Oaspetele a făcut vi
zite la Ministerul Invățămîntu- 
lui, Universitatea și Institutul 
de științe pedagogice din Bucu
rești, Universitatea și Institutul 
de perfecționare a cadrelor din 
Cluj. A vizitat stațiunile de o- 
dilină de pe litoralul Mării Ne
gre și de pe Valea Prahovei, 
hidrocentrala „V. I. Lenin" de 
la Bicaz și alte unități indus
triale.

înainte de plecare, prof. 
Franqois Chagot a avut o con
vorbire cu redactorul Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres", 
Ștefan Bratu, căruia i-a împărtă
șit impresii din vizita făcută în 
țara noastră.

In repetate rînduri, în cadrul 
reuniunilor Biroului internațio
nal de educație de la Geneva 
— a spus printre altele oaspe
tele — m-am întîlnit cu repre

NEW YORK. — După cum 
anunță agenția Reuter, la 26 
iunie, reprezentantul Indiei la 
O.N.U. a propus ca pe ordinea 
de zi a celei de-a 17-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
să fie trecută problema „Ne
cesitatea urgentă a încetării 
experiențelor nucleare și ter
monucleare". Reprezentantul 
Indiei a menționat totodată că 
în curînd va prezenta un me
morandum în această proble
mă.

Ruanda și Urundi vor deveni 
independente la 1 iulie 1962

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
La 26 iunie, după lungi și apjinse 
dezbateri Consiliul de tutelă al 
O.N.U. a adoptat cu majoritate da 
voturi rezoluția afro-asiatică cu 
amendamentul cerut de reprezen
tantul Iranului în care se prevede 
că la 1 iulie 1962 teritoriile Ruan
da și Burundi vor deveni conco
mitent independente.

Potrivit ei, trupele belgiene vox

trebui să fie complet evacuate 
pină la 1 august 1962.

La 27 iunie Adunarea Generală 
a hotărît în unanimitate ca Ruan
da și Burundi să devină state in
dependente la 1 iulie a.c.

★

Ruanda și Burundi sînt denumi
rile celor două state care vcr fi 
create pe fostul teritoriu sub tu
tela Ruanda-Urundi,

SOFIA 27 (Agerpres). — La 
Sofia au loc lucrările celei 
de-a IV-a Conferințe regio
nale a comisiilor naționale 
europene pentru U.N.E.S.C.O.

Acad. Mihail Raiea, condu
cătorul delegației R.P. Romi
ne a fost ales vicepreședinte 
al dezbaterilor pe tema „Tine
retul european și problemele 
științei și tehnicii în societa
tea contemporană".

în cadrul dezbaterilor cu 
privire la proiectul de pro
gram al U.N.E.S.C.O. pe anii 
1963—1964, acad. Mihail Ra
iea a vorbit despre lipsuriie 
în orientarea generală a pro
iectului de program arăiînd 
că U.N.E.S.C.O. trebuie să 
promoveze în întreaga sa ac
tivitate, mai mult decît pin» 
acum, marile probleme ale

contemporaneității: apărarea 
păcii, necesitatea lichidării 
complete a colonialismului și 
a urmărilor sale și în special 
a lichidării analfabetismului 
în lume, înțelegerea și coope
rarea internațională, educarea 
tineretului in spiritul păcii și 
al respectului reciproc.

Vorbitorul a expus princi
palele realizări ale Comisiei 
naționale romîne pentru 
U.N.E.S-C.O. și a subliniat 
inițiativele R.P. Romîne pen
tru promovarea educării ti
neretului in spiritul păcii și 
al înțelegerii internaționale, 
precum și propunerile romî- 
nești ale colaborării interbal- 
canice în domeniul educației, 
științei și culturii.

Lucrările conferinței conti
nuă.

In preajma referendumului din

O.A.S. continua seria
Trimisul specia! a! acerbei 

UNION FRANCAISE D'INFORMA- 
TION transmite din Oran :

Incendiile provocate de O-A_S- 
în portul Oran continuă !a c--a 
cînd transmit aceste rine un. Vor 
putea fi oare salvate de fure 
flăcărilor marile rezervoare ce 
păcură și petro!, a ntre care 
unul este deja incandescent ? 
Ar fi suficient ca 
schimbe direcția pentru ca jetu
rile pompierilor care stropesc fără 
încetare pentru a răc. instala|Hie

vintul »-și

Algeria

crimelor...

Fotografia de mai sus reprezintă o manifestația a tineretului din 
Florența pentru pace, împotriva experiențelor atomice ale S.U.A.

zentanți de seamă ai învăță- 
mîntului din Romînia. l-am, fe
licitat pentru lucrările valoroa
se prezentate de ei, în legătură 
cu problemele de educație a ti
neretului romîn, am admirat 
grija pe care statul dv. o acordă 
învățământului școlar și univer
sitar. Vizita făcută aici mi-a dat 
prilejul să cunosc și la fața lo
cului realizările remarcabile în 
acest domeniu. In institutele de 
învățămînt superior pe care 
le-am văzut sînt asigurate con
diții din cele mai bune de stu
diu. Căminele studențești dis
pun, de asemenea, de tot con
fortul necesar tinerilor. Mi-am 
dat seama că ei sînt într-ade- 
văr fericiți de condițiile în care 
trăiesc.

In ceea ce privește perfecțio
narea cadrelor, consider că este, 
foarte judicios sistemul aplicat 
în Romînia ca profesorii să facă 
un stagiu de trei ani în învă
țămînt înaintea examenului de 
definitivare.

Intre ministerele învățământu
lui și institutele pedagogice din 
Paris și București — a spus 
profesorul Chagot •.—i se fac 
schimburi de manuale școlare, 
programe de studii și reviste de 
specialitate. Materialele primite 
din Romînia sînt deosebit de 
utile cercetătorilor noștri. Un 
interes deosebit a stîrnit expo
ziția cărții romînești, organiza
tă anul acesta la institutul pe
dagogic din Paris.

Vreau să spun — a continuat 
oaspetele — că am fost emoțio
nat de felul cum am fost pri- 
mit în Romînia. Ca să spun
ceea ce gîndesc despre Romî-
uia și poporul romîn, ar trebui
mai mult decît un interviu.
Plec cu gîndul și cu inima îm
bogățite după ce am petrecut 15 
zile într-o țară admirabilă, ală
turi de oameni harnici și pri
mitori, care mi-au dat nenumă
rate dovezi de sentimente prie
tenești.

Duc cu mine o mare bucurie, 
un sentiment de adîncă stimă 
față de toți cei care au făcut 
ca vizita mea aici să-mi rănii- 
nă de neuitat.

---- o-----

PE SCURT
MOSCOVA. — La 27 iunie, 

în cadrul Consfătuirii lucră
torilor din direcțiile teritoriale 
de producție agricolă din re
giunile centrale ale R.S.F.S.R., 
care se desfășoară în Palatul 
Mare al Kremlinului, a luat 
cuvîntul N. S. Hrușciov.

La ședință au participat 
conducătorii P.C.U.S. și ai sta
tului sovietic.

pentru Festival

■
i ineretul cuban se
I pregătește intens 

in vederea 
de-al 8-lea Festi
val Mondial al 
Tineretului și Stu

denților de la Helsinki. La a- 
ceastă activitate entuziastă, 
alături de Uniunea Tinerilor 
Comuniști, iau parte deopo
trivă numeroase organizații 
de masă, printre care Fede
rația femeilor cubane, Insti
tutul cuban de prietenie cu 
popoarele din străinătate, In
stitutul cuban de artă și ci
nematografie ele. Reprezen
tanții tuturor acestor organi
zații, întruniți în cadrul Co
mitetului național de pregă
tire a Festivalului, duc o ac
tivitate susținută în orașele și 
satele Cubei.

La Helsinki 
de tineri din 
cei mai buni, 
tins în fabrici, 
pului și în școli. Comitetul 
național de pregătire a Fes
tivalului a hotărît ca fiecare 
fabrică sau școală să-și pro
pună candidații care urmează 
apoi să fie aprobați de sec
țiile respective ale Uniunii 
Tinerilor Comuniști din mu
nicipii și provincii. Fiecare 
din cele trei mari provincii 
din Cuba (Oriente, Havana și 
Las Villas) vor trimite cite 
30 de delegați, în timp ce 
provinciile Camaguey, Pinar 
del Rio și Matanzas vor trimi
te cite 20. Din delegația cu- 
bană vor face, de asemenea, 
parte 40 de sportivi. Alți 
membri ai delegației vor fi 
desemnați din rîndurile tine
rilor care s-au distins în apă
rarea patriei de mercenarii 
care au debarcat pe Playa 
Giron în aprilie 1961. Corpul 
artistic va fi reprezentat de 
80 de tineri și tinere.

în zilele Festivalului de la 
Helsinki sportivii cubani vor 
participa la întrecerile de a- 
tletism, ciclism, înot etc. Ar-

celui

vor pleca 330 
Cuba, dintre 
care s-au dis- 
la munca cîm-

tiștii vor prezenta spectacole 
din bogatul folclor al țării, 
dansuri vechi și moderne, 
cîntece. Corul va interpreta, 
printre altele, „Elegia* vor-

debilă și cîntată, piesă scrisă

Manuel Ascunce în memoria 
unor tineri cubani care au fost 
torturați și asasinați de cri
minali aflați în solda impe
rialismului yankeu în timp ce 
participau la campania de al
fabetizare a țării de anul tre
cut. Grupul artistic va repre
zenta Cuba la toate manifes
tările Festivalului, la concer
tul internațional, la concer
tul de muzică latino-america- 
nă, la concursul de pian și 
canto.

în cadrul pregătirilor tine
retului cuban, între 4 și 10 
iunie în întreaga țară s-a 
desfășurat „Marea săptămînă 
națională a Festivalului". 
Timp de șapte zile în ora
șele și în cooperativele agri
cole au răsunat cîntece în a- 
companiament de ghitară, 
s-au desfășurat întreceri spor
tive, multe din aceste mani
festări ale 
transmise 
televiziune. „Expoziția cărții' 
în cursul căreia au fost vîn- 
dute numeroase volume edi
tate de Comitetul național de 
pregătire a Festivalului de la 
Helsinki, precum și opere ale 
scriitorilor cubanezi și străini

s-a bucurat de un mare suc
ces. In fiecare provincie a 
fost aleasa o ..Regină a Fes
tivalului-. Săptămina a cul
minat cu mari carnavaluri ale 
tineretului desfășurate in în
treaga țară. Toate fondurile 
strînse cu prilejul acestor nu 
nifestări vor servi pentru a- 
coperirea cheltuielilor dele
gației cabane.

Delegația tineretului cuban 
va pleca în Finlanda hotărî- 
tă să contribuie din plin la 
întărirea prieteniei și înțele
gerii intre tineretul lumii. Ti
nerii cubani vor prezenta ti
neretului lumii imaginea ma
rilor realizări înfăptuite în 
țară, sub conducerea guver
nului revoluționar, realizări 
pe care sînt hotăriți să le a- 
pere cu prețul vieții.

de benzină încă intacte să nu mai 
servească la nimic.

Oranui a petrecut 24 de ore 
ex*-aord.r.are chiar pentru acest 
oraș care, așa cum spun locuito
ri , a văzut pînă acum orori de 
tot felul In timpul primelor ex- 
p ori» a.e rezervoarelor de păcură 
ci;n portul Oran, care au provo
cat incendierea mai multor car- 
t e-e a.e orașului, populația euro
peană cuprinsă de panică, urlînd, 
a erga pe străzi. In port, euro
pe.-. i încercau cu disperare în 
cuda flăcărilor să se suie pe va
poare care să-i ducă spre metro
polă. Femei cu copii în brațe, 
în hohote de plîns, strigau, încer
când să se salveze din acest gi- 
gant.c incendiu, ale cărui flăcări 
se ridicau pînă la 150 m înăl
țime.

Soldafii care fac de gardă îm
prejurul portului poartă banderole 
de un galben viu 
diferenția de 
poartă adesea 
rate. Unul 
pe fațada 
gloanțe o 
închisă și 
unui camarad ucis de O.A.S.-iști, 
acum două zile”.

Intr-un mare magazin de îm
brăcăminte din centrul orașului, în

pentru a sa 
O.A.S.-ișii care 

uniforme captu- 
dintre ei mi-a arătat 

unui imobil ciuruit da 
mare pată de culoare 
mi-a spus: „E sîngele

Declarația P,
ALGER 27 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul la posturile 
de radio și televiziune din Al
ger, Ahmed Akkache, din 
partea partidului Comunist 
Algerian, a chemat pe alegă
torii algerieni să voteze „da“

tineretului fiind 
prin posturile de

plină zi oamenii se servesc fără 
să plătească. Scene de vandalism... 
Un domn bine îmbrăcat trece pe 
lîngă mine cu două baloturi de 
țesături în brafe. Nu le-a cum
părat. Cum toată lumea este înar
mată, este ușor să te servești. 
Mulfi au căpătat gustul jafului. 
Oare de ce ? Sînt oameni care 
vor pleca fără să știe măcar cum 
își vor transporta propriile lor lu
cruri și totuși unii dintre ei je
fuiesc alfi europeni. Știu măcar 
de ce o fac ?

Se vede pufină 
ceză cu excepția 
șului, a portului și 
tre cartierele 
algeriene. Pe străzi, nici un musul
man.

„Să nu credeți ca O.A.S.-ul nu 
știe ce face, spun unii francezi 
ziariștilor. Sarcinile sînt împărțite. 
Ceea ce facem noi aici la Oran 
va ajuta pentru a se obține mai 
mult de la algerieni la Alger. Tn 
ciuda aparențelor, toate acțiunile 
sînt calculate. Dacă aceste mij
loace de presiune nu vor ajunge 
pentru a transforma în mod oficial 
Oranul într-o oază franceză, vom 
fi distrus cel puțin cît mai mult 
cu putință înainte de a pleca să 
vedem ce se poate face la Paris".

armată fran- 
marginii ora- 

, a limitei din— 
europene și cele

C. din Algeria
la 1 iulie „pentru un viitor 
liber, pentru pace și fraterni
tate în cadrul unei indepen
dențe reale 
cooperare 
avantajoasă
Franța**.

compatibilă cu o 
liberă și reciproc 

între Algeria și

Aspect din timpul desfășurării unei manifestații a tineretului din Havana în întîmpinarea Festiva
lului de la Helsinki.

Plenara € C. ol ll. T. C
din Columbia

L’a Bogota a avut 
loc cea de-a treia 
plenară a Comite
tului Central al U- 
niunii Tineretului 
Comunist din Co-t 
lumbia.

Plenara a subli
niat primejdia se
rioasă pe care o 
prezintă penetrația

imperialismului în 
Columbia și a Icon- 
damnat subordona
rea necondiționată 
a actualului guvern 
față de monopolu
rile nord-americane 
care își însușesc bo
gățiile țării, dena
turează cultura și 
tradițiile ei. Plena-

ra a chemat tinere
tul columbian să 
lupte împotriva dic
taturii reacționare.

La plenară a fost 
adoptată, de aseme
nea, hotărîrea de a 
se convoca primul 
congres al Uniunii 
Tineretului Comu
nist din Columbia.

ATENA. — Liga de priete
nie greco-romînă a oferit o 
recepție în cinstea personali
tăților culturale din R.P. Ro- 
mînă prezente la Atena. Acad. 
S. Melas a salutat călduros 
prezența reprezentanților cul
turii romînești în Grecia. A 
răspuns acad. Mihai Beniuc, 
care a mulțumit pentru pri
mirea făcută.

Au participat personalități 
ale vieții culturale și artisti
ce din Atena, membri ai Li
gii de prietenie în frunte cu 
generalul L. Spais. A parti
cipat de asemenea, ambasado
rul R.P.R. la Atena, Mircea 
Bălănescu.

VARȘOVIA. - Sub egida 
Ministerului Culturii și Artei 
al R. P. Polone, la Clubul in
ternațional al presei și cărții 
din Varșovia a avut loc la 26 
iunie o seară festivă închinată 
vieții și operei iui Ion Luca 
Caragiale, cu prilejul come
morării a 50 de ani de la 
moartea sa.

Situația
tragică

a muncitorilor spanioli
„Este una din cele mai mari 

nenorociri sa fii muncitor Spaniol", 
scrie printre altele corespondentul 
din Madrid al ziarului „Liberation 
înfr-un reportaj intitulat „Spania 
după 25 de ani".

„Nenorocirea muncitorului spa
niol, arată el, se face simțită o 
data cu creșterea de zi cu zi a 
mizeriei și nedreptății. In general 
un om sănătos care muncește din 
greu primește pe zi o sumă mi
zerabilă care echivalează cu 
340 de franci vechi. In Spania 
nu există practic concediu pentru 
muncitori. Patronii refuză să a- 
corde muncitorilor chiar și zece 
zile de concediu pe an. Atunci 
cînd unii muncitori reușesc să 
smulgă patronilor aceste zece zile, 
ei sînt nevoiți să le folosească 
pentru a munci în altă parte.

In Spania muncitorii trăiesc și 
muncesc în aceleași condiții ca 
acum o sută de ani. Analfabe
tismul, incultura, foametea, mize
ria fac ravagii serioase în rîndu
rile lor, iar televizorul, radioul, 
telefonul, restaurantele și chiar ci
nematografele rămîn aproape in
accesibile pentru marea majori
tate a muncitorimii spaniole.

„Producătorii”, adică o bună 
parte a țărănimii, sînt oamenii cei 
mai umiliți din întreaga Spanie. 
La fel ca și muncitorii industriali 
ei sînt supuși la cele mai diverse 
sacrificii și umilințe.

La Bilbao, unul din cele mai 
mari centre industriale ale Spa
niei, am stat de vorbă cu munci
torii aflați în acea perioadă în 
grevă care mi-au vorbit despre

așa-numitele contracte colective. 
Ei arătau că patronii nu sem
nează contractele colective, dacă 
muncitorii nu acceptă așa-zisa 
productivitate impusă : dacă un 
muncitor nu atinge de trei ori 
consecutiv într-o lună maximul 
de productivitate fixat de patron, 
el este concediat. O asemenea 
muncă intensă este aproape im
posibil de suportat și din acea
stă cauză, Spania este țara cu 
cel mai mare număr de accidente 
de muncă din Europa. Aceste 
accidente fac anual mii de vic
time.

Recentele greve din Spania au 
fost cu adevărat eroice, dacă ți
nem seama de îngrozitoarele 
condiții de trai și de muncă pen
tru care muncitorii spanioli au 
declarat aceste greve și de nu
meroasele privațiuni și represalii, 
cărora au fost nevoiți să le facă 
față în timpul ei. In numeroase 
orașe spaniole — dar mai ales la 
Bilbao, întîlnești pretutindeni 
muncitori prost îmbrac ați, cu 
fața galbenă, cu ochii triști. 
Unul din ei mi-a atras în 
mod deosebit atenția. II cheamă 
Antonio. Este unul din „emigranții 
din interior”. Arăta îngrozitor de 
rău, este bolnav de plămîni, și a 
pierdut un ochi într-un accident 
de muncă. Membrii familiei sale 
au fost nevoiți să se împrăștie 
prin țară pentru a găsi de lucru. 
Pentru a ne da seama ce în- 
seamă a fi muncitor spaniol, am 
să povestesc în cîteva rînduri 
istoria sa. Antonio s-a născut în- 
tr-un sat din provincia Grenada.

Aproape toți locuitorii satului său 
au plecat la oraș în căutare de 
lucru. Antonio, după două zile de 
drum, a ajuns la Bilbao, unde ca 
și ceilalți oameni în situafia sa, 
constituie pentru patronat mina 
de lucru ieftină. Nu are încă de 
lucru și „doarme" pe o bancă în 
parc, de unde polifia îl alungă 
necontenit. Acest fenomen este 
deosebit de frecvent în Spa
nia și oameni în situafia lui An
tonio pot fi găsifi cu sutele de 
mii în această fără, lată o parte 
din adevărata înfățișare a situației 
muncitorimii spaniole după o dic- 
tafură fascistă care durează de a- 
proape 25 de ani.

In mod teoretic, în Spania co
piii între 7 și 14 ani sînt obligați 
să meargă la școală. Dar în fapt, 
nici nu împlinesc vîrsta de 11 ani 
și sînt nevoiți să servească în 
restaurante, să lucreze la pava
tul străzilor sau să măture gara
jele. Numai 10 la sută din numă
rul copiilor între 7 și 14 ani 
frecventează școlile primare și 
numai 5 la sută urmează cursurile 
unor școli tehnice. Este însă puțin 
probabil ca aceștia să fie înca
drați în producție, deoarece in
dustria spaniolă, foarte înapoiată, 
va fi, fără îndoială, incapabilă 
să absorbă măcar o mică parte 
din absolvenții acestor școli. De 
altfel, regimul franchist nu s-a 
prea ostenit să întrețină școli care 
să formeze cadre tehnice. Cele 
cîteva sute de absolvenți care 
termină aceste școli sînt nevoiți să 
îngroașe — pentru o bună peri
oadă de vreme — rîndurile șo
merilor deoarece nu au unde să 
se angajeze, rar în cazul cînd 
reușesc sa găsească de lucru ur
mează veșnicele concedieri.
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