
/învățătorilor și profesorilor —

omagiul tineretului!
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cînteia
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Poștașul se abate adesea pe 
la locuința bătrînului învăță
tor. Ii aduce scrisori din toate 
colțurile țării. îi scrie un tî- 
năr muncitor dintr-o mare 
uzină, un seralist, care învață 
paralel cu munca în produc
ție, ceea ce înseamnă că n-a 
uitat sfatul învățătorului de 
a nu părăsi niciodată tovără
șia cărții. îi scrie un inginer 
agronom aflat pe ogoarele 
unei gospodării agricole co
lective din însoritul Bărăgan, 
un inginer aflat pe unul din 
marile șantiere ale patriei. Ii 
scriu profesori, medici, arhi- 
tecți, matematicieni. Sînt foș
tii lui elevi. Bătrînul dascăl 
și-i amintește. S-a despărțit 
cu greu de ei, după ce, patru 
ani, le-a călăuzit primii pași 
în universul cunoștințelor. Și 
i-a închipuit atunci, peste ani, 
muncitori harnici în uzine, 
ingineri, medici, profesori, cer
cetători. Și iată, anii au tre
cut, școlarii de o șchioapă, 
școlarii lui, au devenit ceea 
ce și-au dorit. E firească mîn- 
dria și bucuria învățătorului 
știind că a dăruit societății 
noastre socialiste oameni de 
nădejde.

Un nume? Ar trebui să aș- 
ternem aici mii și mii de 
nume de învățători și profe
sori, vîrstnici și tineri, care, 
îndeplinindu-și o înaltă mi
siune patriotică, au crescut 
buni cetățeni ai patriei socia
liste.

Pe acești părinți cu mii de 
copii — învățătorii și profe
sorii patriei — îl sărbătorește

moșieresc, care-i punea pe ul
tima treaptă a societății pe a- 
cești cărturari ce trebuia să 
aducă lumina științei de carte 
în rîndul poporului.

Revoluția socialistă a tras 
un hotar între epoci și în 
ceea ce privește învățămîntul. 
învățătorii și profesorii noștri 
— constructori demni ai orân
duirii noi — au astăzi toate

De „Ziua învățătorului"
astăzi întregul popor, de „Ziua 
învățătorului", ca semn de 
înaltă prețuire pentru nobila 
lor activitate. „Ziua învățăto
rului" este o sărbătoare a 
școlii noastre noi, școală care 
se înscrie printre cele mai de 
seamă înfăptuiri ale regimu
lui democrat-popular.

S-au stins de mult, prin 
lupta eroică a clasei munci
toare conduse de către partid, 
acele vremuri de tristă amin
tire, ale regimului burghezo-

posibilitățile să-și îndeplineas
că nobila misiune de a sluji 
școala nouă, socialistă. Cuvin
tele rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul învățătorilor au a- 
vut o adincă rezonanță în 
rîndul cadrelor didactice: 
„Statul și partidul — spunea 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — încredințează în
vățătorului milioanele de ce
tățeni de mîine, le încredin
țează misiunea de a forma,

fnceplnd cu școala elementari, 
cetățeni de tip nou, oameni 
noi ai societății socialiste. Ce 
răspundere mare pentru învă
țători și totodată ce cinste 
înaltă r.

Sarcina care le-a fost încre
dințată de partid constituie 
o mîndrie și o cinste pentru 
învățătorii și profesorii care 
s-au dedicat profesiunii de 
educatori ai tinerei generații. 
Răspunzînd îndemnurilor par
tidului. manifestîndu-și recu
noștința pentru grija pe care 
le-o poartă statul nostru demo
crat-popular, harnicii slujitori 
ai școlii depun o activitate 
susținută pentru a ajuta școa
la să-și îndeplinească înalta 
sa menire. Ei iși desfășoară 
activitatea în condiții tot mai 
bune. Numeroase sînt dovezile 
de grijă și adincă prețuire pe 
care partidul și guvernul le 
acordă învățătorilor și profe
sorilor. Pentru munca lor 
neobosită, pasionată, in sluj
ba școlii, in slujba infăp-
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Tineri învățători și profesori fruntași

CU PLANUL 
SEMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT

Minerii Văii Jiului
Minerii din cel mai mare bazin 

carbonifer a| fării — Valea Jiului 
— au extras zilele acestea ulti
mele tone de cărbune prevăzut 
în planul de producfie pentru pri
mul semestru a| anului. Ca urmare 
a folosirii metodelor înaintate de 
extracfie, productivitatea muncii 
pe post a crescut în primele 5 
luni, pe întregul bazin, cu 1,3 la 
sută. Tn același timp s-au realizat 
economii suplimentare însumînd 
4 799 000 lei.

La îndeplinirea înainte de ter
men a planului semestrial de 
producfie, cea mai mare contri
buție au adus-o minerii de la ex
ploatările Lupeni, Uricani și Pe- 
trila. Colectivul exploatări miniere 
Lupeni, fruntaș pe bazin, a extras 
și expediat centrelor siderurg.ee 
din regiune 95 000 tone cărbune 
cocsificabil în plus fafă de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Constructorii de rulmenți 
din Brașov

CRISTEA ZONIA 
învăfătoare la Școala medie 

«Nicolae Bălcescu" din Pitești

SCHREIBER ȘTEFAN 
profesor de chimie și secretar al 
Comitetului U.T.M. din Școala me

die „Decebal''-Deva

ALEXANDRU RODICA 
profesoară de istorie și instruc
toare superioară de pionieri la 
Școala pedagogică „N. S. Maca- 

renco” din Suceava.

TORJOC ȘTEFAN 
învățător la Școala de 8 ani din 
satul Cheresig, comuna Toboliu, 

regiunea Crișana

Constructorii de rulmenfi din 
Brașov au realizat cu 3 zile înain
te de termen planul semestrial la 
producția globală și marfă. Apli
când cu rezultate bune inifiativa 
constructorilor de tractoare „Să 
lucrăm cel pufin două zile pe lună 
cu materiale economisite", mefa- 
lurgiștii de la această uzină au 
reușit să obfină economii supli
mentare la preful de cost în va
loare de 760 000 lei.

în toate sectoarele
de lucru tinerii

Recoltează griul

vor răspunde:
P R1111T

La întrebarea noastră „Cum 
vor lucra tinerii în campania 
de recoltare ?“, Iusmen Ibadu- 
la, secretarul organizației 
U.T.M. din gospodăria agrico
lă colectivă din comuna Ni
colae Bălcescu, regiunea Do
brogea, ne-a răspuns :

— Avem de recoltat anul 
acesta 1 020 de ha cu grîu, 56 
de ha cu orz și 10 ha cu se
cară. Gospodăria colectivă a 
întocmit un plan de măsuri 
bine chibzuit la realizarea că
ruia vor participa toți colecti
viștii pentru ca recoltatul să 
nu dureze în această campa
nie decit cel mult 10 zile. Se 
înțelege că nici cei peste 120 
de tineri din gospodăria noa
stră nu vor sta de o parte în 
acest timp. La ultima adunare 
generală deschisă a organiza
ției de bază U.T.M., la care 
i-am invitat și pe tovarășul 
președinte și pe tovarășul se
cretar * _ ‘ * *
partid, noi am hotărît ca în 
timpul 
tare să nu lipsească nici un 
tînăr de la muncă și am re
partizat sarcini precise fiecă
ruia. Doisprezece dintre aceș
tia vor lucra alături de cei
lalți colectiviști pe combine. 
Tovarășul inginer agronom 
le-a făcut instructaj în a- 
ceastă privință. Alții vor lu
cra cu atelajele la transportul 
sacilor pînă la magaziile gos
podăriei. Alții la strînsul pa
ielor pentru ca terenul să fie 
eliberat într-un timp cît mai 
scurt și mecanizatorii să poa
tă începe în schimbul de 
noapte arăturile de vară. De
sigur că în acest răstimp vor 
fi și alte munci de făcut: lu
crările de întreținere la cul
turile prășitoare, cositul și 
transportul finului etc. Tinerii 
colectiviști vor merge mereu 
acolo unde gospodăria va 
avea cea mai mare nevoie 
de brațele lor. Vrem ca în a- 
ceastă perioadă contribuția 
noastră la lucrările care se 
vor efectua în gospodărie, atît 
la recoltare cît și la întreți
nerea culturilor, să fie cît mai 
mare.

PETRE GHELMEZ

în zona de șes a regiunii 
Banat a început recoltatul 
griului. Primii au intrat in 
lanurile pîrguite colectiviștii 
din Peregul Mare, care au 
recoltat in prima zi griul de 
pe mai bine de 40 ha. Recol
tatul griului a început și in 
unele G.A.C. din 
Deta și Timișoara.

Unitățile agricole 
din această parte 
luat toate măsurile pentru a 
executa lucrările de stringere

raioanele

socialiste 
a țârii au

a recoltei de cereale într-un 
timp mult mai scurt decit a- 
nul trecut. în acest scop, la 
recomandarea consiliilor agri
cole raionale, pe lingă folo
sirea unui număr sporit de 
combine și de secerători-legă- 
tori s-au luat măsuri pentru 
folosirea tractoarelor în două 
schimburi, în fiecare G.A.C. 
s-au format echipe de cosași 
și echipe oare vor lucra la eli
berarea de paie a terenurilor.

(Agerpres)

Au terminat recoltatul orzului

al organizației de

campaniei de recol-

Gospodăriile agricole de stat Săcele, Sarinasuf și altele 
din regiunea Dobrogea au terminat recoltarea orzului de 
toamnă. In celelalte unități din regiune, recolta de orz a 
fost strînsă de pe mai mult de jumătate din suprafața cul
tivată.

In ultimele zile, numeroase .gospodării de stat și gospo
dării colective au început intens și secerișul griului. In re
giune sînt asigurate condițiile necesare pentru ca recoltarea 
cerealelor pdioase să se termine în 10—12 zile în gospodă
riile colective și în 8 zile în gospodăriile agricole de stat. 
S.M.T. au fost dotate cu încă 250 de tractoare, 100 de com
bine, 200 prese de balotat paie, iar gospodăriile colective au 
confecționat 1 500 colectoare noi de paie. In felul acesta 
se pot stringe în scurt timp paiele de pe miriști și efectua 
arăturile adinei de vară. Au fost luate, de asemenea, mă
suri pentru ca cel puțin 50 la sută din numărul tractoare
lor să lucreze în schimbul doi la arături.

(Agerpres)

Economii prin inovații

Numărul propunerilor 
inovații înregistrate 
mii oziocia lo

de
a-

- ' nul acesta la cabinetul 
tehnic al preparației cărbune
lui de la Petrila se ridică la 
74 din care 27 au fost deja 
aplicate iar 23 se află în curs 
de experimentare. Economiile 
antecalculate ce se vor reali
za prin aplicarea inovațiilor 
sînt de 133.372 lei.

Una din cele mai valoroase 
inovații recent aplicată în pro
ducție este „Confecționarea 
rulourilor de bandă, din tu
buri de masă plastică tip G 90 
și G 75“ care aparține tovară
șului inginer loan Ioniță.

Prin aplicarea acestei ino
vații se obțin o serie de avan
taje printre care : se permite 
înlocuirea metalului cu un 
material mai ieftin și mai 
ușor de prelucrat — masa 
plastică; se ușurează greuta
tea fiecărei piese cu aproape 
la jumătate redueîndu-se im
plicit și consumul de energie 
la mersul în gol al benzii.

Aplicarea acestei valoroase 
inovații aduce economii an
tecalculate în valoare de pes
te 55.000 lei.

CONSTANTIN BĂDUȚĂ 
corespondent voluntar

Muncitor
Sîmbătă 30 iunie 1962

Consfătuire pe șantier. Tînarul inginer Pavel Dulgheru de la Șantierul Naval din Galafi, discutînd 
cu un grup de tineri muncitori planul de montare a catargelor lipede de la cargourile de 4500 tone..

Foto : O. PLECAN

Noi lucrări
pentru protecția

în uzinele meta
lurgice, rafinării și 
schelele petroliere 
ploieștene se cre
ează condiții tot 
mai bune de mun
că. Anul acesta, în 
unitățile industriale 
din regiune se chel
tuiesc pentru pro
tecția muncii a- 
proape 50 000 000 de 
lei, cu 10 000 000 de 
lei mai mult decît 
în anul 1961.

Sondorii din bri-

găzile de foraj și 
cei de la interven
ție au primit noi 
echipamente de pro
tecție și dispozitive 
de mică mecaniza
re. în schela Ber
ea și în altele de 
pe Valea Prahovei 
au fost electrifica
te
de pompare a țițeiu
lui și s-a extins 
mult iluminatul flu
orescent, iar la U- 
zinele metalurgice

centrele vechi

muncii
Expoziție 

de pictură
în cinstea

Citiți
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Viața culturală 
a tineretului

La începutul anului în curs, 
la Uzinele de utilaje din Med
gidia, s-au luat măsurile nece
sare în vederea îndeplinirii 
ritmice a planului. S-a pus 
și problema organizării cursu
rilor de ridicare a calificării, 
a organizării, în continuare, a 
schimburilor de experiență, a 
generalizării metodelor celor 
mai bune. Privitor la această 
problemă, la unii membri ai 
comitetului U.T.M. a apărut 
ideea că, din moment ce lu
crurile merseseră bine în 1961, 
era cazul să nu se mai zbată 
atîta, s-o lase adică... „mai în
cet”.

Dar iată că socoteala lor s-a 
dovedit greșită. In uzină s-au 
introdus repere noi care ce
reau, firește, cunoștințe noi. 
Astfel, lăsați mai „încet" cu 
învățătura, tinerii s-au des
curcat mai greu, au lucrat sub 
posibilitățile de lucru ale ma
șinilor și iată că în primul 
trimestru al anului, indicele de 
productivitate pe întreaga 
uzină n-a fost realizat.

Comitetul de partid și con-

Tirgoviște au fost 
montate noi insta
lații și ventilatoa
re. Importante lu
crări de protecția 
muncii au mai fost 
executate anul a- 
cesta la rafinăriile 
Teleajen și Cîmpi- 
na, Întreprinderea 
forestieră Măneciu- 
Ungureni, la mine
le din Filipești etc.

învățătorului'*

(Agerpres)

Sute șî sute de studenți au ple
cat ieri spre 
cole de

-- y gospodăriile agri- 
stat, unde vor ajuta la 
strînsul recoltei.

Foto : N. STELORIAN

ducerea uzinei au atras aten
ția asupra cauzei care a 
dus la acest rezultat. Comite
tul U.T.M. și-a analizat critic 
greșeala și a hotărît să contri
buie cu toate forțele la schim
barea situației create.

O atenție deosebită s-a dat

indicelui de productivitate. S-a 
luat inițiativa ca această me
todă să fie cît mai mult gene
ralizată. Extinderea ei a fost 
făcută după ce mai întîi s-a 
predat la cursuri geometria 
sculelor așchietoare și tinerii 
au început să cunoască noțiuni

vățat Spînu Nicolae, Neagu 
Gheorghe și alții un lucru a- 
tît de folositor unui muncitor 
strungar. După pregătirea fă
cută în secție s-a trecut la a- 
plicarea metodei la toate 
strungurile. Rezultatul ? Pro
ductivitatea muncii a crescut

Tribuna experienței privind ridicarea 
calificării tineretului

începînd din lunile aprilie-mai 
organizării cursurilor de ridi
care a calificării profesionale. 
Lecțiile predate au fost astfel 
întocmite îneît tinerii să poată 
să-și lămurească o serie de 
probleme tehnice legate de 
noile produse, să poată să fo
losească în întregime capacită
țile de producție. In uzină 
existau muncitori care aplicau 
cu succes metoda de așchiere 
rapidă a metalelor, metodă 
care îi ajută în îndeplinirea 
indicilor de plan, în special a

teoretice despre unele meca
nisme ale mașinilor-unelte și 
noțiuni despre o serie de me
tode sovietice. Primul pas în 
această direcție l-a constituit 
demonstrația practică pe care 
tovarășul Ion Niculescu a fă
cut-o în fața tinerilor munci
tori. Pe de altă parte, la scu- 
lerie a fost repartizat un mun
citor specializat în ascuțirea 
cuțitelor, care o perioadă 
de timp i-a învățat pe ti
neri cum să ascută corect un 
cuțit. In felul acesta au în-

în medie cu 3-4 la sută în 
secție.

O atenție sporită acordă co
mitetul U.T.M. folosirii mașini
lor de către tineri cu maxi
mum de randament. îna
inte, de pildă, existau băieți 
în brigada condusă de Van- 
cea Ion, care începuseră să 
neglijeze graficul de lucru, 
uneori întîrziau, alteori mași
nile mergeau în gol, ei ocupîn- 
du-se cu altceva. Firește era 
vorba doar de minute, dar a- 
dunate acestea influențau asu-

pra îndeplinirii indicelui de 
productivitate. In scurtele șe
dințe de producție acești tineri 
au fost aspru criticați arătîn- 
du-li-se ce au de făcut pentru 
ca și ei să folosească mașinile 
la maximum. Astăzi, fiecare 
membru al brigăzii lucrează 
tot mai bine.

Rezultate frumoase în ridi
carea productivității muncii au 
obținut și alte echipe și bri
găzi printre care și cea con
dusă de tînarul Mucenic Du
mitru. De fapt, rezultate im
portante s-au obținut pe în
treaga uzină: indicele de pro
ductivitate a fost îndeplinit și 
chiar depășit cu mult peste 
cel planificat. S-a verificat 
astfel încă o dată cunoscutul 
principiu al muncii organiza
țiilor U.T.M. din fabrici și 
uzine, și anume, că în învăță
tură, în extinderea metodelor 
înaintate nu trebuie să exis
te... vacanțe, că activitatea de 
ridicare a calificării trebuie 
să se desfășoare permanent, 
fără pauze.

I. V. POENARU

în Capitală, la Clubul sin
dicatelor din învățămînt. s-a 
deschis vineri după-amiază o 
expoziție de pictură, organi
zata în cinstea „Zilei învăță- 
torului“. Expoziția cuprinde 
peste 50 de lucrări executate 
de învățători și profesori de 
desen, membri ai cercului de 
artă plastică „Ion Andreescu“. 
Picturile în ulei și acuarele 
prezentate oglindesc aspectele 
din viața cadrelor didactice, 
a elevilor, din viața nouă a 
școlilor noastre.

(Agerpres)

1000-
spectacol

La Teatrul muzical „Gheor
ghe Dima“ din Brașov a a- 
vut loc, zilele acestea, un 
spectacol cu opera „Evgheni 
Oneghin‘( de Ceaikovskî. Aces
ta este al 1 000-lea spectacol 
dat de colectivul teatrului 
brașovean din anul 1956 -i 
data cînd și-a început activi
tatea — și pînă acum.

în cei 6 ani de activitate, 
artiștii teatrului brașovean au 
prezentat sute de spectacole 
în fața muncitorilor din între
prinderile din Brașov și din 
alte localități din regiune, a 
muncitorilor forestieri din 
munții Vrancei și Făgăraș, a 
colectiviștilor din diferite co
mune și sate, a oamenilor 
muncii veniți la odihnă în 
stațiunile Bazna, Ocna Sibiu
lui și Predeal.

Numărul spectatorilor înre
gistrați în această perioadă 
se ridică la aproape 400 000.

Studenji
1 a munca

(Agerpres)

patriotică
Ieri, 

a trăit 
telor i 
membri ai brigăzi
lor de muncă pa
triotică. Din Gara 
de Nord — cu tre
nul — și din fața 
institutelor — cu 
mașinile — ei s-au 
îndreptat spre gos
podăriile agricole 
de stat unde timp 
de două săptămîni 
vor contribui la 
strîngerea recoltei. 
Viața în brigăzile 
de muncă patrioti
că cu toată munca 
și activitatea cultu- 
ral-sportivă și re
creativă, legată de 
ea, face parte din 
bucuriile vacanței.

Bucureștiul 
voioșia su- 

de studenți,

Căci, după o sesiu. 
ne bogată în roade, 
o vacanță cu un 
program variat este 
bine meritată. Mun
ca la strînsul recol
tei a intrat în tra
diția și frumusețea 
vacanței studen
țești...

Ora 8,30. Pînă în 
ultimul moment la 
sediul organizației 
U.T.M. de la Facul
tatea de filologie au 
sosit solicitanți. Dar 
comitetul U.T.M. 
s-a orientat în re
zolvarea numeroa
selor cereri numai 
spre studenții cu 
rezultate bune la 
învățătură. Și au 
avut de unde alege. 
Cei 800 de studenți

ai facultății care au 
plecat 
riile 
stat 
Dudu, 
Giurgiu, 
tele, Oltenița-Chir- 
nogi și altele sînt 
cu toții integraliști.

— Și după zilele 
de activitate în gos
podăriile colective ?
— întrebăm.

— Vacanța conti
nuă. Plecăm la 
mare, la Costinești
— ne spune o stu
dentă.

— Și la munte, la 
Pîrîul Rece — in
tervine altă stu
dentă.

— Atunci, vacanță 
plăcută

la gospodă- 
agricole de 

Mînăstirea, 
Buciumeni, 

Belciuga-

siderurg.ee
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O TREAPTA
Tineri de la Atelierele meca
nice din Galafi tn vizită la 
Muzeul de Istorie a Partidului.

Club sau depozit

de cărți

târ.

a Cluj, in sala 
unui club munci
toresc, un tânăr 
inginer chimist le 
vorbea iocarășilor 
săi de muncă de
spre imporzanța 

concursului „Iubiți car.ea". 
Le vorbea frumos.
inspirat. își desprinsese \rs.g. 
na din piept și și-o trecea de
cret dintr-o mină in alta, «-«u 
ăsta-i scopul: dar iTWiorj e 
și ea o mîndrie pentru cel 
ce a obținut-o" - roiti el a 
multă bucurie in priviri și 
puse insigna pe pinza rc,'.e 
a mesei. „Concursul e așa ca 
o treaptă spre cultură". Ș-. 
inginerul vorbi înde'.ung cu 
cei de față despre cărți și 
eroi, despre tineri de la alte 
întreprinderi din oraș, despre 
un coleg al lui care are acasă 
in biblioteca personală rreo 
mie de cărți. Era o rjoie a ti
neretului" in al cărei p^zgrzm 
fusese prevăzută și o disenție 
despre concursul Jnbifz ccr- 
tea".

înlre tânerii cn base raxsl- 
taze tn ce priveșie deafărvm- 

«eesc» ecw^ fuseseră 
t^sinăși p cn is fcsmr- 
șrznderea poisgraf^ă- < d*rpc, 
onn chiar nanira tor.

Foto: O. PREPELIȚA

ra într-o miercuri, 
spre seară, tind 
de la Fintinele, 
sat din comuna 
Hemeiuși., raionul 
Bacău, au sosit la 
„centru1 trei că

ruțe. In -fața școlii s-au oprit. 
Prin ferestrele larg deschise 
răzbătea un cîntec vesel că
ruia îi ținea hangul un acor
deon.

— Ei sînt, zise unul din cei 
trei de la căruțe, și agăță hă
țurile de țepușă. Apoi intră in 
școală; întârzie o vreme după 
care se arătă în prag încon
jurat de cîțiva tineri din bri
gada artistică de agitație.

— Da’ cum vine asta „Nu 
sîntem gata ?" — le zise omul 
cu năduf. Acu’ se lasă seara 
și sala căminului îi gata pli
nă. Ne-a trimis tovarășul bri
gadier să facem o treabă bună 
și dumneavoastră... poftim ! 
Nu vedeți cum așteaptă căru
țele ? Haideți cu noi, la Fîn- 
tinete !

Băieții, veseli, încercară să-l 
mai necăjească un timp pe 
cel ce venise să-i cheme, dar 
pînă la urmă toată brigada ar
tistică își căută loc bun în

SPRE CULTURA
cei mai mulți dintre tinerii de 
aici sînt mereu față in față 
cu canea ca produs tehnic, 
âar in discuție se arăta că in 
general ei au in procesul de 
producție tot atâta legătură cu 
ea ca și oricare alt tânăr 
muncitor. A fost dat în acea
stă privință exemplul maistru
lui Litiu Romanian oare a 
înțeles câ însușirea tehnicii 
inainzate și lărgirea neconze- 
TRtâ a orizontului cultural șinș 
laturi nedespărțita ale acelu
iași proces. Zețarul Gheorghe 
Sazâu a pornit să-și facă bi- 
blszxeoâ personală mai cu 
seamă de tind a început a se 
preyiti pentru concurs.

ce mi s-a perw foar
te imporzex: la această in:re- 
prinâere. «oei des pea:rn fa- 
za de jregâtzre s esncxxrului, 
e fcpcal d pertieipanții dx*- 
cwă ârtâle » rr-raud legid- 
ri c* tiaia Zor de » c» jx. A 
încerca U jrofTf'i asupna 
tiz^ruor tit xrasrîși ciupal 
bărbătesc f. rnxc «î Im 
Koreee^kn ori ect ad M Jfv 
trec Cocor, f ca rfwrfgQ 
o wwir. exxpra
iexn 

>-£T puseu fmze

căruțele care, pe dată, se în
depărtară în goana cailor spre 
satul unde urma să aibă loc 
spectacolul.

Era într-o miercuri, spre 
seară, și brigada artistică de 
agitație a căminului cultural 
din Hemeiuși era așteptată cu 
programul cel nou la Fîntâ- 
nele...

La Fintinele, la Lilieci, la 
Andriești, sate ale comunei

Brigada artistică din Hemeiuși
Hemeiuși, brigada e de fie
care dată întâmpinată cu ne
răbdare de colectiviști. Ei au 
îndrăgit-o fiindcă nu risipeș
te laudele la întâmplare — și 
nici critica nu e făcută cum 
se nimerește. Nu oricine-i po
menit de harnic în programul 
brigăzii. Numai cei care sînt 
înadevăr. Bunăoară, Anton 
Gherghel și Ion Coteanu de 
la grădina de legume de 42 
de hectare a gospodăriei, sau 
Maria Toașcă, Emilia Barza-

.•< O

DOUA
CTACOLE

to;i cei cu o bund pregătire 
fi cu darul expunerii libere și 
dare a ideilor. Un inginer ca 
August ia Moraru, utemist, șe
ful serviciului producție, fa
miliarizat cu astfel de proble
me, ori secretarul comitetului 
U.T.M. din întreprindere, Am
brozie Cigleneanu, un bun 
prieten al cărții, ar putea con
tribui eficient la generaliza
rea acestui procedeu in toate 
organizațiile de bază U.T.M. 
Un alt neajuns e acela că nu 
toate cărțile prevăzute in bi
bliografia concursului se află 
in biblioteca întreprinderii. E- 
xistă o strinsă colaborare in 
acest sens cu alte biblioteci 
din oraș, dar una e să ai o 
carze in bibliotecă și alzceva 
e s-o împrumuți. De altfel.se 
pare că nici comitetul U.TM. 
r.-c ;ccu «nuc pentru a im- 
țy^Lsiona aprovizionarea biblio- 
tecii deși avea asemenea tn- 
dicc;.-. r. sprijrn din partea 
camuzcxlxi <U px-r-d d>« i».

ru șx o^o xVgcoa 
oraș, ex bxxe rrr^ ce ta ea 
prweșco 
czrssusâ .Jqq^x car’-ea*.
ror os de io 23
Axgxs: si poeru, fxtr* rze&- 
gKti și pcxccte. c de
^Prieten «1 drpi", ca staboi 
al bunei desfășurări a con
cursului, al rididrU «irehthd 
cultural al tinerilor pe o 
nouă treaptă.

Dar pentru ca realizarea 
simbolizată astfel să fie în- 
trutotul adevărată, mai e ne
voie de serioase eforturi dm 
partea organizatorilor con
cursului. E excelentă măsură 
înfăptuită deja ca toți tinerii 
din activul U.TJd. din între
prindere să devină purtători ai 

Nichita Stănescu

ÎNĂLȚIMI
Se-aud, 
și cerul

In primivzri, culorile erescînd 
va fi mult mal înalt in curlnd

Uneori, 
fi visul

seara. Ies in cimpia arată, 
foșnind, îmi dă roată.

Cerul fl-a scos stelele rotunde in larg, 
eu o singură privire tăcerea le-o sparg

Comuna fi-a urcat in văzduh colunll, 
umbra lor fulgerind gerul lunii

Și se-aude pămîntul tnaintînd printre stele 
Împins de bătăile Inimii mele.L

ghideanu și Ecaterina Prisă- 
caru — utemiste din brigada 
nr. 2 a căror dragoste pen
tru colectivă e dovedită sim
plu, cu sapa în mină, acolo 
unde e nevoie de ele. De a- 
semenea, pe oamenii care 
„muncesc cum cartea-i înva
ță" brigada artistică și-a luat 
sarcina să-i facă îndrăgiți de 
toți colectiviștii.

Știa el ce știa brigadierul 

de la Fintinele care a trimis 
căruțele să aducă brigada !

Gospodăria e încă tânără, 
deprinderile vechi de a munci 
pămîntul „cum au apucat din 
bătrîni" încă mai dăinuie în 
conștiința unora. Dar cele 354 
de hectare cu porumb sînt a- 
cum ale tuturor, ele trebuie 
să rodească mai mult dedt 
în anii trecuți — iar ca să ro
dească așa porumbul trebuie 
prășit nu de trei ori, ori chiar 
de patru, ci de cîte ori este

insignei de „Prieten al cărții". 
Mobilizarea și controlul sînt 
in acest caz mai eficiente. Dar 
ea ar trebui extinsă la toți 
cei peste 200 de utemișîi de 
aici. Exemplul tânărului Ion 
Ciobanul de la organizația 
U.T.M. nr. 5, ori al lui Gheor
ghe Kovacs, de la organizația 
nr. 1, care și-au asumai sar
cina antrenării în concurs și 
a pregătirii unor tovarăși — 
pînă la a-i obișnui definitiv 
cu prietenia cărții — ar trebui 
urmat șt de alții- E de-a drep
tul emoționant să-l auzi pe 
Nicolae Surducan spunind că 
el nu se simte îndeajuns prie
ten al cărții atâta timp cit mai 
sînt tovarăși ci lui rămași în 
afara concursului, in afara 
standului de cărți și a biblio
tecii. Dar deocamdată cei cu 
o asemenea preocupare sînt 
mai puțini detit ar trebui să 
fie într-o întreprindere poli- 
graficâ. To: Surducanu era de 
părere că după înscrierea 
îa eonctn, după dif 
•ea bibliografiei organiza 
U.TJf. «r antrena
^ovas «ui «uUfi reeks v'-td- 
w-t «i îTrignw ia discuțiile ea 

£• ic 

GEORGE MUNTEAK

nevoie. Bunul cîștigat de co
lectiviști fruntași ca Anton 
Gherghel și de ceilalți ca el 
— încrederea lor în sfatul a- 
grotehnic — trebuie să devină 
al tuturor. Iată imperativul 
care a dictat autorului colec
tiv al textului brigăzii părțile 
care vorbesc despre fruntașii 
în muncă.

Cind programul a fost pre
zentat în satul Lilieci, cîteva 

cuplete dntate de utemistul 
Vasile Maxim din brigada de 
tractoare au stârnit în sală o 
reacție neobișnuită. Maxim, 
în tâmp ce dnta, tot arăta 
dnd către o spectatoare cînd 
spre alta:
„Lasă târgul, lasă piața 
Vin’ la lucru dimineața
Și-i urmează, cum îți spui, 
Pe fruntașii satului...

Cea arătată își trăgea bas
maua peste gură și aștepta, 
cu ochii în dușumele, să se 

Tinerii artiști amatori din for
mația de teatru a Fabricii de 
rulmenfi-Bîrlad citind rolurile 
dintr-o nouă piesă intrată în 

repetifie.
Foto : P. ORESTE

lesr^ei e Lisemnaî un 
to ce privește

• reper?or«MM dt și 
^••rpe’iru artisike. 
Mto* cere dezbat pro

bele ce sctjaF
oesiR'șei, cortsnucțieî 
ta pe~re »oes*ră și 
ce: i «o: zarea mase (or de 
ce—e- » enundi U îndeplinirea 
-ire eor ssrcsu puje ce partid, 

oe p.eie mode’ne sau 
cas-ce ssu mai multe
ece; da l!*errura dramatică ro- 
■Inesscă se- u- .ersaă, lormea- 
:i mptry-J majorității torma- 
Her ce «nalon.

Es*e ș csxw. a doo-ă dmfra for
mar e p*exe-*e pa scena laxei 
re; anse ce La Blried a Festiva
lul : ace'ea a a duhului sindica
tului de la Fabrica da ndmenîi 
din Bîrlad și căminului cultural 
din cofTuma Perieni.

Adudnd pa scenă p e sa Iul Al. 
Voitin „Oamenii înving", con
structorii de rulmenți au izbutit 
să re prezinte un spectacol in
teresant și satisfăcător : omoge
nitate în ansamblu, vibrafie și 
sinceritate în Interpretare, origi
nalitate în prezervarea scenogra
fică. Aceste calită|i sînt rodul 
unei activități desfășurate în ulti
mii ani, de-a lungul cărora for
mația a prezentat în fața tovară
șilor din fabrică, a oamenilor 
muncii din oraș un repertoriu bo
gat.

Experiența acumulată de acest 
colectiv, seriozitatea cu care pre- 

•a*e ale 
socialiste 

contribu e

potolească ritul din jur. Cu
pletul lovea drept la țintă: 
unele femei din Lilieci lipseau 
uneori de la muncă și asta 
se întâmpla tocmai in zilele 
cind la Bacău era „zi de târg". 
Se înțelege cit de mult se 
păgubeau singure, păgubind 
totodată și colectiva, prin ne- 
îndeplinirea la timp a unor 
lucrări agricole.

Din brigada artistică de a- 

gltație a căminului cultural 
din Hemeiuși fac parte tineri 
colectiviști harnid, respectați 
in sat pentru dragostea lor 
față de gospodăria pe care 
și-o doresc tot mai înfloritoa
re. De trei ori pe săptămînă
— marțea, miercurea și joia
— ei se întâlnesc, după ce vin 
de la treabă, și repetă sub 
îndrumarea învățătoarei Ca
rolina Niculescu. Textul de la 
prima repetiție suferă atâtea 

artierul de dinco
lo de gară, con
struit în anii no
ștri, în care vilele 
cochete, blocurile 
moderne și com
plexul școlar se 

îmbină armonios într-un an
samblu arhitectural, dă bătri- 
nului oraș de pe malul Bîrza- 
vei o nouă prospețime. In a- 
cest cartier se află căminul 
„23 August", casa celor peste 
900 de tineri, nefamiliști, mun
citori ce lucrează în aproape 
toate secțiile marelui combi
nat de la Reșița. Căminul este 
adăpostit intr-un bloc mare 
și elegant, împărțit simetric, 
la înălțimea celor patru etaje, 
în camere pline de aer și lu
mină.

Construit cu maximum de 
grijă pentru cei ce-l locuiesc, 
căminul este înzestrat cu o 
spălătorie mecanică, un ate
lier pentru reparat rufărie, 
un punct alimentar, frizerie ; 
la toate etajele există spălă
toare. dușuri, iar în toate ca
merele sînt instalate difuzoa
re. Constructorii n-au uitat că 
un cămin destinat tinerilor 
trebuie să aibă și un club. 
Așa că la parterul căminului 
au fost amenajate săli specia
le pentru activitatea cultura
lă : o bibliotecă, o sală de lec
tură. sală de spectacole, lată 
însă că, cu doi ani in urmă, 
din motive greu de explicat, 
aceste săli destinate unor ac- 

gătește fiecare nouă piesă șl fie
care spectacol au rodit în pre
zentarea piesei lui Voitin al că
rei mesaj a fost pus în valoare 
atit prin interpretare, cit și prin 
concepția regizorală (punerea în 
scenă : Mihail lonescu-Vrănești 
de la Teatrul de stat din Bîrlad). 
S-au remarcat îndeosebi interpre- 
ții rolurilor Maria (Otilia Mirifă. 
controlor tehnic de calitate la 
sec|ia rectificare), Ion (Ion Petra- 
che, maistru la tratament termic), 
Elencu (Ana Roman, controlor 
tehnic de calitate la rectificare), 
Mihai Birsan (N. Rainea, maistru

A1 IlI-lea Festival 
bienal

„L L. Caragiale"
la turnătorie), lanopol (C. Jugănaru, 
muncitor la rectificare), dr. Banu 
(Dumitru Balaban, tehnician).

Deși spectacolul în ansamblu 
constituie o reușită, el prezintă 
pe alocuri unele scăderi care pot 
fi evitata In viitor printr-o mai 
perseverentă muncă a regizoru
lui cu actorii.

Astfel, rolul Radei (interpretat 
de Victoria Cristian, dactilografă) 
trebuie jucat mai degajat, mai 
firesc. In ceea ce o privește pe 
interpreta Ivonnei (Zoe Vlădescu, 
economistă), este necesar ca ea 

modificări îndt se poate spu
ne că el se naște intre prima 
repetiție și primul spectacol.

Cerînd încă de la repetiții 
părerea spectatorilor, confrun
tând totdeauna creator conți
nutul spectacolului cu bogatul 
material din viața și munca 
gospodăriei, tinerii artiști a- 
matori se străduiesc ca pro
gramele pe oare le prezintă 
să contribuie la promovarea 
noului, la combaterea orică
rui fenomen negativ, ajutând 
la creșterea și dezvoltarea 
conștiinței înaintate, socia
liste.

In prezent se pregătește un 
nou program. Textul de pe 
hîrtie va trece și de astă dată 
prin aceleași prefaceri care 
să-i dea forma cea mai vie, 
conținutul cel mai adevărat. 
Și cînd programul va fi gata 
pregătit, brigadierul de la Fin
tinele o să trimită din nou 
căruțele după brigada artisti
că de agitație din Hemeiuși, 
să exprime de acolo, de pe 
scenă, opinia colectiviștilor 
față de propria lor muncă.

CONSTANTIN NANCTJ 
corespondentul „Scînteii tinere* 

tului” pentru regiunea Bacău

culturale pentru tine- 
cămin au fost trans- 

bibliotecă teh-

tivități 
rii din 
formate în 
nică a combinatului. S-au zi
dit ușUe care făceau legătură 
cu căminul și în sala de spec
tacole în locul spectatorilor 
au apărut rafturi cu cărți teh
nice. Nimeni nu pune la în
doială importanța covîrșitoa- 
re a unei biblioteci 
Dar de ce a fost ea 
jată intr-un spațiu 
unei activități la fel 
portante — activitatea cultu-

tehnice, 
amena- 
destinat 
de im-

La Căminul tineretului 
de la Combinatul 
siderurgic-Rețița

ral-educativă? Iar dacă stai de 
vorbă cu cititorii bibliotecii 
afli că le vine destul de greu 
să împrumute cărți de la biblio
teca tehnică centrală deoarece 
este departe de combinat și 
mai repede apelează la una 
din cele 54 biblioteci volante 
care funcționează în cadrul 
combinatului. De la aceste bi
blioteci volante împrumută de 
fapt cărți majoritatea cititori
lor, biblioteca centrală dove- 
dindu-se a fi doar un fel de 
depozit.

Tinerii se obișnuiseră să gă
sească la club activități intere
sante să participe la acțiuni 
din cele mai variate: montaje 

să adîncească Infelegerea textu
lui, pentru a putea sublinia mai 
veridic nimicnicia sufletească și 
depravarea personajului.

O altă lucrare dramatică inspi
rată de lupta condusă de partid 
pentru eliberarea patriei a fosl 
prezentată la faza regională de 
la Bîrlad de echipa de teatru a 
căminului cultural din comuna 
Perieni. Spectacolul cu piesa 
„Soarele a răsărit la miezul 
nopfii" de Victor Bîrlădeanu, a 
întrunit aprecierea unanima a 
celor prezenfi, nu numai datorită 
felului simplu, firesc, emoționant 
în care învățătoarea Maria Bel- 
jeru a interpretat rolul Măriei 
Bodea, dar și datorită regiei in
teligente (realizată de aceeași 
învățătoare) care a știut să gra
deze cu subtilitate acțiunea și să 
îndrume astfel pe interprefi, In
cit fiecare să găsească resorturile 
unor motivări psihologice cores
punzătoare personajului respectiv. 
Din distribute mai trebuie remar
cați tinerii Gelu Ifrim (în rolul 
lui Florin, element găunos, co
rupt, ratat), Virginica Palade (în 
rolul comunistei Angela), pre
cum și loan Broștic (în rolul e- 
pisodlc al lui Oprea).

Aceste două spectacole, care 
s-au făcut în mod deosebit re
marcate cu prilejul fazei regio
nale de la Bîrlad nu sînt însă 
expresia unor reușite întîmplă- 
tpare. Colectivele care le-au rea
lizat desfășoară o bogată activi
tate obștească. Prezentînd nu
meroase spectacole atît în faja 
tovarășilor de muncă cit și pe 
alte scene, în localități din a- 
propierea celor unde activează 
în mod obișnuit, aceste echipe 
de teatru contribuie activ la 
educarea socialistă a oamenilor 
muncii și la dezvoltarea calita
tivă a arfei teatrale de amatori 
din regiune.

Numai în ultimele 10 
echipa clubului Fabricii de 
menfi a dat 14 spectacole, 
cea a Căminului cultural din 
rieni de la 1 ianuarie a.c. 9 spec
tacole, cu piesa „Soarele a răsă
rit

luni 
rul- 
iar 

Pe-

la miezul nopfii".

A. N. TISESCU

La clubul

La Roman, în parcul orașu
lui, ș-a deschis clubul de 
vară. Zilnic, acest club 

e frecventat de aproape 600 de 
oameni ai muncii, în majoritate 
tineri. Numai de la 27 mai și pînă 
acum biblioteca a înregistrat a- 
proape 300 de cititori. Pe fișele 
tinerilor Mihai Ursac, Tudor Ma- 
ghirescu și alfii sînt trecute nu
meroase cărfi de literatură, politi-

singu-

și seri literare, concursuri 
„Cine știe, tiștigă", audiții mu. 
zicale, joi ale tineretului, seri 
de dans, pasionate concursuri 
de șah și tenis de masă, con
ferințe educative și științifi
ce — toate organizate în sălile 
de la parterul căminului. Ti
neri ca Ilie Brandemburu, Fo- 
metescu Ion, Gheorghe Socoti, 
Gheorghe Andrițoiu, Iustin 
Popescu și alții, foști membri 
ai brigăzii artistice de agita* 
ție, își aduc aminte de nerăb
darea cu care era așteptat de 
căminiști un nou program al 
brigăzii. Și echipa de dansuri 
formată din 16 tineri a obți* 
nut multe aplauze la specta
colele prezentate fie pe scena 
clubului, fie pe alte scene.

Dar dacă toate acestea fae 
parte din „domeniul amintiri
lor", ce fac în prezent cei 
peste 900 de tineri în timpul 
lor liber ? Cu acest scop am 
vizitat într-o după-amiază că
minul. Peste 200 de căminiști 
erau la cursurile liceului se
ral. Desigur se mai găseau ti* 
neri care vizionau filmele în 
oraș ori participau la activi
tatea de la casa de cultura* 
Dar ceilalți cum își petreceau 
timpul liber ? în unele came
re am găsit băieți care citeau 
ziare și cărți, care ascultau 
muzică. în camera 118 pe una, 
din noptiere se afla revista 
„Știință și tehnică", pe un pat 
rămăsese deschis un volum 
din operele lui Voltaire... 
în multe alte camere se gă
seau ziare și reviste, cărți de 
școală și de literatură. Am 
întâlnit însă și tineri care, în 
timpul lor liber, nu aveau 
nici o preocupare. Vin din u- 
zină, se spală și dacă nu, se 
plimbă pe străzile orașului, 
stau.

Căminul are un comitet 
care se ocupă în primul rind 
de problemele gospodărești și 
în al doilea rînd de asigura
rea respectării de către loca
tari a regulamentului de func
ționare al căminului. Această 
a doua atribuție 
ra care e trecută la capitolul 
„muncă 
lumea pare satisfăcută.

Este adevărat că lipsa tiu- 
bului. unde tinerii aveau po
sibilitatea să petreacă în mod 
plăcut si educativ timpul li
ber, unde se puteau organiza 
acțiuni cultural-educative, se 
resimte foarte mult, dar nici 
comitetul de bloc (președinte 
Grigore Albiei, responsabil 
cultural Ilie Brandemburu) nu 
dă dovadă de inițiativă. în 
toată vara anului trecut și 
chiar și anul acesta s-ar fi 
putut organiza acțiuni cultu
ral-educative în aer liber în- 
tr-una din poienile din împre
jurimile orașului. De aseme
nea, în curtea căminului s-ar 
putea amenaja, prin munca 
voluntară a căminiștilor, o 
bază sportivă unde ti
nerii și-ar putea petrece mul
te ore libere. Tot în curte, de* 
montând ecranul (construit din 
lemn, care nu are nici o în
trebuințare) s-ar putea ame
naja o scenă pe care forma
țiile artistice de amatori ar 
putea prezenta programe.

Trebuie spus că nici comi
tetele U.T.M. ale uzinei cons
tructoare de mașini fi combi* 
natului siderurgic n-au anali* 
zat de multă vreme cum se 
desfășoară activitatea cultural- 
educativă, cu tinerii din că* 
min, nu îndrumă comitetul 
de cămin în organizarea unor 
acțiuni interesante care să-i 
ajute pe tinerii căminiști în 
petrecerea tit mai civilizată a 
tâmpului lor liber.

Viața tineretului din cămin 
— privită sub toate aspecte
le ei — este o problemă ce 
trebuie să stea în atenția or
ganizației U.T.M., căreia nu-i 
poate fi indiferent cum tră
iesc tinerii după ce părăsesc 
locul de muncă.

educativă" și toată

VIORICA GRIGDRESCU

Noi purtători 
ai insignei 

„Prieten al căr(ii“
ryiblioteca din comuna 

Richiș, raionul Mediaș, 
a împlinit un an de ac

tivitate rodnică. încă de la 
înființarea ei, comitetul U.T.M. 
a acordat o atenție deosebită 
atragerii tinerilor la bibliote
că. dezvaltîndu-le prin diver
se forme gustul pentru citit. 
De la începutul anului și pînă 
acum, numărul cititorilor a 
ajuns la aproape 400. Atrage
rea tinerilor la concursul „Iu 
biți cartea” a constituit o pre* 
ocupare principală a comitetu
lui U.T.M. și a tinerei biblio
tecare Maria Klein, 
an, alți 32 de tineri 
scris să participe la 
iar 23 dintre ei au 
deja insigna „Prieten al căr
ții”. Comitetul U.T.M. organi
zează cu regularitate recenzii, 
seri literare si alte acțiuni 
care ajută pe tineri să înțe
leagă mai bine conținutul car* 
ților citite.

In acest 
s-au în- 
concurs 
obținut

DAN VINTILA
tehnician

de vară
ce, beletristice și tehnice. La clu
bul de vară din parc tinerii joacă 
șah, tenis de masă, audiază con
ferințe tehnice și științifice. Pe 
estrada clubului de vară artiștii 
amatori de la fabricile și între
prinderile orașului prezintă cu re
gularitate spectacole care se bu
cură de aprecierea spectatorilor.

GH. DANILA 
corespondent voluntar

altfel.se


Cei mai buni tineri colectiviști 

în rindurile organizației U.T.M.

■ artidul a pus in
fața organelor și 
organizațiilor noa- 

i sire sarcina de a 
: se ocupa in per
manență de atra
gerea celor mai 

buni tineri de la orașe și sate 
In rindurile Uniunii Tineretu
lui Muncitor. îndeplinind a- 
ceastă sarcină, organizația 
noastră raională și-a lărgit 
an de an rindurile.

încă din perioada înche
ierii colectivizării agricul
turii, ne-am îndreptat a- 
tenția spre organizarea acti
vității organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C. pe baza criteriilor 
stabilite de Statutul U.T.M. 
In raionul nostru pentru 
prima dată In cele 53 de gos
podării colective au fost crea
te 300 de organizații U.T.M. 
în brigăzile statutare. Instrui
rea cadrelor nou alese a lost 
în această direcție prima noa
stră sarcină.

La începutul lunii mai, am 
organizat în opt centre din 
raion instruirea tuturor orga
nelor U.T.M., începînd de la 
organizatorul de grupă și ter- 
minînd cu membrii comitete
lor comunale.

In această perioadă, organi
zațiile de bază U.T.M. au fost 
ajutate să pună în discuția 
tinerilor în adunările generale 
U.T.M. sarcina participării lor 
la îndeplinirea planului de 
producție și să-și stabilească 
în acest sens obiective și ac
țiuni concrete pe care le vor 
Întreprinde. In gospodării co
lective ca Fulga, Ciorani. 
Glodeanu Sărat, organizațiile 
de bază U.T.M. au stabilit o- 
biective șl acțiuni pentru mo
bilizarea tineretului Ia grăbi
rea ridicării construcțiilor, în
corporarea în sol a 20-30 de 
tone îngrășăminte naturale pe 
hectar, îndeosebi pe suprafața 
destinată obținerii producției

Reuniunea 
studenților 

fruntași
Anul universitar s-a încheiat. 

Acest eveniment e sărbătorit da 
sutele și miile de studenfi care, 
muncind cu pasiune, cu perseve
rentă, au obținut note bune și 
foarte bune.

O astfel de sărbătorire — or
ganizata de Comitetul U.T.M. și 
Consiliul Uniunii asociațiilor stu
denților din centrul universitar 
București — a avut loc aseară în 
Capitală, la „Restaurantul parcu
lui" de pe malul lacului Herăstrău. 
2 000 da studenfi — viitori In
gineri, agronomi, constructori, 
profesori, cercetători ete — pre
cum și numeroși invitafi — oameni 
de știinfă și cultură, cadra didac
tice, tineri muncitori — au parii* 
cipat la reuniunea entuziastă a 
studenților fruntași din București.

Cei prezenfi au ascultat cu a- 
tenfie cuvintele rostite de tova
rășul prof. univ. Ștefan Bălan, ad
junct al ministrului învăfămîniului, 
care î-a felicitat pe ștudenfi pen
tru succesele obținute, pentru mo
dul în care au răspuns grijii pe 
care partidul și statui nostru o 
manifestă față da crearea unor 
condifii tot mai bune da viață și 
studiu studenților. In nume'e stu
denților, a răspuns studenta 
fruntașă Mioara Dumitrescu de la 
Facultatea de științe naturale. 
După ce a mulțumit, în numele 
studenților, pentru condițiile mi
nunate create de partid și guvern, 
vorbitoarea a arătat că studenții 
sînt hotărîți ca și în anii următori 
să depună eforturi susținute în ve
derea unei temeinice pregătiri 
profesionale. întărind acest anga
jament luat in numele lor, stu
denții eu aplaudat îndelung după 
care au ridicat paharele și au 
toastai. La sfîrșit, a luat cuvîntul 
tovarășul Ștefan Bîrlea, secretar 
al C.C. a| U.T.M., președintele 
UA.S.R.

AUREL GEORGESCU 

• Echipa braziliană de fotbal Metropol fi-a început turneul în 
țara noastră jucînd vineri la Cluj cu echipa locală Știința. Fotba
liștii romîni au obținut victoria cu scorul de 3—0 (3—0) prin 
punctele realizate de Ivansuc, P. Emil și Marcu.

Miercuri, 4 iulie, la Oradea Metropol întîlnește pe Crișana.
• Aseară pe stadionul Republicii s-a desfășurat meciul 

internațional de fotbal dintre echipa Rapid București și 
Admira Viena. Oaspeții au terminat învingători cu scorul 
de 3-2 (0-1).

• Astăzi se dă startul la Budapesta în Turul ciclist al 
R. P. Ungare la care participă, alături de 52 de concurenți 
maghiari, cicliști din Austria, Iugoslavia, R. D. Germană 
și R. P. Romînă. Echipa cicliștilor romîni cuprinde pe Con
stantin Moiceanu, Ion Ardeleana, Florian Cristescu și 
și Gheorghe Neagoe. Traseul cursei măsoară 1 389 km im- 
părțiți în 8 etape. Etapa a 5-a se va disputa contracrono- 
metrului individual pe distanța de 55 km. Prima etapă a 
turului se dispută între Budapesta și Gyor (150 km). Cara
vana cicliștilor va trece prin Pecs, Szeged, Debreczin, Mis- 
kolț și alte orașe importante.

Cicliștii noștri fruntași Ion Cosma și Gabriel Moiceanu 
au plecat la Viena pentru a participa la cursa internațio
nală organizată cu ocazia sărbătoririi ziarului comunist 
„Volksstimme". Întrecerea are loc astăzi pe străzile capita
lei austriece, pe un circuit de 80 km.

® Astă-seară, de la ora 19,30, pe stadionul Republicii se 
va desfășura reuniunea finală a campionatelor republicane 
de box, la sfîrșitul căreia vor fi cunoscuți cei 10 campioni 
ai țării pe anul în curs. In cele mai importante meciuri se 
întâlnesc : N. Mîndreanu—N. Puiu; C. Gheorghiu—O. Ol
teana; M. Gheorghioni—V. Mariuțan și P. Dobre—C. Anton, 
în rest, programul cuprinde următoarele întâlniri: A. Ili
escu—C. Ciucă; 1. Dinu—T. Pintilie ; I. Mihalik—I. Marin; 
V. Bogoi—V. Neagu; I. Monea—P, Deca și I. Ivan—M. Ni- 
colau.

(Agerpres)

de 5 000 de kg de porumb 
boabe la hectar în condiții 
pedoclimatice normale; ajuto
rarea tinerilor prin diferite 
mijloace să-și însușească te
meinice cunoștințe agrozooteh
nice. Sub conducerea organiza
țiilor de partid, organizațiile 
U.TJM. au reușit într-o bună 
măsură să îndeplinească obiec
tivele ce și le-au stabilit.

La plenară, discul înd și ana
lizând activitatea noastră în 
lumina sarcinilor stabilite de 
recenta plenară a C.C. al 
U.TJM., am constatat că avem 
încă multe de făcut pentru a 
ridica munca, activitatea orga
nizațiilor de bază U.T.M., în 
special din G.A.C., la nivelul

Viața 
de organizație
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sarcinilor mari ce le avem de 
îndeplinit Analizîndu-ne acti
vitatea în lumina acestor sar
cini a neieșit cu putere nece
sitatea creșterii forței organi
zatorice a organizației noastre, 
a cuprinderii în rindurile or
ganizației a celor mai buni 
colectiviști. Dar, pentru lăr
girea rîndurilor organizației 
noastre cu noi tineri co
lectiviști harnici și stimați 
este necesar să ridicam pe o 
treaptă mai înaltă munca po
litică ce se desfășoară în toate 
organizațiile de bază U.TJd. 
Și de această dată a fost evi
dențiată metoda larg folosită 
de organizațiile noastre de 
bază U.T.M., de educare a vii- 
torilor utemiști în prccesul 
muncii. A fost apreciată preo
cuparea organizațiilor de atra
gere la învățămîntul politic 
și în special la activitatea

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 

a primit pe directorul general al F. A. O., 
Dr. B. R. Sen

Președintele Consiliului de
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
vineri 29 iunie 1962 pe direc- 
torul general al Organizației 
pentru alimentație și agricul- 

Peisaj pe valea lalomicioarei, la Boboci
Foto : M. CAlANFiL

Petroliștii în întrecerile Spartachiadei

cul tur ai-artistică a peste 2 000 
de tineri neutemiști. Plenara a 
indicat să fie generalizată ex
periența bună dobîndită de 
organizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.C. Glodeanu Sărat, 
Ciorani, Șarînga, de a orga
niza cu viitorii utemiști grupe 
de studiere a Statutului 
U.T.M.

Plenara C.C. al U.T.M. ne-a 
atras atenția asupra necesită
ții îmbunătățirii muncii de a- 
tragere a fetelor în ac
tivitatea organizației. înțe- 
legînd această necesitate, or
ganizații da bază U.T.M. ca 
cele din G.A.C. Ciorani, Călu
găreai, Coptura au găsit for
me interesante și eficace în 
această privință cum ar fi, 
de exemplu, reuniunile date 
în cinstea fetelor primite în 
U.T.M.

Pentru a generaliza experien
ța bună dobîndită de unele 
organizații de bază U.T.M. din 
GA..C. fruntașe, am hotărît să 
extindem pe viitor vizitele în 
aceste unități cu utemiștii, cu 
cadrele de conducere ale orga
nizației.

Așa cum ne indică și 
recenta plenară a C. C. al 
U.T.M., acum sporesc deosebit 
de mult sarcinile pe care le 
au organizațiile U.T.M. în îm
bunătățirea conținutului mun
cii politice, educative, cultu- 
ral-artistice și sportive, pentru 
formarea unui tineret călit 
din punct de vedere politic, 
cu profunde convingeri comu
niste despre muncă și viață.

Toate aceste probleme sînt 
acum pe larg dezbătute în a- 
dunările generale ale organi
zațiilor de bază U.T.M. din 
raionul nostru.

GHEORGHE MILU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Mizil

tură a Organizației Națiuni
lor Unite, Dr. B. R. Sen.

A fosț de față ministrul 
■facerilor externe al R.PJL, 
Comeliu Mănescu.

tart! Cinci tineri 
care stătuseră 
pînă acum încor
dați pe linia de 
plecare în cursa 
de 100 m plat, 
porniră cu toată

viteza înainte. Suporterii, care 
nu sint alții decît tovarășii lor 
de muncă îi încurajează fre
netic. Un tînăr se desprinde 
tot mai mult de micul grup, 
se distanțează și trece primul 
linia de sosire. Colegii de 
muncă îl îmbrățișează, îl feli
cită pentru victorie. El e de 
acum campionul sectorului
mecanic în proba de 100 m
plat.

Despre un campion de obi
cei sînt foarte multe de spus. 
Cînd a început să practice 
sportul, de performanță ? Ce 
a realizat în ultima vreme ? 
etc. Mecanicul Lupu Vasile 
Insă nu are o biografie de 
sportiv bogată. Acum, cu pri
lejul Spartachiadei de vară a 
luat startul pentru prima 
dată într-o întrecere atletică. 
Cînd l-a invitat secretarul or
ganizației U.T.M. să participe 
și el, s-a cam codit. Dar hand- 
baliștii Ion Paraschiv, Ion 
Popescu Gheorghe și Relu Ico- 
naru, care activează în prima 
divizie a țării, l-au sfătuit să 
încerce făgăduindu-i că-1 vor 
ajuta. i

Pentru o clipă, mai precis 
pînă se dă startul în celelalte

COMUNICAT COMUN
într» 25 și 29 iunie a.c., la in- 

vitafia Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, o mi
siune de bunăvoință a Republicii 
Dahomey, condusă de vicepre
ședintele Republicii Dahomey, 
Sourou-Migan Apithy, a vizitat 
Republica Populară Romîrră.

In timpul șederii sale în Repu
blica Populară Romînă misiunea 
de bunăvoință a vizitat orașul 
București, îndeosebi noile con
strucții și Muzeul de artă al Re
publicii Populare Romîne ; orașul 
Brașov și uzinele de tractoare din 
localitate ; orașul Constanta, sta
țiunile Mamaia și Eforie de pa li
toralul Mării Negre, gospodăria 
agricolă colectivă „Topraisar" și 
stafiunea viticolă experimentală 
Murfatlar.

Pretutindeni misiunea Republicii 
Dahomey ■ fost întîmpinată cu 
căldură și jimpafie.

serii la 100 m, privirile se în
dreaptă spre gazonul verde 
unde două echipe de fotbal 
își dispută întîietatea. Sint fot
baliști de la sectorul energe
tic. Forțele sînt egale căci fie
care echipă s-a pregătit cu 
multă atenție. Cine va învin
ge? Deocamdată nu se știe. 
Mai sînt de jucat încă 30 de 
minute.

Pentru o asemenea relatare, 
nu e nevoie să mergi într-o zi 
anumită pe stadionul Rafi
năriei Telejean, ci oricînd, în 
fiecare dimineață sau după a- 
miază. Chiar și în felul ace
sta, stadionul aproape nu poa
te satisface cererea celor peste 
1200 de tineri care au luat 
startul în probele Spartachia
dei de vară a tineretului. A- 
cest succes se datorește mun
cii intense desfășurate de co
mitetul U.T.M. șl asociația 
sportivă atît în popularizarea 
competiției, cit mai ales în 
organizarea întrecerilor.

Dacă vei trece prin multele 
secții și sectoare ale rafinăriei 
e imposibil să nu întîlnești a- 
fișe și lozinci despre sparta- 
chiadă, anunțuri care înștiin
țează despre meciul ce va a- 
vea loc după amiază, iar în 
unele locuri chiar numele 
campionilor la diverse disci
pline sportive.

După cum este de altfel cu
noscut, Rafinăria Telejean are 
p echipă de handbal care ac

în timpul vizitei, au avut loc 
discufii și schimburi de vederi cu 
priviră la posibilitățile de dez
voltare a relajiilor dintre Repu
blica Populară Romînă și Republi
ca Dahomey, precum și în legătu
ră cu unele probleme internațio
nale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială și de în
țelegere reciprocă.

Ambele părți au constatat cu 
satisfacția că există posibilități ca 
între Republica Populară Romînă 
și Republica Dahomey să se dez
volte relații de colaborare și prie
tenie. în acest scop cele două 
guverne au hotărît să stabilească 
relații diplomatice și să facă 
schimb de ambasadori.

După cum s-a anunfat, reprezen
tanții Republicii Populare Romîne 
și ai Republicii Dahomey au pa
rafat un Acord de colaborare teh- 
nico-știin|ifică și un Acord de 
colaborare culturală între cele 
două țări, stabilind totodată un 
Program de schimburi cultural- 
știinfifice pe anii 1962-1963.

Partea romînă a oferit părții 
dahomeyene un număr de burse 
de studij și de specializare în 
R.P.R. pentru tineri din Republica 
Dahomey.

In vederea dezvoltării relațiilor 
comerciale între R.P.R. și Repu
blica Dahomey, cel© două părți 
au hotărît să facă schimb reciproc 
de delegații da experfi pentru 
prospectarea piefelor și stabili
rea posibilităților concrete în 
■cest domeniu.

Ambele părți și-au exprimat 
convingerea că relațiile dintre 
state, indiferent de orînduirea lor 
socială și politică, pot și trebuie 
să se dezvolte pe baza princi
piilor coexistentei pașnice, a res
pectării independentei și suvera- 

Misiunea de bunăvoință 
a Republicii Dahomey a părăsit Capitala

Vineri dimineață a părăsit Ca
pitala misiunea de bunăvoință a 
Republicii Dahomey, condusă de 
Sourou-Migan Apithy, vicepre
ședintele republicii, care ne-a 
vizitat țara.

La plecare, pe aeroportul Ba
rteas a, oaspeții au fost conduși 

I ce Ștefan Voitec, vicepreședinte 
■ W Consiliului d« Stat al R.P. Ro- 
i mine, Gogu Rădulescu, ministrul 
j comerțului exterior, Roman Mol- 
[ do van, membru al Consiliului de 
IStat, Eduard Mezincescu, adjunct 

ei ministrului afacerilor externe, 
Heca Arhip, adjunct al mini-

tivează în Divizia A. Despre 
tinerii handbaliști s-ar putea 
spune multe lucruri intere
sante. Toți sînt fruntași la lo
cul de producție, toți învață 
la liceul seral, toți s-au anga
jat să ajute pe tinerii munci
tori în cunoașterea unor dis
cipline sportive din cadrul 
Spartachiadei de vară. Ajutați 
de comitetul U.T.M. și asocia
ția sportivă, ei se ocupă cu 
multă răspundere nu numai 
de popularizarea unor disci
pline sportive în rîndul tine
rilor muncitori, dar și de pre
gătirea tehnică a acestora, de 
organizarea întrecerilor. Toți 
au devenit astfel buni propa
gandiști ai sportului, antre
nori, arbitri etc.

Numai în sectorul mecanic 
la întrecerile de fotbal, atle
tism și volei au luat parte 
peste 120 de tineri. In curînd 
vor începe întrecerile de po
pice și înot. La înot, organiza
ția U.T.M. și asociația spor
tivă și-au propus să atragă un 
mare număr de tineri. Pentru 
aceasta, se desfășoară o largă 
muncă de popularizare a ace
stui sport, s-a reamenajat ba
zinul din incinta rafinăriei. 
Cei din sectorul D.A.V. sînt 
hotărîți să ocupe primul loc. 
De altfel și în această secție 
toți tinerii participă la între
cerile spartachiadei.

Asociația sportivă a acordat 
o deosebită atenție asigurării 

nității, a egalității în drepturi, 
neamestecului în afacerile interne 
și a avantajelor reciproce.

Cele două părfi au apreciat că 
în condițiile actuale ale relațiilor 
internaționale și ale dezvoltării 
științei și tehnicii militare, men
ținerea și consolidarea păcii în 
lume, înlăturarea primejdiei unui 
nou război mondial distrugător, 
depind în primul rînd de înfăptui
rea dezarmării generale și totale 
sub un strict control international. 
Eie au apreciat totodată utilita
tea și importanța adoptării unor 
măsuri concrete îndreptate spre 
slăbirea încordării internaționale 
și statornicirea unui climat de în
credere reciprocă între state.

Părțile s-au declarat împotriva 
folosirii forjei ca mijloc de regle
mentare a diferendelor dintre state 
și au subliniat necesitatea soluțio
nării tuturor problemelor litigioa
se pe cale>a tratativelor. Ele au 
fost de părere că în vederea con
solidării păcii în Europa și în în
treaga lume, se impune lichida
rea neîntîrzlată a rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial 
prin încheierea tratatului de pace 
german.

Reprezentanții Republicii Popu
lare Romîne au exprimat simpatia 
și solidaritatea poporului romîn 
cu lupta popoarelor africane afla
te încă sub jugul colonialist pen
tru cucerirea libertății și inde
pendentei lor naționale.

Ambele părți au scos în eviden
tă necesitatea și urgența punerii 
în aplicare a declarației adoptate 
la Sesiunea XV-a a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite cu privire la lichidarea de
finitivă și completă a colonialis
mului și au condamnat cu hotărîre 
represiunile împotriva popoarelor 
subjugate din Africa care luptă 
pentru eliberarea lor.

strului forțelor armate, Mihail Pe
tri, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Dionisie lo- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
stat, conducători ai unor orga
nizații obștești și instituții cen
trale, oameni de știință, ofițeri 
superiori ai forțelor noastre ar
mate.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului 
diplomatic.

Înainte de plecare au rostit 
cuvîntări Ștefan Voitec și Sourou- 
Migan Apithy.

bazei materiale pentru buna 
desfășurare a întrecerilor 
spartachiadei. Tinerii găsesc 
la magazia stadionului tot e- 
chipamentul șl materialele 
sportive necesare.

în fiecare an, în urma des
fășurării acestor mari compe
tiții sp.ortive de masă, au ieșit 
la iveală noi elemente tinere, 
talentate, care au împrospătat 
echipele reprezentative ale 
Rafinăriei. In echipa de hand
bal, care activează in campio
natul regional, au fost promo
vați numeroși tineri printre 
care și Petre Tătuță, Gh. Fă- 
gărășeanu, Ion Dumitru și 
alții. Asociația sportivă urmă
rește încă de pe acum pe cei 
mai talentați tineri — atleți, 
fotbaliști, voleibaliști, înotă
tori — care au să repre
zinte asociația în diverse 
întâlniri sportive. Odată cu 
încheierea primei etape a 
Spartachiadei de vară a tine
retului, activitatea sportivă de 
masă la Rafinăria Telejean nu 
va înceta. încă de pe acum, 
comitetul U-T.M. și asociația 
sportivă au trecut în planul 
lor campionate și competiții 
locale de șah, fotbal, natație. 
handbal la care să participe 
toți tinerii din rafinărie

COSTEL NICA
activist

ol Comitetului orășenesc 
U.T.M. Ploiești

învățătorilor 

și profesorilor— 

omagiul tineretului!
(Urmare din pag. I) 

tuirii revoluției culturale în 
patria noastră, numeroși învă
țători și profesori au fost dis
tinși cu insigna de „învăță
tor fruntaș" și „Profesor 
fruntaș0, au fost aleși de oa
menii muncii deputați în 
Marea Adunare Națională, în 
sfaturile populare, au fost dis
tinși cu ordine și medalii ale 
R. P. Romîne.

Școala — chemată să țină 
pas cu dezvoltarea impetu
oasă a economiei și culturii, 
să pregătească tineretul pen
tru muncă și viață — oferă 
învățătorilor și profesorilor un 
larg cîmp de activitate. în Ra
portul la Congresul al IlI-lea 
al P.M.R. se arată: „O 
dată cu încheierea generaliză
rii învățămîntului de 7 ani, 
proiectul de Directive prevede 
trecerea ia învățămîntul de 8 
ani, astfel că durata școlii 
medii de cultură generală va 
ajunge la 12 ani*4. în octom
brie anul trecut, ziarele au 
înserat în coloanele lor Decre
tul în legătură cu trecerea, 
începînd din anul școlar 
1961-1962, la învățămîntul ge
neral, obligatoriu și gratuit 
cu durata de 8 ani. Aceasta 
constituie un moment însem
nat în revoluția noastră cul
turală. Se apropie timpul 
cînd nu va exista nici un tî
năr care eă nu fi absolvit 
școala de 8 ani. Pentru orice 
om al muncii este o mare sa
tisfacție să vadă Romînia .de
venind una din țările cu un 
nivel cultural de masă în 
continuă creștere. încă din a- 
nul 1954, după o statistică a 
Biroului Internațional de la 
Geneva, țara noastră se nu
măra printre cele 11 țări din 
lume cu durata învățămîntu- 
lui elementar de 7 ani, în 
timp ce în urma noastră 70 
de țări — dintre care unele 
cu mari pretenții — erau cu 
un învățămînt obligatoriu de 
patru, cinci sau cel mult șase 
ani.

Școala patriei noastre ține 
pasul cu dezvoltarea întregii 
țări, ridieîndu-se la nivelul 
cerințelor construcției socia
liste. S-au dezvoltat neconte
nit condițiile materiale ale 
învățămîntului. Avem astăzi 
o bogată rețea de școli de 
toate gradele. Față de 1938, 
numărul școlilor de 7 ani, ca 
și numărul elevilor din școlile 
medii, a crescut cu peste opt 
ori. Avem acum de două ori 
mai mulți învățători și profe
sori decît existau în anul 
1938. Statul cheltuiește miliar
de de lei pentru învățămînt. 
Numai în ultimii doi ani s-au 
construit aproape 7000 săli de 
clasă și urmează să se con
struiască, pînă în 1965, în to
tal 15 000. De doi ani, la fie
care început de an școlar, toți 
școlarii între clasa întîia și a 
șaptea primesc manuale în 
mod gratuit. Aproximativ 
2 500 000 este numărul lor.

Superioritatea învățămîn
tului nostru de astăzi este 
ilustrată și de faptul că școala 
nouă este așezată pe baze ști
ințifice, învățămîntul nostru 
este incomparabil mai bogat 
în conținut; absolvenții șco
lii de cultură generală pășesc 
în viață mai bine pregătiți, 
cu un vast bagaj de cunoș
tințe.

Slujitori devotați ai școlii, 
învățătorii și profesorii, con
tribuie la aceste înfăptuiri, 
muncind cu entuziasm, învă- 
țînd zi de zi, perfecționîn- 

Săptămîna viitoare pe ecranele Capitalei

O producție a studioului „Mosfllm”

cu: NADEJDA RUMEANȚEVA (care a obținut Premiul 
pentru cea mai bună interpretare feminină la Festivalul in
ternațional al filmului de la Mar del Plata (Argentina) în 

1962, NIKOLAI RlBNIKOV și I. MAKAROVA

NUMAI O GLUMA

O producție a studiourilor din R. P. Ungară 
ou cunoscuții actori: TOLNAY KLARI, VASS EVA. 

LATABAR KALMAN și KISS MANYI

du-și măiestria pedagogică* 
îmbogățindu-și cunoștințele 
ideologice, prin însușirea în
vățăturii marxist-leniniste.

învățătorii și profesorii, 
urmind îndemnurile parti
dului, se preocupă de legarea 
tot mai strînsă a învățămîn- 
tului de viață, astfel ca școala 
să fie în pas cu sarcinile con
strucției socialiste, să fie o 
pepinieră de cadre necesare 
patriei. Firește, aceste preocu
pări trebuie să sporească zi 
de zi, să dezvolte tot mai mult 
legăturile învățămîntului cu 
munca productivă.

învățătorii și profesorii sînt 
chemați să cultive la elevi 
dragostea și devotamentul 
fierbinte față de patria socia
listă, sentimentul de adincă 
dragoste față de partid. Prin 
multiplele activități, învățăto
rii și profesorii contribuie la 
educarea comunistă a tinere
tului școlar, la formarea unor 
înalte trăsături morale, pro
prii omului orînduirii socia
liste.

în anii luminoși ai regimu
lui de democrație populară* 
odată cu dezvoltarea noii 
școli, a crescut și o generație 
tînără și entuziastă de învă<- 
țători și profesori, animată de 
adincă pasiune pentru profe
siunea aleasă. învățînd din 
pilda minunată a învățători
lor și profesorilor comuniști, 
aceștia lucrează neobosit pe 
tărimul școlii, ducind făclia 
științei de carte in cele mai 
îndepărtate colțuri ale patriei. 
Tinerii învățători și profesori, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea per
manentă a organizațiilor de 
partid, depun o muncă susți
nută pentru a-și îndeplini no
bila misiune de educatori ai 
tinerei generații. Ei sînt și 
entuziaști activiști pe tărîm 
obștesc, propagandiști înflăcă
rați ai politicii partidului, în
țeleg pe deplin că activitatea 
lor nu se limitează la cadrul 
restrâns al orelor de clasă. Ei 
muncesc neobosit pentru ridi
carea necontenită a nivelului 
de cunoștințe al oamenilor 
muncii, aduc o contribuție 
însemnată la răspândirea cu
noștințelor științifice, la lupta 
împotriva misticismului și 
prejudecăților, participând la 
înfăptuirea cu succes și dez
voltarea revoluției culturale 
în patria noastră.

O nouă promoție de învăță
tori și profesori va.păși la 15 
septembrie pe porțile școlilor, 
își va ocupa postul la catedră. 
Față de aceștia organizațiile 
U.T.M. trebuie să manifesta 
toată grija, să ajute pe fie< 
care învățător și profe^r să 
înțeleagă că este o M|^^o 
datorie patriotică.

nevoie de el.
U.T.M. trebuie să îndni^H 
nerele cadre didactice pe^H 
a se pregăti tot mai bine, a-și 
perfecționa nivelul * de cu
noștințe pedagogice, științifice 
și poliiico-ideologice, în vede
rea creșterii aportului lor la 
ridicarea continuă a nivelului 
de pregătire a elevilor, la le
garea strînsă a procesului do 
învățămînt cu practica, la 
activitatea educativă și ob
ștească.

Astăzi, de „Ziua învățătoru
lui”, întregul popor aduce un 
cald omagiu acelora care 
cresc, educă șl pregătesc tî< 
nara generație pentru muncă, 
pentru viață, le urează un en
tuziast „spor la muncă’’, pu
teri sporite pentru realizarea 
nobilei lor misiuni !



1 Adunarea internațională
f r „O lume fără bombe“ 

și-a încheiat lucrările

U.R.S. S. va depune toate eforturile
pentru a se pune capăt definitiv tuturor !n

experiențelor cu arma nucleară
Răspunsul lui N. S. Hrușciov la mesajul lui Nosaka

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
.TASS transmite : La 28 iunie 
s-au dat publicității la Moscova 
mesajul lui Nosaka, președintele 
C.C. al P.C. din Japonia, și răs
punsul lui N. S. Hrușciov la a- 
cest mesaj.

In mesajul său, Nosaka și-a 
exprimat speranța că guvernul 
U.R.S.S. va depune eforturi și 
mai mari pentru realizarea ur
gentă a unui acord necondițio
nat cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare, încheierea 
unui acord de dezarmare gene
rală și totală, pentru interzice
rea armei nucleare în regiunile 
Asiei și Oceanului Pacific, pen
tru apărarea păcii în întreaga 
lume și pentru 
mului colonial.

In mesajul 
N. S. Hrușciov 
guvernul sovietic este gata să în. 
cheie un acord cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară, fără a aștepta realixa-

lichidarea «iste-

său de răspuns, 
a reafirmat ci

rea unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală. El 
a declarat, de asemenea, că 
„principala piedică in calea rea
lizării unui asemenea acord este 
refuzul guvernelor puterilor oc
cidentale de a accepta încetarea 
experiențelor cu arma nucleară".

N. S. Hrușciov a subliniat câ 
„guvernul sovietic se pronunță 
ca hotârîre pentru un acord care 
să prevadă măsuri eficiente de 
control asupra încetării eXbe- 
riențelor nucleare*".

In legătură eu experiențele 
nucleare americane din Oceanul 
Pacific, N. S. Hrușciov a decla
rat că ele -nu numai că infec
tează atmosfera, apeîe și resur
sele piscicole, perturbeaxâ radio- 
comunicațiile și activitatea nor
mală a transporturilor aeriene și 
maritime din Oceanul Pacific", 
dar și _pun in pruaejdie viața 
normală a popoarelor din aceas
tă vastă regiune a lumii".

în ce privește încărcăturile

nucleare americane care au ee» 
aut în ocean, a adăugat N. S. 
Hruțciov, wele m pot transfonna 
in bombe nucleare cu acționa 
intîrxiatâ și pot exploda in cela 
mai neașteptate locuri, arind 
consecințe ireparabile pentru 
cauza picix".

Arătind că ^in lupta împotri
va pericolului unni nou război, 
interesele popoarelor Uniunii 
Sovietice și Japoniei coincid in
tru totul"*. N. S. Hrușciov a sub
liniat : „Uniunea Sovietică va 
depune și în viitor toate «for
țările pentru a se pune capăt 
definitiv tuturor experiențelor 
cn arma nucleară”.

ACCRA 29. — Coresponden
tul special al Agerpres, M, 
Dimitriu, transmite:

La 28 iunie și-a încheiat lu
crările Adunarea internațio
nală „O lume fără bombe*. 
La ultima ședință plenară, a. 
dunarea a aprobat cinci 
poarte ale comitetelor.

După ce s-a pronunțat
sprijinul Declarației comune 
sovieto- americane din septem
brie 1961 cu privire la prin
cipiile stabilite de comun a- 
cord pentru tratative referi
toare la dezarmare, adunarea 
de la Accra a chemat la În
cheierea tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală sub cootrai internațional.

După cum a subliniat adu
narea, OJÎ.U. este datoare 
să-ș. coc reci treze neîntârziat 
atenția asupra sarcinii princi
pale — lichidarea încordăm, 
car© este creată de coosecn- 
țele cdui de-al doilea război 
mondial. de poLnca colonia
listă și neocouxuahstă. pre
cum și de existența armelor 
de exterminare in masă.

Adunarea a adresat tuturor 
statelor chemarea de a lua a- 
titudine pentru lichidarea 
blocurilor militare și a scos 
in evidență însemnătatea deo

sebită a constituirii unor zone

Vizita cancelarului Austriei
in U. R. S. S
■Agerpres1.

Protestul guvernului R. E). G. 
împotriva provocărilor 
din Berlinul occidental

BERLIN 29 (Agerpres). — 
In legătură cu necontenitele 
provocări organizate de ele
mentele ultra din Berlinul 
occidental la calea ferată care 
aparține Republicii Democra
te Germane și care trece par
țial pe teritoriul Berlinului 
occidental, guvernul R. D. 
Germane a adresat note de 
protest guvernelor S.U.A., An
gliei și Franței. în aceste note 
transmise prin Ministerul A- 
facerilor Externe al R. P. Po
lone ambasadelor celor trei 
puteri occidentale din Varșo
via, se arată că exploziile de 
la calea ferată orășenească, 
daunele pricinuite parcului de 
vagoane și celelalte provocări 
reprezintă o primejdie pentru 
comunicațiile normale și sint 
în directă legătură 
cursu

cu dis- 
rostite de cancelarul 
în Berlinul occiden- 

și cu declarațiile 
ale lui Brandt, 
fără ocol că Se- 

t.-berlinez intențio-

neoză să continue această po
litică de provocări.

Aceste fapte ca oc.-ccser a- 
gresiv și provocator repre
zintă o primejdie pentm 
populația din Beriinnl occi
dental, sini o parte « pUev- 
lui prin care se armiresze si 
te împiedice troacele inter
naționale. îndeosebi ta pro
blema reglememăr.1 pașnice a 
situației ia Berlml oca- 
dental

P rot eșt i nd cu hotârire h»- 
potriva provocărilor iot mai 
frecvențe la calea ferna p «. 
vertizind asupra consecințelor 
grave pe care le poc avea a- 
ceste acp.uni criminale, gn- 
vemul R, D. Germane se a- 
dresează guvernelor celor trei 
puteri occidentale, care men- 
țin statutul de ocupație fa 
Berlinul occidental, in speran
ța câ ele vor împiedica — in 
interesul populației vest-ber- 
lineze — înfăptuirea noilor 
acțiuni provocatoare proiec
tate de Senatul vezt-berlmez.

MOSCOVA 29
— TASS transmise: Luând 
cuvintul la dejunul care a a- 
vut loc la 29 iunie la Kremlin 
in cinstea lui Alfons Gorbach, 
cancelarul Austriei, N. S. 
Hrușciov a declara: câ în ul- 
umu ani guvernele U.BAS. 
și Austrie: au znuhe
pentru Întărirea încrederii re
ciproce și Lărgirea legăturilor 
comerciale, cuiturale Și ȘUiz>- 
țiLce. „Mai ex^tâ insă mari 
reze%*e pentru dezvxx^rea in 
conunuare a relațiilor de prie
tenie”.

N. S. Hrușciov a declarat 
că dever, i nd stat neutru. Aus
tria a obținut noi prieteni atît 
in Est cit și in Vest. Desigur, 
a continuat el. adversarii neu
tralității afirmă că in situația 
actuală din Europa țările nea-

tre trebuie să se îndrepte 
neapărat spre un anumit 
țărm. Un asemenea țărm sal. 
vator este, după părerea lor. 
Piața comună.

N. S. Hrușciov a subliniat 
câ Piața comună reprezintă o 
bază economică a blocului >- 
greși v al N-A.T.O. în Europa 
occidentală. ^Ne-am pronunțat 
și ne pronunțăm împotriva a- 
cestei Piețe comune".

In cuvintul său de răspuns 
cancelarul Gorbach a declarat 
câ relațiile dintre UJLS.S. și 
Austria se caracterizează prin 
respect reciproc și prietenie. 
El a reamintit cuvintele pe 
care le-a rostit în aprilie anul 
trecut și anume că pentru 
Austria ^neutralittaea este și 
va rămâne baza ponticii ex
terne-.

denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, precum și a 
preîntâmpinării transmiterii 
armei nucleare țărilor care nu 
dispun de această armă.

Ca acțiune concretă spre 
interzicerea totală a armei nu
cleare și realizarea unui a- 
cord cu privire la dezarmarea 
generală și totală, adunarea a 
propus să se elaboreze proiec
tul unei convenții internațio
nale care să prevadă traduce
rea imediată în viață a pro
punerii privind transformarea 
Africii într-o zonă liberă de 
armă atomică, a planului Ra- 
packi, a planului de constru
ire a unei zone denudearizate 
in Balcani, precum și altor 
propuneri similare.

Dezarmarea generală și to
tală, a declarat adunarea, con
stituie singura metodă de nă
dejde pentru lichidarea încor
dării internaționale. ..Fără 
aceasta, neîncrederea dintre 
țări se va accentua, nu vor fi 
satisfăcute nevoile multor țări 
mid in privința dezvoltării 
economice. iar continuarea 
cursei înarmărilor va intensi
fica considerabil pericolul 
război”.

Adunarea a condamnat 
vehemență orientarea spre _ 
jghebarea unor blocuri comer
ciale închise și a calificat 
crearea Pieței comune euro
pene ca o încercare de a se 
extinde războiul rece asupra 
sectorului comercial, ca un 
factor care aduce prejudicii 
țărilor slab dezvoltate și favo
rizează 
nuă de 
niale.

După

de

CU 
în-

exploatarea lor conti- 
către puterile colo-

Pp scurt
VIENTIANE. cum

transmite agenția Associated 
Press, la 28 iunie a sosit la 
Vientiane prințul Sufanuvong, 
prim-ministru ad-interim al 
guvernului provizoriu de co
aliție al Laosului.

PEKIN. La Pekin s-a anun
țat că Cen I, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Populare Chineze, a primit o 
telegramă de la Quinim Fol- 
sena, ministrul afacerilor ex
terne în guvernul provizoriu

de coaliție al Laosului. In te
legramă se arată că Laosul 
este gata să facă schimb de 
ambasadori cu R. P. Chineză, 
in scopul 
prietenești 
unei colaborări 
cele două țări.

întăririi relațiilor 
și al instaurării 

strînse între

La Palatul 
Geneva și-a 

cea de-a

GENEVA. — 
Națiunilor din 
încheiat lucrările 
46-a sesiune a Conferinței ge
nerale a Organizației Interna
ționale a Muncii (OXM).

Tineretul grec se pregătește
Havana, capitala Cubei, este un 
oraș renumit prin frumusețile 
sale. în fotografie : Vedere 
parțială a Havanei în fimpul 

nopții.

părerea adunării, sis
temul colonialismului și dis
criminării rasiale, care 
menține încă pe teritorii con
siderabile, creează 
permanent pentru 
nerală.

In raportul
O-N.U.*, aprobat de adunare, 
se spune: „Intrucît există o 
singură Chină — R. P. Chi
neză, trebuie restabilite drep
turile ei legitime în toate or
ganele OK.U.M.

Documentele adoptate de 
Adunarea „O lume fără bom
be* sint pătrunse de preocu
parea sinceră pentru securita
tea popoarelor și înlăturarea 
pericolului unui război nu
clear.

se

un pericol 
pacea ge-

„întărirea

încheierea lucrărilor celei de-a 16-a sesiuni
a Adunării Generale a 01.0

tela Belgiei, și situația din 
colonia engleză Rhocesia de 
sud, care face parte din Fe
derația Rhodesiei și Nyassa- 
landului.

Cu o majoritate de voturi. 
Adunarea Generală a adoptat 
rezoluția propusă de 38 de 
țări din Asia și Africa, care 
prevede crearea din Ruanda 
și Urundi a două state inde
pendente Ruanda și BurundL 
In rezoluție se prevede, de a- 
semenea, termenul de evacu-

La Djakarta, împreună cu solii
studenților de pretutindeni

Sesiunea Comitetului Executiv al U. I. S

d« ȘTEFAN ANDREI
membru al Biroului GG al U.TJM.

m avuf prilejul să vi
zitez Indonezia cu 
ocazia unei impor
tante reuniuni stu
dențești — sesiunea 
Comitetului Executiv 
al U.I.S. Aterizăm pe

aeroportul Kemajoran din Dja
karta. Delegațiile studențești sînt 
înconjurate de numeroși sfu- 
denți indonezieni, sosiți în 
întîmpinare. Se nasc primele în
trebări, se înfiripă discu|ii. Unul 
dintre studenții indonezieni ne 
prezintă cîteva ziare locale, sub
liniind importanfa pe care presa 
o acordă ‘ •
fim :

„Bine 
cinste ai poporului 
tineri ambasadori ai forjelor care 
luptă pentru pace, independență 
națională și dreptate socială”. 
(Ziarul „Bintang Timur").

„Bun venit reprezenfanji 
studenjimii de pretutindeni ! Mult 
succes în acțiunea nobilă pe 
care o organizați în Djakarta 
noastră în scopul strîngerii prie
teniei și solidarităjii internajio- 
nale în lupta pentru pace și o 

■ * ,Ga-

lui olimpic de pe fîngâ com
plexul spodrv, construit de 
Uniunea Sovietică, în cadrul aju
torului multilateral și dezinteresat 
pe care îl acorda Indoneziei.

graniă a dreptului international — 
colonialiștii oferă un exemplu e- 
locvent de ceea ce înseamnă 
colonialismul, rușinea epocii 
noastre care trebuie să fie elimi
nat cît mai repede".

acestei manifestări. Ci-

ați venit oaspeți de 
indonezian,

ai

viață luminoasă, 
ruda").

„Esfe o mare 
poporul indonezian 
U.I.S. are loc în Indonezia 
în momentul în care noi 
pentru realizarea uneia 
sarcinile noastre istorice : 
rarea Irianului de Vest". 
„Merdeka").

Părăsim aeroportul. Pe 
circulație intensă. Orașul 
plin de verdeață : bambuși, 
fieri, portocali, mandarini, 
mieri, papaya. Capitala indone
ziana este foarte întinsă. Sîntem 
cantonați într-una din viiele satu-

cinste 
că

pentru 
ședința 
tocmai 
luptăm 
dintre 
elibe- 
(Ziarul

străzi, 
este 

coco- 
pal-

Sala sporiurîkx Senejan. De
legați a 36 de organizații 
naționale studențești din 

toate continentele karii participă 
la deschiderea mdinguiui ce so
lidaritate cu :-upîa poporului in
donezian pentru e’.oerarea Iria
nului de Vest. In sa a de 10.000 
de locuri, sînt prezenți intreg- 
guvem, reprezentanțu corptdui 
diplomatic, rxaneroșî studenti.
In numele ULS. Jin Pe;ian, pre
ședinte al UnauriM Internaționale 
a Studenților, a exprimat solidari
tatea fierbinte a tuturcx organiza
țiilor membre ala U.LS. cu lupta 
justă a Indonezîe;.

în cadrul rrJ.ngu’ui, partid- 
panții au ascultat salutul călduros 
adresat de către președintele 
Frontului Tineretului Indonezian 
care grupează aproape 10 mili
oane de membri.

Cu prilejul mitingului, repre
zentanții tuturor organizațiilor 
prezente și-au manifestat so.sda- 
rifatea cu 
studenților 
eliberarea 
declarația 
miting se
„Participanții declară în unani
mitate că Irianul de Vest este o 
parte integrantă a Indonezie 
Continuînd să ocupe prin forță 
Irianul de Vest — violare fia-

lupta poporului și 
din Indonezia pentru 
I nanul ui de Vest. In 

participanfilor la acest 
spune printre altele : 

în

Ședința Comitetului Executiv 
al U.LS. a discutat la pri- 

5 mul punct al ordinei de zi 
diferitele aspece ale luptei stu

denților asiatici și a organizații
lor lor pentru pace, împotriva im
perialismului, pentru lichidarea ur
mărilor colonialismului, cont’a 
dictaturii militare, pentru dez
voltarea economică și socială a 
țărilor recent eliberate. Subhmira 
contribuția însemnată adusă de 
studenții și organizațiile studen
țești din această parte a lumii 
la lupta popoarelor pentru pace 
și progres sodal, parKapar.ții la 
discuții au subliniat faptul că 
prindpiiie mișcării studențești 
Cin As a sînt în deplin acord cu 
acelea care stau la baza U.I3. 
încă de la formarea sa și că a- 
ceastă concordanță deplină e$*e 
reoswscută de major.taitea zdro
bitoare a studenților din lumea 
întreagă și de orga*’za* e lor 
ca singira bază .a^ao ă p ve
rificată peniru cez.c ’area coo
perării și irutății s^-oenter ■*- 
•emaționa.e. Ccmdefui execut r 
a însărcinat secrwtanaM ILLS, să 
sWeze șâ să ia toate r-âsur e 
necesare pentru rea Uzarea, «• 
cooperare cu organizațiile stu
dențești asavce a irmătoarekx 
acțiuru : organ.zarea lsmî confe
rințe regionale asupra condițiilor 
sociale, economice și sanitare a e 
studerĂkx (India 1964), a unui 
seminar pe tema Universitatea și 
societatea (Ceylon 1964), pubîi-

ca rea unei broșuri asupra luptei 
studenților vietnamezi, crearea 
unui centru de distribuire a pu
blicațiilor U.J3. în Ceylon, orga
nizarea unei campanii pentru 
procurarea de caiete și creioane 
pentru studenții din Laos, spriji
nirea în continuare a spitalului 
studențesc din Calcutta etc.

La cel de ai II-lea punct al 
ordinei de zi, comitetul executiv 
a discutat și aprobat tezele ra
portului ce urmează să fie pre
zentat la cel de al Vll-lea Con
gres U.LS. (Leningrad, 18-27 au
gust) și a analizat sarcinile orga
nizațiilor studențești în vederea 
participării la Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților de ia 
Helsinki. Comitetul executiv a 
dezbătut raportul prezentat de 
secretariatul U.LS. privind acti
vitatea desfășurată în intervalul 
de timp scurs de la ultima șe
dință a Comitetului Executiv 
U.I3. (Praga, noiembrie 1961).

Participanții la ședința comite
tului executiv au exprimat sin
cere mulțumiri pentru ospitalita
tea cu care au fost înconjurați de 
către poporul și de guvernul In
doneziei și pentru sprijinul în
semnat pe care l-au primit din 
partea PFJAL — organizația na- 
ț onală a studenților indonezieni, 
membră asociată a U.I.S.

Înainte de cîșfigarea indepen
denței, in Indonezia nu exista 
nici o universitate, toți studenții 
fiind obligați sâ învețe în Europa 
ocodentaâ. Acum, după cum de
clara oficial reprezentantul PFAA.L, 
ex s*ă aproape 125.000 de stu- 
oenți care învață în universități 
oe stat sau particulare. In răs- 
timpui care a trecut de 'a dști- 
ga'ea independenței au fost pre- 
gă* * peste 2X00 de med.c, 
1 500 oe spedaiișh în drept 
șfenfe po -tce, aproape 
n^neri agricoli, aproape 
ognen etc.

Studenfu indonezieni 
cu nwririe despre trad 
kjptă a e srjderrfimîi Indoneziene. 
La 20 mei 1908, dr. Wadihm Su
fi rohusodo a creat la Djakarta 
organizația studențească Budi
Utorra care își propunea ca scoc 
principal participarea La lupta
poporului pentru înlăturarea ju
gului colonial. Pentru înalta sa

F
200 de
700 oe

se

pentru

La o conferință de presă 
care a avut loc la Atena 
membrii Comitetului 

grec de pregătire a celui de al 
VlII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților au 
anunțat că la festivalul de la 
Helsinki va pleca o delegație 
reprezentativă a Greciei din 
care vor face parte colective 
muzicale și teatrale.

Considerăm că festivalul va 
fi o sărbătoare internațională 
a tineretului care va permite 
diferitelor țări și popoare 
să-și ilustreze realizările cul
turii lor naționale și să se cu
noască mai bine ceea ce face 
ca participarea Greciei la a- 
cest festival să corespundă in
tereselor ei naționale, a decla
rat la conferința de presă pre
ședintele comitetului, E. Ko-

Festival
tris, deputat în parlament și 
fost ministru.

Ei a anunțat că Comitetul 
a cerut guvernului Greciei, 
sprijin, considerînd că dato
ria guvernului este de a-i a- 
corda ajutor în interesul re
prezentării cit mai largi a 
Greciei la festival. Indiferent 
de hotărîrea guvernului, vom 
participa Ia festival, a subli
niat Kotris.

Membrii comitetului de pre
gătire au anunțat că pînă la 
începerea festivalului se vor 
organiza seri ale tineretului 
grec consacrate pregătirii fes
tivalului, propagării ideilor și 
țelurilor sale. In seara de 28 
iunie, la Atena au avut loc 
două manifestări de acest 
gen.

a teatrului „Jăndărică"

Algeria în ajunul 
referendumului

la Varșovia
VARȘOVIA 29. — Corespon

dentul Agerpres transmite : în 
sala Teatrului „Lalka" din Palatul 
științei și culturii din Varșovia 
a avut loc o reprezentație de gala 
cu piesa „Mina cu 5 degete", 
dată de Teatrul „Țăndărică’’ din 
București care se află la Varșovia 
cu prilejul participării la Festiva
lul internațional al teatrelor de 
păpuși și marionete.

Au fost de față Tadeusz Galin- 
ski, ministrul culturii și artei «I 
R. P. Polone, conducători ai insti
tuțiilor teatrale, oameni de artă 
și cultură, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au asistat, de asemenea, Gheor- 
ghe Diaconescu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Varșovia, membrii 
ai ambasadei.

Spectacolul s-a bucurat de un 
strălucit succes fiind aplaudat în 
repetate rînduri la scenă deschisă.

ALGER 29 - Trimisul spe
cial Agerpres, Tudor Vornvcu, 
transmite : Pregătirile în ve
derea votului de autodetermi
nare în Algeria se apropie de 
sfirșit. In toate orașele și sa
tele se desfășoară ultimele mi
tinguri, participarea publicu
lui la acestea, fiind extrem de 
numeroasă. Alături de arabi 
iau parte și mulți cetățeni de 
origină europeană care nu au 
părăsit Algeria, lnvitindu-i să 
voteze „dau, organizatorii în
trunirilor, reprezentanți ai 
F±,3î.-ului și ai A.L.N.-ului îi 
sfătuiesc in același timp pe 
cetățeni fie arabi, fie euro
peni. ca in ziua de 1 iulie, 
tmediax ce și-au depus votul 
si se întoarcă la casele lor 
prwns a se erc< manifesScpi

ieși «a exiști 
afne precise, se crede et w 
miml celor ce se vor prezenta

jertht viața pentru

în fața urnelor va fi de șase 
milioane. Aceștia vor avea la 
dispoziție pe întreg teritoriul 
6 500 centre de votare. In rea
litate, votarea a și început 
deoarece 365 000 de cetățeni 
algerieni aflațt în străinătate 
și-au trimis zilele trecute bu
letinele de vot la Paris, Rabat 
și Tunis de unde acestea au 
fost aduse in Algeria și expe
diate în localitatea Reghaia.

Duminică votarea va începe 
la ora 8 dimineața și va lua 
sfirșit la ora 18. Au dreptul 
de vot bărbații și femeile care 
au împlinit virsta de 21 de ani. 
Se duce de altfel o campanie 
foarte susținută tocmai ca nu
mărul femeilor să fie cit mai 
mare, lucru desigur destul de 
dificil dacă ținem seama că 
trodzguZe Algeriei ca și «le al
tor firi asumlmane le oprește 
si ia parte alături de bărbați 
la viața politică și socială.

Dar dincolo de toate aceste 
amănunte organizatorice con- 
stați in întreaga Algerie — am 
vizitat în ultimele zile diferite 
centre ale ei pină in mijlocul 
Saharei — un mare entuziasm 
in pregătirea votului de dumi
nică, precum și satisfacție pen
tru independența pe care o 
va cuceri poporul acesta la ca
pătul unor sacrificii atît de 
mari. Eliberindu-se de sub 
jugul colonial după 130 de 
ani, Algeria liberă și suve
rană se alătură celorlalte po
poare africane 
perioadă și-au 
independența.

Starea dezastruoasă
a invățămintului

din Grecia

a sistemului de 
Grecia. 60 la sută 
școlilor din țară 
Datorită insuficien- 
prolesori și clădiri 

săli de

care în ultima 
cucerit și ele

ATENA (Agerpres). — TASS 
transmite: Comitetul executiv al 
Uniunii democrate de stînga 
E.D.A. a dat recent publicității o 
declarație în legătură cu starea 
dezastruoasă 
învă|ămînt din 
din clădirile 
sînt insalubre, 
ței acuta de
ce școli, în numeroase 
clasă înva|ă cite 60, 80, 100 și 
chiar 120 de elevi. Taxele de 
învățămînt exagerat de mari și 
cererile ilegale de donații din 
partea elevilor, impozitul pentru 
dreptul la învățămînt — toate a- 
cestea fac din învățămînt un pri- 

. vilegiu pentru cei puțini. Manua
lele sînt scumpe și insuficiente. 
Potrivit calculelor Comitetului 
Executiv al E.D.A,, numai în șco
lile elementare și gimnazii ar
mai trebui peste 10.000 de învă
țători și profesori. Profesorii și
învățătorii duc o viață de mi
zerie.

Mexic: largă mișcare de protest 
împotriva vizitei lui Kennedy

în amintirea 
patria lor

al revisteicrirtor consecvent 
„Rom'mia de azi’’.

Unii studenti indonezieni ne-au 
vorixt cu căldură și admirație 
cesore expoziția cu cărți romî- 
nești care era organizată in acea 
pencadâ în cadrul universității 
din Djakarta. Peste tof studenții 
cndonezieru și-au manifestat do- 
-nța de a largi schimburile de 
anformețu, legăturile de cohbo- 
-are șî prietenie cu colegii lor 
român. Politica consecventă de 
case șâ pnetenie între popoare 
promovară de stalul nostru. 5pri

ci -ea oe că—e R.P. Rom ‘mă a 
poporukâ rxsonezian pert- 

krw KchsdărM rînduieBor cok>- 
aae sn irianul de Vest au cîștigat 
zre“„ -e* rajtora c —e studen-

CIUDAD DE MEXICO 29 
{Agerpres). — După cum rela
tează agenția U.P.I., în aju
nul vizitei președintelui Ken
nedy în Mexic, mișcarea de 
protest împotriva acestei vizi
te ia amploare. Ca o „măsură 
preventivă", poliția mexicană 
a arestat 50 de persoane prin
tre participanții la această 
mișcare. Sute de polițiști co
lindă capitala mexicană pen
tru a rupe afișele și a șterge 
de pe ziduri lozincile antia- 
mericane de-a lungul traseu
lui pe care îl va străbate 
Kennedy de la aeroport. Din 
surse informate, spune agen
ție americană, se află că cel 
puțin 6 000 de polițiști — în 
uniformă și civili — se vor 
ocupa de paza lui Kennedy în 
cursul vizitei de 48 de ore a 
acestuia. Potrivit agenției 
France Presse, în întrevederea 
dintre Lopez Mateos, pre
ședintele Mexicului, și pre
ședintele Kennedy se vor dis
cuta, printre altele, problema

Cubei și planul american „A- 
lianța pentru progres". „Im
presia generală în ajunul vi
zitei, spune France Presse, 
este că convorbirile nu vor 
duce la nici un acord concret 
și nici măcar la un compro
mis". Agenția U.P.I. spune, de 
asemenea, că „observatorii de
clară că lui Kennedy îi va fi 
greu să-l convingă 
ședințele Mateos să 
mai îndeaproape o 
conformă dorințelor 
Unite",

pe pre- 
urmeze 
politică 
Statelor

WASHINGTON 29 
preș). — La 29 iunie președin
tele S.U.A., John Kennedy, a 
plecat într-o vizită oficială în 
Mexic, unde va duce tratative 
cu Lopez Mateos, președintele 
Mexicului. în această călăto
rie Kennedy este însoțit de 
un grup numeros de înalț! 
funcționari de stat și experțl 
care se ocupă de problemele 
relațiilor dintre S.U.A. și ță
rile Americii Latine.

Colonialiștii belgieni 
se reîntorc

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres). 
— In timp ce la Organizația Na
țiunilor Unite se discută problema 
retrageri trupelor be'giene de pe 
ter'nor.-u. Ruanda Urundi, scria 
»-Sew lori Times ' zuele trecute, 
♦of mai multe știri transmise de 
corespondenți ai agențiilor occi- 
ce—i.e de presă vorbesc despre 
reîntoarcerea aproape în masă a 
coion ai (Șt iloc Belgieni aiungați de 

congelez cu prilejul prc- 
c.amarii iridepenoer-ef. Potrivit 
ziarului „\ew York Times", numă
rul belgienilor care se reîntorc in 
Congo se ridică la aproape 1 000 
de persoane săptămînal. Pină in 
prezent, scrie ziarul, s-au întors 
aproximativ 15 000 de belgieni.

(Ager-

în Congo
In legătură cu aceasta trebuie a- 
minfit că, înaintea proclamării in
dependenței, in Congo se aflau 
aproape 22 000 de belgieni. După 
proclamarea independenței, 
mărul lor a fost 
2 000.

Publrcînd aceste date, „New 
York Times" lasă să se înțeleagă 
iaptul că între numărul din ce in 
ce mai mare de colonialiști bel- 
g e”i reîntorși și poziția forțelor 
O.N.U. din Congo există totuși o 
legătură. In acest sens este remar
cată de pildă tendința spre reali
zarea unui compromis între per
sonalul O.N.U. și colonialiștii bel
gieni, care a devenit din ce în 
ce mai vizibilă în ultimul timp.

. . nu- 
redus la circa
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