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Olga Nagy de la întreprinderea textilă „'Ardeleana" din Satu Mare are de ce 
să fie bucuroasă. Calificată în meseria de bobinatoare, ea a reușit să ajungă 

în scurtă vreme una din cele mai harnice și pricepute tinere din fabrică 
Foto: O. PLEC AN
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Ceaușescu și Chivu 
membri ai Biroului 

secretari ai C. C. al 
de membri și membri

Din a- 
piese ne- 
se exe- 

înainte,

cinteia
Muncitor

Pe malul Iacului Sciopoasa

Foto: proî» V. ORZA
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heorghe Oproiu și 
Ion Ciucur sini elevi 
in clasa a VI-a B 
Ia școala din Cugir. 
Zilnic, ei iac drumul 
de la marginea de 
sus a orașului plnă 
la școală și Înapoi,

din zilele acestea obiș- 
cînd se apropiau de 

observat că undeva, pe 
din_ marginea orașului.

SPIRIT GOSPODĂRESC
terminat, de pildă, 

I. La Constantin Beș-
m pus în dezbate
rea unor muncitori, 
ingineri și tehni
cieni de la I.M.U.- 
Medgidia, felul în 
care-și organizează 
tinerii locul de

muncă, cum este folosit timpul 
de lucru. Discuția a fost plină 
de învățăminte. Cei care ne-au 
vorbit au analizat cu spirit gos
podăresc resursele care mai 
există în această privință în 
activitatea tinerilor, au arătat 
cum pot fi ele valorificate.

Ce înseamnă organizarea lo
cului de muncă ? Răspunsul l-a 
dat Gheorghe Baciu, șeful sec
torului 58. „înainte de toate, 
spunea el, aceasta presupune 
crearea condițiilor optime care 
să permită desfășurarea ne
întreruptă a procesului de pro
ducție pe tot parcursul celor 
opt ore de muncă. Trebuie, 
deci, acordată atenție pregătirii 
temeinice a lucrului”.

Grija cu care trebuie să fie 
pregătit lucrul, sculele și dis
pozitivele, a constituit, pe bună 
dreptate, obiectul multor inter
venții îri discuția avută în i- 
deea că aceasta este una din 
principalele condiții pe care le 
presupune o bună organizare a 
muncii.

—i Să dau un exemplu, spu
nea șeful sectorului 58. Am 
urmărit cum procedează unul 
din tinerii de la noi — strunga
rul Constantin Beșleagă, în două 
momente caracteristice: la 
sfîrșitul și la începutul lucru-

Iui. S-a 
schimbul 
leagă acest moment se supra
pune însă cu munca de pregă
tire a celor trebuitoare pentru 
a doua zi: cercetează în amă
nunțime starea cuțitelor și, 
dacă e cazul, le ascute, pregă- 
tindu-le astfel cu o zi înainte, 
își curăță apoi mașina, o unge, 
aranjează sculele și dispoziti
vele în dulap în ordinea suc
cesiunii operațiunilor pe 
le va avea de executat. 1 
vitatea lui nu se încheie 
fără o scurtă convorbire 
maistrul pentru a cunoaște din 
timp la ce va lucra în ziua ur
mătoare. A doua zi, cînd sirena 
anunță începutul schimbului, 
mașina sa lucrează din plin.

Șeful sectorului 58 a ridicat a- 
ceastă problemă pentru că de 

pregătirea lucrului, de răspun
derea cu care este făcută a- 
ceasta, depinde în mare parte 
randamentul muncitorului în 
timpul celor opt ore de muncă.

— Este o idee interesantă și 
mă obligă să privesc cele spuse 
și dintr-un alt punct de vedere 
—• a intervenit doctorul Vale- 
ria Mușat, medicul uzinei. Cer- 
cetînd mai atent vom vedea că 
buna organizare a lucrului 
duce la o dozare corespunză
toare a eforturilor pe parcursul 
celor opt ore de muncă, creează 
acele resurse fizice care te fac, 
în ultima instanță, să obții re
zultate mai bune.

Medicul uzinei s-a referit și 
la ordinea, curățenia care tre-

buie să existe la orice loc de 
muncă. Făcînd aici o paranteză, 
trebuie să arătăm că în unele 
părți, la secția a IlI-a, de pildă, 
organizațiile U.T.M. nu acordă 
suficientă atenție acestui lucru, 
ori dacă se ocupă, o fac spo
radic. Aici se observă, e drept, 
strădania tinerilor de a marca 
culoarele de trecere cu dungi 
albe, dar în timpul zilei se pun 
piesele în așa fel lingă mașini 
încît depășesc culoarele. în 
afară de faptul că ți se oferă 
un aspect inestetic, aceasta 
perturbă și circulația printre 
mașini, poate provoca acciden
te, împiedică buna organizare a 
muncii.

In discuția organizată la 
I.M.U.-Medgidia s-a insistat și 
asupra rolului pe care-1 are 
maistrul în a ajuta pe tineri 
să-și organizeze mai bine locul 
de muncă.

De cîteva zile, maistrul Bela 
Lugoși a fost mutat într-un alt 
atelier, Ia reductoare industri
ale. Ca om nou aici, i-am ce
rut de aceea părerea.

— Ce observații aveți 
făcut în problema pusă în 
cutie ?

— Munca, ne-a răspuns
este organizată și în sectorul 
unde lucrez acum tot în echi
pe. Și-i bine așa. Rău este în
să că echipele nu sînt consti
tuite echilibrat, în funcție de 
gradul de calificare a munci
torilor. într-una vei găsi oa
meni bine pregătiți, în alta mai 
puțin. De aici diferența în ce

privește rezultatele obținute, 
calitatea pieselor. Toate aces
tea micșorează, în final, rezulta
tele atelierului. Și mai e un 
fapt. Noi construim multe ti
puri de reductoare. Ar trebui 
ca lucrările cu o complexitate 
mai mare să fie repartizate e- 
chipelor cu calificare cores
punzătoare.

— La noi, spunea tovarășul 
Octavian Mihăluș, inginerul 
șef al întreprinderii, sînt mulți 
maiștri tineri bine pregătiți. Aș 
exemplifica acest lucru și cu 
Ene Benone, maistru principal 
la sectorul 52. Atelierul de axe 
și roți dințate condus de el își 
realizează ritmic planul tocmai 
datorită faptului că el coordo
nează bine activitatea, repar
tizează judicios lucrul pe ma
șini. Ion Țanc, în schimb, mais
tru la sectorul 54, nu se pre
ocupă, întotdeauna, cu grijă de 
organizarea producției. Mă re
fer la el deoarece are capacita
tea de a face mult mai mult.

Unde greșește Ion Țanc ? în 
primul rînd, el nu repartizează 
lucrările ținînd seama de gra
ficul de producție. 
ceastă cauză unele 
cesare reductoarelor 
cută cu mult timp 
iar altele rămîn în urmă. Este, 
evident, necesară o sincroniza
re a lucrărilor, Ordinea, cură
țenia lasă apoi mult de dorit.
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Prima serie de pionieri 
și elevi a sosit în tabere

Miercuri a sosit la 
Sinaia, Breaza, Buș
teni și In alte tabere 
organizate în frumoa
sele localități din re
giunea Ploiești, prima 
serie din cei peste 
11 300 de pionieri șl 
elevi din diferite re
giuni ale țării, care 
vor fi în această vară

In sala Teatrului 
Național din Craiova 
a avut loc un simpo
zion cu tema „In 
luptă pentru pace și 
dezarmare”, organi
zat de Comitetul re
gional Oltenia al fe
meilor, în colaborare 
cu Comitetul regional 
de luptă pentru pace, 
în cinstea Congresu
lui mondial al femei
lor ce va avea loc la 
Moscova.

Simpozionul a fost 
urmat de un program 
prezentat de artiștii 
amatori de la Direc
ția regională C.F.R. 
Craiova și de or-

acestor sta- 
odihnă. Co
sini asigura-

oaspeții 
țiuni de 
piilor le 
te condiții optime de 
odihnă. Pentru ei se 
organizează excursii, 
concursuri cultural- 
sportive, focuri de ta
bără, spectacole arti
stice etc.

(Agerpres)

chestra 
populară 
nicii de 
nia“ din

Cu același 
în sala de festivități 
a Casei de cultură a 
studenților din Cluj 
a avut loc un simpo
zion pe tema: „Pro
blemele păcii și de
zarmării“.

In încheiere, for
mațiile sindicale clu
jene care participă la 
cel de al 7-lea Con
curs al artiștilor a- 
matori au prezentat 
un bogat program ar
tistic.

(Agerpres)

de muzică 
a Filarmo- 
stat „Olte- 

localitate. 
prilej,

A

In documentare
tinerilor istorici de la Școala medieCercul

din Găiești, regiunea Argeș, a organizat re
cent o interesantă excursie documentară prin 
muzeele din București pentru a cunoaște mai 
bine trecutul de luptă al poporului nostru și 
tradițiile cultural-artistice ale țării.

Vizitînd Muzeul de istorie a partidului, Mu
zeul de artă brîncovenească-Mogoșoaia și Mu
zeul militar central, elevii de la școala noa
stră și-au îmbogățit mult cunoștințele istorice.

După vizitarea muzeelor, elevii, însoțiți de 
profesori, au făcut o plimbare prin noile car
tiere bucureștene.

ȘTEFAN DRAGHIA 
profesor.

Acțiune 
pentru difuzarea cărții

SUCEAVA (de Ia corespondentul nostru)
Comitetul regional U.T.M, Suceava, Uniunea 

regională a cooperației de consum și Centrul 
de librării și difuzare a cărții au organizat, 
începînd de la 1 iunie, o largă acțiune de di
fuzare a cărții în rîndul tineretului. Ea se 
desfășoară sub lozinca „Fiecare tînăr cu bi
bliotecă personală”.

Fiecare organizație U.T.M. a recomandat 
2—3 tineri care să se ocupe de această acți
une ; se vor organiza în fiecare întreprindere 
ștanduri de cărți în special cu cele din con
cursul „Iubiți cartea”.

A
In întrecere*

Spartachiada de va
ră a tineretului a an
trenat la 
trecerilor 
peste 700 
tinere de 
Mai“ Ploiești, 
acestea, pe terenurile 
de fotbal se întrec 
cele 16 echipe de 
fotbal, constituite pe 
secții. De curînd 
peste 200 de tineri 
s-au întrecut pe sta
dionul Petrolul din 
localitate, iar poligo-

startul în- 
sportive 

de tineri și 
la Uzina „1 

Zilele

a găzduit 
de tir la 
participat 
trăgători, 

bune re-

nul de tir 
întrecerile 
care au 
mai mulți 
Cele mai
zultate la tragere au 
fost obținute de Vir- 
gil Dumitrescu care 
a totalizat 95 de 
puncte din 100 posi
bile, Spiridon Șerbă- 
nescu și Nicolae Voi- 
cu cu cîte 85 puncte. 
(Corespondentul nos
tru).

PARC ZOOLOGIC LA ROMAN
BACĂU. — (de la corespondentul nostru).
Un căprior, doi țapi și o capră de Camerun, 

3 lupi, 3 vulpi, 4 iepuri, 2 cobai și un mistreț, 
iată primii „pensionari” ai parcului zoologic în 
curs de amenajare la Roman. Lucrările începute 
odată cu topirea zăpezii, au avansat: de acum 
se poate păși pe aleea trasată în panta unui de- 
lușor, în care din loc în loc unele nișe sînt gata 
pentru a adăposti în curînd cuștile cu animale. 
In cursul acestui an orașul Roman va avea un 
parc zoologic și un muzeu de științele naturii. 
Mare parte din lucrările de amenajare se efec
tuează prin munca patriotică a tinerilor munci
tori și elevi din orașul Roman.

în numai 3 zile ceferi
știi de la revizia de va
goane stația C.F.R. Plo- 
iești-sud au reparat 87 
de vagoane care poartă 
acum inscripția „Bun 
pentru cereale 1963". 48 
de vagoane au fost re
parate de echipa nr. 1 în

care lucrează și tinerii 
Ion Goranescu, Ion 
nescu și Constantin Ia- 
cob. Ceferiștii de aici 
s-au angajat să scurteze 
termenul de reparație a 
vagoanelor cu 15 zile.

în urma propunerilor 
făcute de un grup

utemiști, la reparații 
folosesc materiale recu
perate. In felul acesta 
prețul de cost al fiecărui 
vagon etanșat din cele 
pregătite pînă acum a 
fost redus cu peste 50 la 
sută. (corespondentul 
nostru)'

Drumurile 
patriei-

1 rv.meția e și ea o 
pasiune, o sete. 
Deschizi fereastra 
spre 
bună 
cerul 
tește 

larg desfăcute în 
departe se aude șuieratul tre
nului. Trenul! Locomotiva are 
aparate de măsurat presiunea, 
temperatura, viteza. Ei bine, 
totdeauna mi-am închipuit că 
locomotivele acestea negre, 
pufăind Și trepidând, au acolo, 
înlăuntrul lor și niște aparate 
de măsurat nerăbdarea, visul, 
entuziasmul; că vitezei șj tre
pidației febrile a mașinii i se 
adaugă însuflețirea călătoru
lui...

75 de călători pornesc 
spre Dunăre...

Intr-o dimineață, 75 de călă
tori au luat drumul spre Du-

țară, intr-o 
dimineață ; 

albastru ulu
cii aripile 

fereastră. Și

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie, delegația de acti
viști ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul N. V. Podgornîi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Ucraina, care, la invitația C.C. 
al P.M.R., a făcut o vizită în 
țara noastră pentru a studia 
experiența organizațiilor Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Din delegație au făcut parte 
A. A. Epișev, membru suple
ant al C.C. al P.C.U.S., șeful 
Direcției principale politice a 
armatei sovietice și a flotei 
maritime militare, P.V. Kova- 
nov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Comitetului Controlului de 
partid și de stat, M. A. Pole- 
hin, membru supleant al C:C. 
al P.C.U.S., șeful secției orga
nelor de partid a C. C. al 
P. C. U. S. pentru agricultura 
R.S.F.S.R., N. A. Kuznețov, al 
doilea secretar al Comitetului 
orășenesc al P.C.U.S. Mosco- 
va, M. I. Haldeev, șeful Sec
ției ideologice a C.C. al P.C.U.S. 
pentru industria R.S.F.S.R., A. 
D. Amirov, secretar al C. C. 
al P.C. din Azerbaidjan, A. I. 
Gorceakov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., I. A.

Vlasova, secretar al Comite
tului regional al P.C.U.S pen
tru industrie — Kursk, A. V. 
Grebnev, redactor-șef adjunct 
al ziarului „Izvestia”.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții sovietici au 
fost conduși de tovarășii Ni
colae ~ 
Stoica, 
Politic, 
P.M.R., 
supleanți ai C. C. al P.M.R., 
activiști de partid din Capitală.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a înmî- 
nat membrilor delegației. bu
chete de flori.

'★

în aceeași zi, delegația a so
sit la Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo, de
legația a fost întîmpinată de 
Andrei Kirilenko, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
Iuri Andropov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și alți membri ai 
C.C. al P.C.U.S.

Delegația a fost întîmpinată, 
de asemenea, de Nicolae Gui- 
nă, ambasadorul R. p. Romine 
la Moscova, și membri ai am
basadei

Șeful de brigadă n-a mai plecat

Pe la începutul Iui martie 1963 a sosit vestea In sat că Vâsli» 
Gherasim, șeful brigăzii de tractoare, va fi mutat de la gos
podăria colectivă din Cîndeștl la altă gospodărie. Exact a 

doua zi, a fost primită la S.M.T.-ul cu pricina o scrisoare din satul 
Cîndeștl, semnată de consiliul de conducere al gospodăriei co
lective.

— Vă rugăm, se spunea în scrisoare, să iaceți tot ce a posibil 
ca Vasile să nu plece de la noi.

Scrisoarea avea tîlcul ei. Băiat născut si crescut în sat Ia Cin- 
deșii, Vasile Gherasim e un tractorist de nădejde, cu pricepere și 
cu dragoste pentru munca sa. Anul trecut a făcut lucru de toată 
lauda, oamenii l-au Îndrăgit, așa că atunci cînd au auzit că e 
mutat In altă parte, mulți s-au dus la președintele gospodăriei.

— Faceți tot posibilul să-1 aducem înapoi, au cerut ei.
...Citind scrisoarea venită din gospodărie, directorul S.M.T.-uIul 

a dat din cap mulțumit: dacă-1 iubesc oamenii, atunci Înseamnă 
că tace lucru bun și asta e bine.

A luat tocul și-a scris pe colțul hîrtiei: „Să rămînă la G.'A.C. 
— Cîndești“.

Aici e stația „Lizeanu"?

TACHE VASILACHE 
colectivist

Controversă în tramvaiul 17 : un cetățean din provincie, care 
nu mai fusese în București de vreo doi ani, dorea să co
boare la stația Lizeanu. Încă de la Piața Unirii îi rugase 

pe călători să-l anunțe.
— Aici este... i s a spus cînd tramvaiul a oprit în stația res

pectivă.
Omul, care tot timpul se uitase afară, a privit încă odată de jur 

Împrejur, apoi a zîmbit ca și cînd cineva ar ii vrut să-l păcă
lească și el nu s-a lăsat „prins".

— Tovarăși, nu sînt eu bucureștean. dar cîț de cit tot îmi aduc 
aminte: nu e aici stația pe care a caut...

Cei zece-douăzeci de călători au sărit însă toți cu gura că „aici 
e", „coboară iute” și altele încît omul — mai de voie mai de ne
voie — a coborît. S-a uitat iar de jur împrejur și se tot lnvlrtea : 
blocuri cu 7 etaje, păienjeniș de linii arhitectonice, ferestre mari, 
ca niște alveole solare. Apoi călătorii din tramvai l-au văzut 
adresînduse unui milițian.

— Aici e stația „Lizeanu" 7
— Aici.
— Credeam că...
Milițianul a zlmbit. 'Au zîmbit și oamenii.

re litoral, la Mamaia

nare, spre mare : elevii și • pro
fesorii Școlii hidrotehnice din 
Arad. Călătoria nu e o excur
sie pur și simplu, ci o excursie 
de studii: tinerii, elevi ai șco
lii arădene, merg să cunoască 
nu numai frumusețile țării, ci 
și viitoarele lor locuri de mun
că. Așa dar, rucsacurile în pla
sa de sus, și un călător fără bi
let, fără loc numerotat — cîn- 
tecul. Din toate difuzoarele 
gării se aude urarea: „Vă do
rim călătorie plăcută 1”

In vagonul rezervat excur
sioniștilor. domnește voia bună, 
rumoarea, dezbaterile. Se face 
recapitularea etapelor itinera- 
riului.

— Așa dar : Cernavodă, Bră. 
ila. Galați, Tulcea...

— De cînd doresc să văd 
Delta. Totdeauna mi-arn închi
puit-o așa, ca un fel de rai al 
păsărilor, al peștilor...

Drumul de fier i-a adus în 
palma cîmpiei. La Dor Mărunt,

Ciulnița sau la Fetești s-au 
întîlnit cu Bărăganul. A fost o 
defilare a trenului printre la
nurile înflorite ale cîmpiei co
lectivizate. printre satele ridi- 
cind din marea de verde roșul 
cald al olanelor pe casele noi. 

Pe la Cernavodă intri în lu
mea apelor. Fluviul venit de 
departe are aici o maiestuoasă 
personalitate. Pe măsura lui a 
construit inginerul Anghel Sa- 
ligny podul de fier și beton.

Tara vine în amfiteatru, 
pînă la malul Dunării. Noap
tea poți sta de vorbă cu lumi
nile oglindite în ape. E o fru
musețe nouă, pe care oamenii 
au dat-o acestor maluri vechi. 
Bănuiești, de o parte și de alta, 
satele. Pe un țărm Dobrogea, 
pe altul Bărăganul. Noaptea, 
pământurile își trimit luminile 
de pe un țărm pe altul. 
...Se-apropie Brăila, orașul cu 
toți salcîmii în floare acum.

Apare un port, pe malul

sting al fluviului. Niculina Du
mitru a început să caute în 
atlas.

— Ce cauți, Niculina? rîde 
Ciprina, fost constructor de 
nave. Să știi că portul acesta 
nu-i pe harta ta. Ei bine, aici, 
aproape e combinatul de prelu
crare a stufului de la Brăila.

Toți se îngrămădesc la feres
tre să vadă.

— Uite stația de pompare și 
de epurare a apei industriale...

Remorcherele încărcate cu 
stuf fac popas pentru descăr
care. Malul e însuflețit de for
fota oamenilor, a ambarcațiu
nilor ancorate și a mașinilor, 
intr-un albastru strălimpezit 
de ploi, într-o mireasmă de 
salcîmi ca o băutură tare; și-n 
tot acest du-te-vino, în acest 
freamăt industrial, se strigă 
cucii peste pădurile de sălcii 
înmuiate în soare. Dar privirile 
excursioniștilor sînt ațintite a-

cum acolo unde se profilează, 
cu alinierea coșurilor st zidu
rilor noi Combinatul de pre
lucrare a stufului. Iată — fa
brica de cartoane Duplex-Tri
plex, fabrica de celuloză. Ex
plicațiile ghidului — directorul 
școlii — refac la tot pasul isto
ria nouă a acestor locuri.

Pînă în 1957 aici mai creștea 
porumbul, ciulinii își urmau 
drumul în vîrtejuri prăfuite, 
așa cum îi va fi văzut în copi
lăria sa Panait I strati. Și-n cî- 
țiva ani s-a ridicat un combi
nat uriaș, iar acest ucenic vră
jitor —. chimia — scoate din 
stuful Deltei o bogăție nicioda
tă valorificată în regimul tre
cut. Dar călătoria cu Dunărea 
spre Mare, dezvăluie pe fiecare 
etapă, alte înnoiri. Intr-o sin-
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curajoasa 
a doi copii

Jntr-una 
nuite, pe 
casă, au 
un deal _ _ __ r___ .
cam la vreo 2 km depărtare, acolo 
unde este o cabană a muncitorilor 
forestieri, ieșea o trîmbă de fum. 
Imediat și-au dat seama că lucru
rile nu erau normale, știind că 
ora aceea muncitorii se află 
toții departe, In pădure.

„Sfl mergem I" și-au spus ei. 
lntr.o fugă au ; străbătut cel - 
kilometri. La cabana, rămasă sin
gură, se produsese intr-adevăr un 
Început de incendiu, obiectele, 
vestmintele și unele unelte ale 
muncitorilor ca și cabana însăși, 
fiind In pericol. Cei doi copii au 
pătruns cu curai Înăuntru, acțio- 
nlnd In același timp pentru locali
zarea incendiului ca și pentru sal
varea obiectelor muncitorilor.

Prin acțiunea lor, pericolul a 
fost înlăturat.

Pentru fapta lor curajoasă, ei au 
felicitat! de muncitorii fores- 
care locuiesc In cabană, gre
și de colegii lor de școală.

EUGEN FLORESCU

lost 
fieri 
cum



Publicăm în cont! I
nuaie rețeaua unor I
școli profesionale. In

tr-unul din numerele

viitoare vom publica

rețeaua școlilor Const-

liului Superior al Agri-

culturii.

I
I

Școlile Ministerului 
Industriei Construcțiilor

Școlile Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei

REGIUNEA BRAȘOV
Săcele — Brașov

Școala profesională de uce
nici, str. 8 Mai nr. 17. — ,te- 
lefon 16.

— mecanici utilaj construc
ții și terasamente

— zugravi-vopsitori-tapetari
— operatori în industria 

materialelor de construcții la 
fabricarea prefabricatelor

— zidari în construcții
— dulgheri pentru construc

ții

Sibiu

Școala profesională de uce
nici, str. Pedagogilor nr. 5 — 
telefon 3974.

— instalatori instalații teh- 
nico-sanitare

— mecanici utilaj construc
ții și terasamente

— electricieni pentru insta
lații lumină și forță

— zidari în construcții
— zugravi-vopsitori-tapetari
— dulgheri pentru construc

ții.
— mozaicari-faianțari

REGIUNEA BUCUREȘTI

București
(Raionul Tudor Vladimirescu)

Școala profesională de uce
nici, Șoseaua Mihai Bravu 
nr. 428 — telefon 21.76.99.

— zugravi-vopsitori-tapetari
— mecanici întreținerea uti

lajului din industria ceramică 
de construcții

— mecanici utilaj construc
ții și terasamente

— electricieni pentru insta
lații lumină și forță

— operatori în industria 
materialelor de construcții la 
fabricarea prefabricatelor

Școlile Ministerului 

Minelor și Energiei Electrice
REGIUNEA BANA-p

Anina (Raionul Oravița)

Școala profesională de uce
nici

— mecanici de mină
— electricieni de mină.

București (Raionul
N. Bălcescu)

Școala profesională de uce
nici „Iosif Rangheț”, str. Gh. 
Șincai nr. 8—10 — telefon 
23.96.50.

— electricieni pentru cen
trale și stații electrice

— mecanici pentru cazane 
cu aburi

— electricieni pentru insta
lații de lumină și forță

— electricieni pentru stații 
și rețele electrice.

— mecanici pentru turbine 
cu aburi și hidraulice

REGIUNEA CRIȘANA
Orașul Dr. Petru Groza

(Raionul Beiuș)
Școala profesională de uce

nici
— mecanici de mină.
— electricieni de mină
— electricieni pentru insta

lații lumină și forță

REGIUNEA HUNEDOARA
Criscior (Raionul Brad)

Școala profesională de uce
nici Gura Barza.

— lăcătuși mecanici monta
tori

— preparatori de minereuri
— mecanici de mină
— electricieni de mină
— sudori

Deva
Școala profesională de uce

nici — telefon 17.
— electricieni de mină

— instalatori încălziri cen
trale.

REGIUNEA CLUJ 
Turda

Școala profesională de uce
nici, str. A. Vlaicu nr. 1 — te
lefon 45.

— electricieni Dentru insta
lații lumină și forță

— mecanici întreținerea uti
lajului din industria lianților.

— laboranți materiale de 
construcții

REGIUNEA PLOIEȘTI

Fieni (Raionul Tîrgoviște)

Școala profesională de uce
nici — telefon 1.

— mecanici la întreținerea 
utilajului din industria lian
ților

— electricieni instalații lu
mină și forță.

Scăeni (Raionul Ploiești)

Școala profesională de uce
nici

— zidari șamotori
— sticlari fabricarea 

murilor.
gea-

— mecanici de mină
,— preparatori de minereuri
— electricieni pentru centra

le și stații electrice
— electricieni pentru stații 

și rețele electrice

Lupeni (Raionul Petroșani)

Școala profesională de uce
nici, str. Ella nr. 40 — tele
fon 10.

— preparatori de cărbune
— mecanici de mină
— electricieni de mină
<— forjori

Petroșani (Raionul Petroșani)

Școala profesională de uce
nici, telefon 368.

— electricieni de mină
— mecanici de mină
— lăcătuși mecanici monta- 

tori
— strungari în metale
— sudori

Zlatna (Raionul Alba lulia)

Școala profesională de uce
nici, str. Tudor Vladimirescu 
nr. 10 — telefon 2.

— mineri
— electricieni de mină.

<— mecanici de mină

REGIUNEA MARAMUREȘ 
Baia Mare

Școala profesională de uce
nici, str. Victoriei nr. 154 — 
telefon 1868.

— mineri
— electricieni instalații lu

mină și forță
— mecanici de mină
— electricieni de mină
•— preparatori de minereuri
— strungari metale
— metalurgiști metale nefe

roase

REGIUNEA BACĂU

Bacău

Școala profesională de uce
nici, str. Mărășești nr. 250 — 
telefon 1100.

— operatori chimiști în in
dustria celulozei și hîrtiei

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării

— electricieni instalații lu
mină și forță.

Moinești (Raionul Moinești)

Școala profesională de uce
nici, str. Cap. Zăgănescu nr. 
2 — telefon 280.

— mecanici pentru pompe 
și compresoare

— sondori foraj și extracție
— mecanici utilaj de foraj- 

extracție.

Onești (Raionul Tg. Ocna)

Școala profesională de uce
nici — telefon 210.

— mecanici întreținerea u- 
tilajului chimic și de rafinării

— operatori chimiști la fa
bricarea sodei și a produselor 
clorosodice

— operatori chimiști distila- 
tori-rafinatori în industria pe
trolului

— laboranți petrol-chimie
— electricieni instalații lu

mină și forță.

Piatra Neamț

Școala profesională de uce
nici

— operatori chimiști la fa
bricarea amoniacului, acidu
lui azotic și a sărurilor

— operatori chimiști pentru 
fabricarea și prelucrarea fi
brelor chimice

— electricieni instalații lu
mină și forță

— zidari pentru construcții.

REGIUNEA BANAT
Timișoara

Școala profesională de uce
nici, str. Peneș Curcanul nr. 
5 — telefon 2574.

— laboranți petrol-chimie
— operatori chimiști la fa

bricarea lacurilor, vopselelor 
și cernelurilor tipografice.

REGIUNEA PLOIEȘTI
Cîmpina (Raionul Cîmpina)

Școala profesională de uce
nici, str. Griviței nr. 1 — te
lefon 622.

— electricieni pentru stații 
și rețele electrice

— electricieni pentru cen
trale și stații electrice

— mecanici pentru turbine 
cu aburi și hidraulice

Filipești de Pădure
(Raionul Cîmpina)

Școala profesională de uce
nici Orașul minier, str. 1 Mai 
nr. 3 — telefon 14.

mecanici de mină
— electricieni de mină
— electricieni instalații lu

mină și forță.

REGIUNEA SUCEAVA
Iacobeni (Raionul Vatra

Dornei)

Școala profesională de uce
nici, str. Minelor, nr. 2 — te
lefon 6.

— mecanici de mină.

REGIUNEA BRAȘOV
Codlea-Brașov

Școala profesională de uce
nici, str. Măgurii nr. 4 — te
lefon 170.

— operatori chimiști la fa
bricarea coloranților și inter
mediarilor.

Copșa Mică (Raionul Mediaș)

Școala profesională de uce
nici — telefon 37.

— mecanici întreținerea u- 
tilajului chimic și de rafinării

— laboranți petrol-chimie
— metalurgiști metale nefe

roase
— sondori foraj și extracție.

Făgăraș (Raionul Făgăraș)

Școala profesională de uce
nici — telefon 849.

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării

— operatori chimiști la fa
bricarea amoniacului, acidului 
azotic și a sărurilor

— electricieni stații și rețele
— mecanici pompe și com

presoare.

Orașul Victoria
(Raionul Făgăraș)

Școala profesională de uce
nici — telefon 214.

— laboranți petrol-chimie
— operatori chimiști la fa

bricarea amoniacului, acidu
lui azotic și a sărurilor

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării

— electricieni stații și rețele 
electrice.

REGIUNEA BUCUREȘTI
București (Raionul 3o 

Decembrie)
Școala profesională de uce

nici, str. N. Filipescu nr. 26 
— telefon 12.68.61.

— operatori chimiști la fa
bricarea Și prelucrarea fibre
lor chimice

— operatori chimiști la fa
bricarea anvelopelor și came
relor de aer

— laboranți petrol-chimie
— metalurgiști metale nefe

roase
— fnecanici întreținerea uti

lajului chimic și de rafinării
— electricieni instalații lu

mină și forță.

Școlile Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

REGIUNEA ARGEȘ 
Pitești

Școala profesională de uce
nici, str. Republicii nr. 170 — 
telefon 604.

REGIUNEA BACĂU
Piatra Neamț

Școala profesională de uce
nici, B-dul Republicii nr. 48
— telefon 158.

REGIUNEA BANAT 
Arad

Școala profesională de uce
nici, Piața Vasile Roaită nr. 1
— telefon 3349.

Timișoara

Școala profesională de uce
nici, str. Gării nr. 1 — tele
fon 1943.

— montatori locomotive Di
esel și electrice

— montatori de vagoane 
mecanici auto-moto

— electricieni instalații auto
— mecanici utilaj mecani

zare căi ferate

REGIUNEA BRAȘOV
Brașov

Școala profesională de uce
nici, Depoul Triaj, str. Hăr- 
manului — telefon 4406.

— montatori pentru insta
lații de semnalizare, centrali
zare, bloc

REGIUNEA CLUJ 
Ocna Mureșului 
(Raionul Aiud)

Școala profesională de uce
nici, str. Războieni nr. 1 — te
lefon 33.

— mecanici pentru cazane 
cu aburi

— operatori chimiști la fa
bricarea sodei și a produselor 
clorosodice

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării

— electricieni instalații lu
mină și forță.

REGIUNEA DOBROGEA

Năvodari

Școala profesională de uce
nici — telefon 264.

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării

— operatori chimiști pentru 
fabricarea acidului sulfuric, a 
derivaților și a îngrășăminte
lor fosfatice.

REGIUNEA GALAȚI 
Brăila

Școala profesională de uce
nici, Șoseaua Viziru Km 1 — 
telefon 2601.

— operatori chimiști în in
dustria celulozei și hîrtiei

— operatori chimiști la fa
bricarea și prelucrarea fibre
lor chimice

— laboranți petrol-chimie

— montatori locomotive Di
esel și electrice

— electricieni instalații lu
mină și forță

— mantatori de vagoane.

Ghimbav
Școala profesională de uce

nici, Șoseaua Ghimbav-Stupin 
— telefon 19.

— mecanici auto-moto
— electricieni instalații- 

auto.
Sibiu

Școala profesională de uce
nici, str. Bach nr. 1—3 — te
lefon 3481.

REGIUNEA BUCUREȘTI
București (Raionul 23 August)

Școala profesională de uce
nici, str. Voiniceni nr. 29 — 
telefon 21.33.60.

București (Raionul Grivița 
Roșie)

Școala profesională de uce
nici, str. Olteni nr. 1 — tele
fon 18.03.68.

Școala profesională de uce
nici, Calea Giulești nr. 10 — 
telefon 17.01.10/2079.

— montatori pentru instala
ții de semnalizare—centraliza
re—bloc

— electricieni instalații de 
lumină și forță

— montatori de locomotive 
Diesel și electrice

— montatori de vagoane

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării

— electricieni instalații lu
mină și forță.

REGIUNEA IAȘI 
Iași

Școala profesională de uce
nici, str. C. Negri nr. 46 —
telefon 2267.

— operatori chimiști disti- 
latori și fermentatori în in
dustria chimică

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării

— laboranți petrol-chimie
— operatori chimiști la pre

lucrarea cauciucului și mase
lor plastice.

REGIUNEA MUREȘ-
AUTONOMĂ MAGHIARĂ

Tîrnăveni (Raionul Tîrnăveni)

Școala profesională de uce
nici, str. Republicii nr. 30 — 
telefon 221.

— operatori chimiști la fa
bricarea sodei și a produselor 
clorosodice

— metalurgiști metale nefe
roase.

REGIUNEA OLTENIA 
Craiova

Școala profesională de uce
nici

— instalatori încălziri cen
trale

Giurgiu

Școala profesională de uce
nici — telefon 1383.

REGIUNEA CLUJ
Cluj

Școala profesională de uce
nici, str. Gabriel Peri nr. 12 
— telefon 3512—8185.

— mecanici auto-moto
— mecanici utilaj construc

ții și terasamente
— instalatori instalații teh- 

nico-sanitare
— electricieni instalații auto
— carosieri auto
— montatori telecomuni

cații.

— lăcătuși mecanici monta
tori

— operatori chimiști la chi
mizarea țițeiului și gazelor na
turale

— operatori chimiști pentru 
fabricarea amoniacului, aci
dului azotic și a sărurilor

— operatori chimiști în in
dustria celulozei și hîrtiei

— electricieni stații și rețele 
electrice

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării.

REGIUNEA PLOIEȘTI
Bușteni (Raionul Cîmpina)

Școala profesională de uce
nici, str. Caraiman nr. 40 — 
telefon 101.

— operatori chimiști în in
dustria celulozei și hîrtiei.

Cîmpina (Raionul Cîmpina)

Școala profesională de uce
nici, str. Griviței nr. 91 — te
lefon 365.

— operatori chimiști la fa
bricarea anvelopelor și came
relor cu aer

— mecanici utilaj de foraj 
și extracție

— sondori foraj și extracție
— mecanici pentru motoare 

cu combustie internă
— electricieni instalații lu

mină și forță
— lăcătuși. mecanici monta

tori
— mecanici auto-moto.

Moreni (Raionul Cîmpina)

Școala profesională de uce
nici, str. V. I. Lenin nr. 46 — 
telefon 13.

— lăcătuși mecanici monta
tori

— sondori foraj și extracție
— sudori.

Ploiești
Școala profesională de uce

nici, B-dul Petrolului nr. 59 — 
telefon 4115.

— operatori chimiști chimi
zarea țițeiului și gazelor na
turale

— operatori chimiști-disti- 
latori-rafinatori în industria 
petrolului

REGIUNEA CRIȘANA

Oradea

Școala profesională de uce
nici, str. Republicii nr. 56 — 
telefon 1906.

— mecanici auto-moto
— mecanici utilaj mecani

zare căi ferate
— montatori de vagoane.

Școala profesională de uce
nici, str. Atila nr. 12 — tele
fon 2852.

REGIUNEA IAȘI 
Iași

Școala profesională de uce
nici, Șoseaua Națională nr. 147 
— telefon 2000/885.

— montatori de locomotive 
Diesel și electrice

— electricieni instalații auto
— mecanici auto-moto
— montatori vagoane
— mecanici utilaj mecani

zare căi ferate.

REGIUNEA MARAMUREȘ 
Satu Mare

Școala profesională de uce
nici, str. Cloșca nr. 68 — te
lefon 1598/1553.

— mecanici auto-moto
— carosieri auto
— electricieni instalații auto

Școala profesională de uce
nici, B-dul Republicii nr. 1 — 
telefon 1850.

— lăcătuși conducte petro
lifere

— laboranți petrol-chimie
— electricieni instalații lu

mină și forță

— electricieni centrale și 
stații electrice

— mecanici întreținerea uti
lajului chimic și de rafinării.

Teleajen (Raionul Teleajen)
Școala profesională de uce

nici — Colonia raf. nr. 3 — 
Teleajen — telefon 1575.

— lăcătuși conducte petro
lifere

— operatori chimiști-disti- 
latori-rafinatori în industria 
petrolului

— sudori
— mecanici utilaj construc

ții șl terasamente.

Tîrgoviște
Școala profesională de uce

nici, str. I. C. Frimu nr. 50 — 
telefon 1489.

— mecanici utilaj foraj și 
extracție

— mecanici pentru pompe și 
compresoare

— sondori foraj și extracție
— electricieni instalații de 

lumină și forță
— sudori.

REGIUNEA SUCEAVA 
Suceava

Școala profesională de uce
nici

— operatori chimiști în in
dustria celulozei și hîrtiei

— electricieni stații și rețele 
electrice

— lăcătuși mecanici monta
tori.

REGIUNEA OLTENIA 
Craiova

Școala profesională de uce
nici, str. V. I. Lenin nr. 132
— telefon 4090.

— montatori de locomotive 
Diesel și electrice

— electricieni instalații lu
mină și forță

— mecanici utilaj mecani
zare căi ferate

Școala profesională de uce
nici, str. Alex. Petoffi nr. 14
— telefon 3942.

Turnu Severin

Școala profesională de uce
nici, B-dul Republicii nr. 3 — 
telefon 849.

— mecanici auto-moto

REGIUNEA PLOIEȘTI
Buzău

Școala profesională de uce
nici, str. Bonghereanu nr. 34
— telefon 1637.

— montatori de vagoane
— mecanici utilaj mecaniza

re căi ferate
— mecanici auto-moto
— electricieni instalații lu

mină și forță

Ploiești

Școala profesională de uce
nici, str. Kirov nr. 144 — te
lefon 1923.

Școlile Ministerului Economiei Forestiere
REGIUNEA argeș

Curtea de Argeș
(Raionul Curtea de Argeș)

Școala profesională de uce
nici, B-dul Republicii nr. 21 — 
telefon 104.

— mașiniști la utilaje din 
fabricile de cherestea, butoa
ie și parchete

— mecanici utilaj construc
ții și terasamente

Rîmnicu Vîlcea 
(Raionul Rm. Vîlcea)

Școala profesională de uce
nici, str. V. I. Lenin nr. 311 — 
telefon 467/444.

— mașiniști la utilaje din 
fabricile de placaj, panel, fur
nir

— mașiniști la utilaje din 
exploatările forestiere

— pădurari
REGIUNEA BACĂU 

Piatra Neamț
Școala profesională de uce

nici, str. Ștefan cel Mare nr. 
29 — telefon IU.

— mașiniști la utilaje în fa; 
bricile de cherestea, butoaie și 
parchete

— mecanici utilaj construc
ții și terasamente

REGIUNEA BANAT 
Arad

Școala profesională de uce
nici, str. Karl Marx nr. 29—31 
— telefon 1303.

— tîmplari de mobilă și ar
ticole tehnice

— mecanici utilaj forestier.

Caransebeș
(Raionul Caransebeș)

Școala profesională de uce
nici, str. Maxim Gorki nr. 17 
— telefon 381.

Timișoara
(Pădurea Verde)

Școala profesională de uce
nici — telefon 2947.

— pădurari
— pădurari de vînătoare.

REGIUNEA BRAȘOV

Blaj (Raionul Mediaș)

Școala profesională de uce
nici, str. Petru Groza nr. 25 — 
telefon 60-

— tîmplari de mobilă si arti
cole tehnice

— mașiniști la utilaj din fa- 
fricile de placaj, panel, furnir.

— mecanici utilaj construc
ții și terasamente

Codlea — Brașov
Școala profesională de uce

nici. str. Laterală nr. 60 — te
lefon 130.

Sibiu
Școala profesională de uce

nici, str. Avram Iancu nr. 13 
telefon 3423.

— mecanici utilaj forestier.
•— tîmplari de mobilă și ar

ticole tehnice.

REGIUNEA BUCUREȘTI
București

(Raionul 23 August)
Școala profesională de uce

nici, str. Elev Ștefănescu nr. 9 
— telefon 12.02.10.

Brănești (Raionul Lehliu)

Școala profesională de uce
nici — telefon 5.

— pădurari

REGIUNEA CLUJ

Cîmpeni (Raionul Cîmpeni)

Școala profesională de uce
nici — telefon 218.

— pădurari
— mașiniști la utilaje din 

exploatările forestiere.

Năsăud

Școala profesională de uce
nici. str. Gării nr. 1 — telefon 
113.

— pădurari

REGIUNEA GALAȚI

Gugești (Raionul Focșani)

Școala profesională de uce
nici — telefon 4.

— mașiniști la utilaje din 
fabricile de placaj, panel, 
furnir.

REGIUNEA MARAMUREȘ

Satu Mare

Școala profesională de uce
nici. str. Crișan nr. 1 — telefon 
1518

— tîmplari de mobilă și ar
ticole tehnice.

Sighet (Raionul Sighet)

Școala profesională de uce
nici, str. Mihai Roșu nr. 1 — 
telefon 429.

REGIUNEA 
MUREȘ-AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ

Giurgiu (Raionul Reghin)

Școala profesională de uce
nici — telefon 4.

— pădurari
— pădurari de vînătoare.

Tîrgu Mureș

Școala profesională de uce
nici. str. Eroilor Sovietici nr. 
15 — telefon 4340.

— tîmplari de mobilă și ar
ticole tehnice.

REGIUNEA SUCEAVA
Cîmpulung

(Raionul Cîmpulung)
Școala profesională de uce

nici, str. 7 Noiembrie nr. 65 — 
telefon 187.

— pădurari
— mașiniști la utilaje din 

exploatările forestiere

Suceava

Școala profesională de uce
nici — Calea Unirii.

— mașiniști la utilaje din 
fabricile de cherestea, butoaie 
și parchete

— mașiniști la utilaje din 
fabricile de placaj, panel, 
furnir

— tîmplari de mobilă și ar
ticole tehnice.

— mecanici utilaj forestier



Viață de organizație
sfirșitul lunii 

martie, la ședința 
comitetului U.T.M. 
pe comună am 
invitat pe toți se
cretarii organiza
țiilor U.T.M. de 

brigadă. Cu luna martie se 
sfîrșea nu numai un trime
stru de muncă, ci o în
treagă perioadă de activitate 
— perioada de iarnă. Atunci 
trebuia să hotărîm ce aveam 
de făcut pentru perioada care 
va urma. La întocmirea pla
nului am ținut seama că ti
nerii trebuie ajutați și după 
încheierea învățămîntului po
litic U.T.M. să cunoască eve
nimentele politice mai impor
tante pe plan intern și extern, 
să organizăm mai multe ac
țiuni interesante, educative. 
Cu cei 7 propagandiști, de 
pildă, am constituit un co
lectiv care pregătește și pre
zintă informările politice în

noastră. Brigada ar
de agitație a pre-

Organizare,
spirit(Agerpres)

Tre. 
loc 
s-a

Capitală două întîl- 
niri, care se vor des
fășura în program cu
plat de la ora 9 pe 
stadionul Progresul •, 
Progresul-Steaua; Glo- 
ria-Știința Cluj.

• După campiona
tele mondiale de bas
chet, echipa Japoniei 
de baschet a susținui 
un meci amical la 
Motevideo, cu echipa 
Uruguayului. Baschet- 
baliștii 
obținut 
scorul 
(25—15).

(Agerpres)

Falb (2). La

disputată la 
visio. Pe primul 
în această

Drăgan j
Foto: O. PLECAN )

japonezi au 
victoria cu 
de 63—47

tru

« ♦ ♦ «

puncte ale 
au fost în- 
Denis Law, 
centru ina- 
Manchester

sud-ct- 
lotbal

se vor 
Capitală

In 
se-

2—2 cu

«■ »■«■ ♦ « » »

8» Echipele 
mericane de 
Fuiminense și Flamen'

Sa li

Au terminat prașila a ll-a la

Elevii suceveni pe stadioane
In fiecare școală medie, profesională sau 

tehnică din regiunea Suceava activează aso
ciații sportive cu mii de membri. Elevii parti
cipă la numeroase competiții sportive, cam
pionate republicane, concursuri regionale, 
spartachiade. La întrecerile din cadrul cam
pionatelor școlare de handbal în 7, volei, schi, 
fotbal, gimnastică și atletism au participat 
anul acesta la prima etapă pe școală peste 
17 000 de elevi, din care 6 350 de fete. La cele 
6 concursuri interregionale, organizate pe în
treaga Moldovă, elevii suceveni au cîștigat 
trei. Sînt bine cunoscute în regiune echipele 
de handbal în 7 (fete) a Scolii medii nr. 3 din 
Suceava Și cea de băieți a Liceului Ștefan cel 
Mare din Cimpulung Moldovenesc, care recent 
s-au calificat pentru întrecerile finale din ca
drul campionatului republican școlar. In ora
șele Fălticeni, Cimpulung Moldovenesc, Doro- 
hoi, Botoșani, activează ansambluri școlare de 
gimnastică care prezintă demonstrații pe sta
dioane. Cu ajutorul profesorilor de specialitate 
se introduce în prezent în toate școlile din 
regiune recreația mare organizată, iar dimi
neața înainte de începerea cursurilor gimnas
tica de înviorare.

patria 
tistică 
zentat apoi noul ei program — 
„Ciobanul de la Ciobanu” — 
dedicat colectiviștilor care , lu
crează în sectorul zootehnic. 
Echipa de dansuri a prezentat 
și ea un 
gram.

în ziua 
vorabilă 
cîmp, am 
tineretului la care am invitat 
și tinerii din satul Rața. Cu 
acest prilej tovarășul inginer 
agronom Ion Vasiliu a vorbit 
despre 
modul 
pentru 
bune 
de 
fășurat în continuare a fost 
intitulat: „Bogată și frumoa
să ești patria mea”. De 
succes s-au bucurat și 
tatorii de poezii Maria 
na, Maria Barbu și

ria Senoiu. Pri
mul dans al 
fruntașilor a 
fost organizat 
în cinstea tine
rilor Emil An- 
tonescu, 
brigada 
colă, 
Chiolaru 
brigada a 
de cîmp 
altora.

Duminică, 26 
mai, am organi
zat cu 200 de ti 
neri din ambele 
gospodării, o 
excursie la 
Constanța. Am 
arheologic, ac- 

stațiunea Ma- 
am făcut

nou și frumos pro-

de 9 mai, o zi nefa- 
pentru munca la 
organizat o ,i°ie a

• Echipa selecțio
nată de fotbal a Nor
vegiei a obținut o sur
prinzătoare victorie 
cu 4—3 (2—1) în fața 
reprezentativei Scoției. 
Cele trei 
scoțienilor 
scrise de 
care joacă 
intas la 
United.

întreținerea culturilor, 
în care trebuie făcută 

a obține cele mai 
rezultate. Programul 

cîntece și recitări des-

mult 
reci- 
Pău-
Ma- go și-au continuat tur

neul în Europa, 
orașul Lanskrona, 
leclionata Suediei de 
sud a Învins cu cate
goricul scor de 6—0 
(2—0), echipa Flumi
nense. Flamengo a ia
cul joc egal 
Toulouse.

trei reuniuni de box 
contînd pentru cam
pionatul republican. 
In sala Floreasca, 
Steaua va întilni pe 
Metalul București, in 
sala Dinamo. gazdele 
vor primi vizita echi
pei Constructorul Ga
lați, iar pe terenul 
Dîmbovița, Unirea va 
primi replica echipei 
C.S.O., Reșița. Reuniu
nile încep la ora 19. 
Duminică dimineața, 
de la ora 10, pe sta
dionul Progresul se 
dispută meciul : Pro- 
gresul-FaruJ Constanța.

clasat Vittorio Adorm 
(Italia), care a parcurs 
56 km In timpul de lh 
11' (medie orară 47.323 
km). Èrcole Baldini a 
ocupat locul doi 
36”, Ronchini 
trei la 2’22“

• Campionatul 
publican de rugbi pro
gramează duminică în

PERIOADA DE VARĂ
PERIOADA

CU ACTIVITĂȚI
MULTIPLE

toate organizațiile U.T.M. de 
brigadă. Incredințînd acea
stă sarcină propagandiști
lor, am urmărit să asigurăm 
informărilor politice un bogat 
conținut de idei. Și primele 
informări prezentate au con
firmat acest lucru. Ele nu s-au 
rezumat la o reproducere a 
informațiilor apărute în pre
să, ci oprtadu-se asupra unuia 
sau două din evenimentele 
cele mai importante le-a ex
plicat ajutîndu-i pe tineri să 
le înțeleagă în lumina învăță
turii partidului nostru. Con
form graficului de la comite
tul comunal U.T.M., în toate 
organizațiile U.T.M. de bri
gadă informările politice se 
prezintă de două ori pe lună, 
odată în adunarea generală și 
odată cu alte prilejuri.

Pentru că am amintit de 
adunarea generală, țin să pre
cizez că și în timpul campa
niei noi dăm multă atenție 
pregătirii acestora. In luna a- 
prilie, de exemplu, toate cele 
6 organizații U.T.M. de briga
dă au ținut adunări generale 
U.T.M. deschise. Principala 
problemă dezbătută : calitatea 
muncii efectuate de tineri în 
această campanie.

Noi acordăm multă 
și folosirii presei. In 
rînd am stabilit un 
format din cîțiva 
care se îngrijesc ca în fiecare 
zi ziarele să ajungă pe cîmp, 
la locul de muncă al oame
nilor. De asemenea, atunci 
cînd apar unele articole mai 
importante ele sînt citite în 
colectiv, comentate. Munca 
cu cartea ocupă și ea un loc 
important în activitatea ce ' o 
desfășurăm în această perioa
dă. La început bibliotecara a 
tacercat să rezolva singură lu
crurile, dar n-a ieșit nimic. 
Un om singur nu putea fi în 
același timp în zece locuri. De 
aceea, comitetul U.T.M. a in
tervenit organizînd 
tiv de bibliotecari 
format din cei mai 
tori tineri. Acum 
brigadă avem cîte 
tecar. El îi întreabă pe tineri 
ce cărți ar vrea să citească și 
le aduce de la bibliotecă tot 
ceea ce îi interesează. Acea
sta a făcut ca numărul citi
torilor de la bibliotecă să 
crească continuu.

O seamă de alte activități 
la care stat antrenați toți ti
nerii din sat le organizăm du
minica și în zilele cînd vre
mea nu permite munca pe 
cîmp. Cu prilejul unei reuni
uni tovărășești, de pildă, în 
fața tinerilor a luat cuvîntul 
tovarășul Berbeacă Gheorghe, 
prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Hîrșova. Dîn- 
sul a vorbit tinerilor despre 
partid, despre rolul său con
ducător în opera de desăvîrși- 
re a construcției socialiste în

atenție 
primul 

colectiv 
utemiști

un colec- 
valuntari, 

activi citi
ta fiecare 
un biblio-
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♦ Cu tinerii 
ț plastice“ de♦
: la Muzeul

din 
viti- 

Valer
din 

. IV-a 
> și a

Ciclistul italian 
Diego Ronchini, ește 
noul lider al Turului 
ciclist al Italiei, după 
etapa contra-cronome-

' ■

vizitat muzeul 
variumul și 
maia. Pregătiri 
și pentru excursia din iu
nie, la cetatea Istria, unde 
vom încerca să organizăm și 
o duminică cultural-sportivă.

Un colectiv de aproape 20 
de utemiști pregătesc acum o 
seară culturală închinată sa
tului nostru de ieri, de azi și 
de mîine. Unul din bătrînii 
satului ne va povesti despre 
tinerețea Iui și cum arăta sa
tul și viața oamenilor ta acele 
vremi; mai mulți tineri vor 
vorbi despre viața lor și des
pre satul nostru de astăzi; 
iar tovarășul președinte al 
sfatului popular și tovarășul 
președinte al G.A.C. ne vor 
vorbi despre felul cum vor 
arăta gospodăria colectivă și 
satul nostru peste cîțiva ani.

Intr-o discuție pe care am 
avut-o de curînd cu condu
cerea căminului cultural, am 
hotărît de comun acord să or
ganizăm 
artistice 
care să 
prezinte 
locul de 
lor.

Desigur, planul 
mult mai bogat, 
noi îl vom îmbogăți cu alte 
acțiuni. Se mai întîmplă. de 
asemenea, ca la unele acțiuni 
planificate pentru o anumită 
dată să renunțăm. Pentru 5 
mai, de exemplu, pregătisem 
o frumoasă duminică cultu
ral-sportivă, dar a trebuit să 
renunțăm. Prașila trebuia ur
gentată și colectiviștii au lu
crat și duminica. Așa e mun
ca în campania agricolă.

mai multe brigăzi 
de agitație mai mici, 
aibă posibilitatea să 

scurte programe la 
muncă al colectiviști-

nostru e 
Pe parcurs

GHERGHINA GHIOC
secretar al Comitetului U.T.M. 

din comuna Ciobanu, 
raionul Hîrșova

La Belgrad se desfășoară in 
prezent meciul de șah, ia 10 
mese, dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia. 
După două ture, scorul este de 
10,5—7,5 puncte în favoarea 
șahiștilor sovietici, două parti
de fiind întrerupte. Iată rezul
tatele înregistrate din turul
doi: Korcinoi—Gligorici 1—0 ; Banik—Ivko 
remiză: Matanovici—Vasiukov 1—0 ; Damia- 
novici—Stein 0—1 ; udovcic—Averbach remi
ză : Trifunovici—Mikenas 0—1; Voikov—Za- 
harov 1—0. O mare surpriză s-a înregistrat în 
partida dintre campioana mondială Nona Ga- 
prindașvili și maestra iugoslavă Milunka La- 
zarevici. Neînvinsă de cițiva ani în turneele 
internaționale, Gaprindașvili a pierdut la mu
tarea 32-a.

W Sîmbătă 
desfășura in

• Intîlnirea de scrimă din
tre echipele R.P. Romîne și 
R.S.S. Bieloruse a continuat 
miercuri în sala Dinamo cu 
probele de floretă pe echipe. 
Meciul masculin a revenit se
lecționatei noastre cu scorul 
de 10—6. Punctele au fost rea
lizate de Mureșanu, (3) Csipler

clapă

(3), Drîmbă (2) și 
feminin, sportivele sovietice 
au terminat învingătoare cu 
scorul de 11—5 (Samusenko 2, 
Nicancikova — 3, Koninhova 
— 3 și Liubovkina — 3).

Astăzi au loc probele de spa
dă și sabie.

f Printre cei mal buni zidari 
( din echipa condusă de Iulianj 
[Bota, care lucrează pe unul. 
\din șantierele construcțiilor 
( de locuințe din Baia Mare, \ 
I se află și tinărul Gheorghe )

RAPSOD
80 de ani de la moartea 

lui Ciprian Porumbescu

| Numeroși pionieri petrec, zi-| 
8 lele acestea, clipe plăcute la g 
g Palatul pionierilor. Iată un | 
R grup de pionieri admirînd 8 
8 realizările colegilor lor din 8 
8 8 g cercul de navomodele g 
I 8
| Foto: S. VIOREL *
8 8 
8 8 
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Folosind fiecare oră bună de 
tactil, gospodăriile agricole de 
stat aparțtaînd trustului Gos- 
tat-Arad au terminat și pra
șila a doua la porumb. Rină 
în prezent au executat aceas
tă lucrare pe mai bine de- 85 
la sută din suprafață și gos
podăriile agricole de stat din

trusturile Călărași și oraș 
București. Prașila a doua s-a 
făcut în proporție de peste 
50 la sută și pe celelalte te
renuri cultivate cu porumb de 
către G.A.S.

Stadiul lucrărilor de între
ținere a culturilor este avan
sat și la floarea-soarelui. La 
peste 85 la sută din suprafața 
cultivată s-a aplicat prașila a 
doua. Trusturile Arad. Timi
șoara, București, Călărași, 
Constanța, Bîrlad și Tr. Se- 
verin au terminat această lu
crare.

(Agerpres)

( Un control al calității lucră- j 
(iilor de întreținere, control) 
[exigent, făcut cu ochiul ex-J 

perimentat al specialistului ? j 
De bună seamă că perma-) 
nent inginerul agronom se-j 
îngrijește de nivelul agro-[ 
tehnic la care au fost eiec- J 
luate lucrările. Se pare însăJ 
că cei doj ingineri de la j 
G.A.S. Aradul Nou, regiunea) 
Banat fac de data aceasta și •!

! o plimbare de... plăcere prin [ 
( lanurile de porumb. j

Foto: AGERPRES j

Se împlinesc azi 
80 de ani de la 
moartea lui Ciprian 
Porumbescu, repre
zentant de seamă al 
muzicii romînești 
de la sfirșitul vea
cului trecut, creator 
al operetei noastre 
naționale, militant , 
hotărît pentru o 
artă izvorîtă din su
fletul poporului.

Nu atinsese încă 
vîrsta de 30 de ani, 
cînd a încetat din 
viață. Opera sa nu
măra atunci peste 
200 de lucrări . în 
toate genurile mu
zicale (lieduri, rap
sodii, operete, co
ruri, balade ș. a.). 
La baza lor a stat 
un singur crez, ex
primat în „Gazeta 
Transilvaniei” în 
martie 1882 : i „Și 
dacă este vorba de 
vreun componist pe., i Vjyorul' 
care 1-a.m studiat? 
și-l studiez și acum 
încă cu multă dili
gentă, atunci îmi 
permit a spune că 
componistul acesta 
este însuși popoi'ul 
nostru romîn”...

Aci, în această ne
secată sursă de in
spirație trebuie cău
tată trăinicia peste 
decenii a „Baladei” 
pentru vioară și 
pian a operetei 
„Crai nou”, a „Rap
sodiei romine” pen
tru pian, a corurilor 
„Frunză verde foi 
de nalbă”, „Iarna”, 
„Frunză verde măr
gărit” ș.a. Multe din 
lucrările sale au

îmbrățișate cu 
încă în

amatori, 
intr-adevăr,

fost 
căldură 
urmă cu decenii de 
artiștii 
Cine,
nu este cuprins de 
bucuria muzicii ade
vărate, ascultînd li
rica
(Dormi ușor) pentru 
cor, „Reveria”, sau 

l” pentru vi
oară Si pian, și mai 
ales inflăcăratele 
sale marșuri.

Ciprian Porum
bescu a fost un ta
lent multilateral, 
(poet, violonist vir- 

' tuoz, actor, dirijor, 
compozitor) care s-a 
dăruit fără rezerve 
poporului său. Nu 
s-a sfiit să cînte ală
turi de lăutarii lui 
Grigore Vîndireu pe 
pajiștea de la 
Putna și nu i-a oco
lit pe lăutarii din 
Stupea din ale căror 
bordeie sărăcăcioase 
nu lipsea în timpul 
vacanțelor spre a 
mai „fura” o melo
die. Si cîte frumu-

CINE
Căpitanul Fracasse: rulează 

la cinematografele — Patria, 
București, 1 Mai , Gh. Doja, 
Alex. Sahia, Arta, G. Coșbuc ; 
Plaja : rulează la cinemato
grafele — Republica, I. C. 
Frimu, Grivița, Miorița, Ște-
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„prieteni ai artei
la Uzinele „Vulcan“
de

după

„Serenadă”

șefi n-au strecurat 
țăranii bănățeni în 
sufletul tînărului 
compozitor, robit de 
frumusețea melosu
lui popular, cu oca
zia sărbătoririi ce
lebrului cor de la 
Chizătău! Din păca
te. Ciprian Porum
bescu n-a mai avut 
timpul să toarne îri‘ 
noi lucrări impre-' 
siile lăsate de „lu
mea cîntăreață din 
Chizătău”, fiindcă 
peste șapte luni a 
murit la Stupea.

Astăzi, moșteni
rea sa artistică a 
devenit un bun spi
ritual al întregului 
nostru popor, mii 
de exemplare ale 
lucrărilor sale se ti
păresc an de an, cea 
mai înaltă instituție 
de învățămînt mu
zical — Conservato
rul 
îi 
iar 
ca
mată în muzeu.

VIOREL COSMA

din București — 
poartă numele, 
casa de la Stup- 
a -fost transfor-

M A T O G

Artă al R.P.R.

gospodăresc
(Urmare din pag. I)

Și unde nu sînt asigurate ase
menea condiții, nu vei avea 
nici calitate, nici productivita
te înaltă.

In cadrul dezbaterii s-au dis
cutat, cum era și firesc, și alte 
aspecte ale bunei organizări a 
locului de muncă de către ti
neri. S-a insistat, de pildă, 
foarte mult asupra preocupării 
continue pe care trebuie s-o 
aibă tinerii pentru creșterea ni
velului lor de calificare, 
astfel cunoscut că un 
muncitor bine calificat 
să-și organizeze la perfecție lo
cul de muncă, să-și pregătească 
totul din timp pentru ca cele 
480 de minute să fie folosite 
cit mai din plin, pentru a ob
ține o calitate și productivitate 
înaltă.

Deosebit de important este 
ca la I.M.U.M., unde există 
numeroși tineri, să fie, mai 
mult decît pînă acum, genera
lizată de către organizațiile 
U.T.M. experiența muncitorilor 
buni, a celor care în 
de rezultate meritorii 
start buna organizare 
Ne gîndim, de pildă, 
fășurarea unei discuții ample, 
în toate secțiile, pe problema 
mai bunei organizări a locului 
de muncă de către fiecare tî-

’ 'i mă- 
substanțial contribuția

Este 
tînăr 

va ști

obținerea 
au drept 

a muncii, 
că des-

năr ăr. fj de n tțțijră să 
rească 
tinerilor la îndeplinirea sarci
nilor de plan.

în multe planuri ale organi
zațiilor U.T.M, se prevede ca 
un punct important aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Uzine
le ,,Tudor Vladimirescu”-Bucu- 
rești. Credem că acesta nu tre
buie sa fie un deziderat gene
ral. Este necesar să se arate 
concret, în raport cu specificul 
locului de muncă, ce anume 
trebuie să facă tinerii pentru ca 
în toate secțiile întreprinderii 
să fie ordine și curățenie desă
vârșită. Asemenea lucruri au o 
mare importanță în rezolvarea 
sarcinilor de producție.

RAFE

*

X ITINERAR PLASTIC
face pictură
Grigorescu este, in
tr-un fel, mai greu 
și mai ușor. Prima 
jumătate a secolului 
XIX a adus în arta 
plastică romînească 

atitudinea militantă prin pictură 
— rodul activității pictorilor 
revoluționari de la 1848 : Isco- 
vescu, Negulici, Rosenthal. Ma
rele dar de pictor al lui Aman 
se realizează sub semnul senti
mentului patriotic. 
Grigorescu, acest 
modern, transmite celor ce i-au 
urmat o dragoste autentică pen
tru popor, un atașament profund 
pentru viața oamenilor simpli și 
peisajul patriei și lasă o operă 
de superior meșteșug pictural.

Rezultatul activității artiștilor 
plastici, cu o generație mai tineri 
decît Grigorescu, este — semni
ficativ — expus într-o galerie 
din marea sală Grigorescu de la 
Muzeul de artă al R.P.R.

Grupul de prieteni ai picturii 
de la Uzinele „Vulcan* trece 
prin sălile înaintașilor și se opre
ște pentru cîteva clipe în fața 
pînzelor cunoscute ; se fixează 
un nume, un chip, o rezolvare 
de culoare. Sus, în mica galerie, 
tinerii schimbă primele impresii. 
O pînză mare (țărănci într-un

Iar Nicolae 
mare pictor

peisaj grandios de pădure) reți
ne atenția tinerilor.

— Cit de mult îmi amintește 
de pictura Iui Grigorescu, de o 
pînză anume — aceea cu cele 
două fete care torc la poartă. E 
aceeași lumină strecurată prin 
frunzele unor copaci mari, așter
nută în pete pe pămînt — îți 
formulează prima opinie Ileana 
Georgescu în fața unui peisaj de 
pădure de Arthur Verona.

Peisajul Iui Verona este, in
tr-adevăr, foarte frumos. îți tre
zește acel simțămînt de recule
gere și îneîntare pe care îl ai in 
fața naturii, în fața aspectului 
ei grandios. Pictura sa e vigu
roasă, plină de sevă, ți urmează 
sentimentul tonic, optimist, fixat 
de Grigorescu în peisaj.

— După lumina vie ți plină de 
viață din peisajele lui Verona, 
aceste portrete—compoziții par 
șterse, deși se simte că pictorul 
stăpînețte cu știință pensula. Și 
în „Stegarul”, și în „Fetița cu 
cartea" materialul este pictat cu 
multă sensibilitate ; dar genul e 
idilic și fals romantic, închistat.

Lucrările lui Em. P. Bardasa- 
reu „Stegarul" și „Fetița cu 
cartea“ sînt expuse lingă lucră
rile lui G. D. Mirea. Inginerul 
R. Rădulescu sesizează imediat 
marele dar de portretist al ace-

»tuia din urmă. 0 pînză nu prea 
mare, portretul unui profesor, 
este o pictură făcută cu deose
bită strălucire, cu un dar rar de 
pătrundere psihologică ; perso
najul este răutăcios, plin de sine, 
infatuat; portretul, foarte eco
nomic în mijloace, ne dezvăluie 
deosebita capacitate de analiză 
psihologică a Iui Mirea. Dar a- 
cest pictor foarte înzestrat a ce-

poate abate. Ion Andreescu a în
țeles esențialul din realizările 
lui Grigorescu ți a dus mai de
parte, într-o personală expresie 
artistică realistă, tema generoasă 
a atașamentului față de popor.

Peisajele sale sînt totdeauna 
însuflețite de o prezență ome
nească, vorbesc ele însele despre 
atitudinea artistului. Nici urmă 
de dulcegărie, nici urmă de idi-

DE LA GRIGORESCU
LA ANDREESCU

dat în fața gustului burghez, și-a 
comercializat talentul ți a pictat 
portrete superficiale, mondene, 

în mijlocul acestei generații 
foarte înzestrate, care afirmă 
maniere diferite și diferite orien
tări, care stăpînețte pe deplin 
știința de a picta, se detașează 
figura plină de noblețe a lui 
Ion Andreescu. Activitatea Iui 
încheie secolul XIX ca o preves
tire a ceea ce urmau să facă, 
după el, marii noștri pictori rea
liști de la începutul secolului 
XX. Viața lui Andreescu este pil
da unei lupte continue pe care 
nici lipsurile, nici boala, care îl 
doboară prematur și nici ostili
tatea oficialității culturale nu o

lism sau falsă poezie. Andreescu 
a văzut aspectul tragic al existen
ței oamenilor simpli și a știut să 
pună pe pînză atașamentul său 
față de soarta lor.

Ceea ce este deosebit Ia Andre
escu este știința sa de a crea o 
atmosferă. în fiecare peisaj tră
iește pictorul, prin felul cum își 
alege tema, cum o rezolvă.

Bordeiul, o temă prezentă și 
la Grigorescu, stă alături de pei
sajele reprezentînd margini de 
sat. Oamenii nu sînt văzuți de
cît arareori din apropiere. Dar 
pictînd locuința simplă, marginea 
de sat, o siluetă care lucrează.. 
un car străbătînd o impresionan
tă desfășurare de cîmpie, Andre-

eseu a transmis atașamentul și 
apropierea sinceră care îl leagă 
de oamenii simpli.

Andreescu e atras mai puțin 
de peisajul urban și oamenii săi, 
pictura sa e legată de natură, de 
oamenii satului, de munca și tra
iul lor. Portretele sale, „Por
tret de țărancă”, „Cap de fată”, 
continuă parcă sentimentul do
minant în peisaj. Adreescu vi
brează Ia latura gravă a vieții, 
vede și pictează cu sobrietate și 
putere de pătrundere semnele 
vieții de trudă pe chipul oame
nilor. De aceea pictura sa e re
ținută în culoare, cu accente pu
ternice, cu prim planuri reliefate 
pregnant, intensă și sinceră.

Mica excursie înregistrează 
pînzele lui Andreescu : „Iarna în 
crîng”, „Tîrg în preajma Buză
ului”, flori și naturi moarte, 
minunatul „Drum mare”.

Portretele opresc privitorul.
Strînși în fața autoportretului, 

tinerii încearcă să-și definească 
impresiile.

— Acum înțeleg pictura lui 
Andreescu. între om, soarta sa 
și arta pe care ne-a lăsat-o este 
o relație foarte strînsă. Toate 
peisajele și portretele văzute 
aici — spune R. Rădulescu — 
conturează portretul acestui 
mare pictor, care a trăit bolnav, 
chinuit de o existență plină de 
lipsuri, dar întotdeauna însufle
țit de o uriașă dragoste pentru 
adevăr. Privirea e pătrunzătoare 
ți lucidă, atentă la viața din jur

ți plină de înțelegere. Cum a 
trăit Andreescu ? Cum a devenit 
pictor ?

în 1882, oînd a pictat acest 
din urmă autoportret, IonAndre. 
eseu avea 32 de ani ți era cu 
cîteva luni înainte de moarte. A 
cunoscut din copilărie privațiu
nea și grija, care l-au încolțit 
pînă la moarte. Tînărul artist 
dintr-un oraș de provincie 
(Andreescu a fost multă vreme 
profesor de desen la o școală 
din Buzău) a văzut lucrările lui 
Grigorescu la o expoziție ți a 
înțeles, privindu-Ie, că marea 
pictură se face în contact direct 
cu viața, în căutarea adevărului 
despre realitatea contemporană. 
Și a urmat cu credință marea 
lecție a lui Grigorescu...

în perioada scurtelor sale stu
dii în Franța este îndrumat tot 
de Grigorescu spre grupul de 
pictori realiști de la Barbizon. 
Se întoarce în țară și, după o 
ultimă expoziție, condamnat de 
boală, moare după ce pictează 
minunate flori și naturi statice. 
Există o înrudire tragică între 
drumul acestui mare pictor și 
viața contemporanilor săi scri
itori, Eminescu și Creangă. Ca ți 
ei, învingînd greutățile, Andre
escu ne-a lăsat o operă de unică 
originalitate, de mare adevăr, 
plină de poezie, dar fără urme 
de idealizare, despre peisajul 
patriei noastre și viața oameni
lor simpli.

MARIANA CELAC

fan cel Mare : Niciodată : ru
lează la cinematografele — 
Magheru, E. Pavel, Floreasca; 
Descoperirea lui Julian Biill: 
rulează la cinematografele — 
V. Alecsandri, Tineretului, în
frățirea între popoare; Mila 
regească : rulează la cinema
tografele— Victoria, V. Roaită, 
23 August; Noaptea pe auto
stradă : rulează la cinemato
grafele — Central, Volga, B. 
Delavrancea; Pînă mîine: 
rulează la cinematograful — 
Lumina; Program pentru co
pii — dimineața; Festival 
Chaplin — după amiază : — 
13 Septembrie ; Program de 
filme documentare: Timpuri 
Noi ; Camelia : rulează la ci
nematograful — Maxim Gorki; 
Vîrsta dragostei: rulează la 
cinematograful Giulești ; Cînd ■ 
comedia era rege — Vîrsta de 
aur a comediei: rulează la 
cinematograful — Cultural; 
Certificatul de naștere — di
mineața ; Mamelucul — după 
amiază rulează la cinemato-

graful AI. Popov ; Tinerețea 
lui Maiakovski: rulează la ci
nematografele — 8 Martie, Lu
ceafărul ; Toată lumea e nevi
novată : rulează la cinemato
grafele— C-tin David, I. Pinti- 
lie ; O viață : rulează la cine
matograful Unirea ; Țarcul: 
rulează la cinematograful Fla
căra ; Expresul de seară : ru- 
lează la cinematograful — T- 
Vladimirescu ; Omul amfibie : 
rulează la cinematograful — 
Munca ; Cartouche : rulează la 
cinematograful Popular ; Salut 
viață: rulează la cinemato
grafele — Moșilor, G. Baco- 
via; Raidul vărgat: rulează 
la cinematograful 16 Februa
rie ; Rocco și frații săi: ru
lează la cinematografele -- M. 
Eminescu, 30 Decembrie ; Ce
rul n-are gratii: 
cinematograful 
Floarea de fier: 
cinematograful — Olga Ban
de ; Balada husarilor: rulea
ză la cinematograful — Dru
mul serii.

rulează la 
Libertății ; 

rulează la

j sie
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Ședința lărgită â biroului 
Consiliului editurilor și difuzării cârtii
Miercuri a avut loc ședința 

lărgită a Biroului Consiliului 
editurilor și difuzării cărții. 
Au participat Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
directori ai editurilor, 
tori ai 
grafice, 
artistici 
artă.

în cadrul ședinței, prezidată 
de Aurel Mihale, președintele 
consiliului, s-a făcut analiza 
prezentării grafice și artistice 
a lucrărilor apărute în cursul 
anului trecut. Numeroși parti- 
cipanți au subliniat în cuvîn- 
tul lor realizările obținute, 
precum și unele lipsuri și au

direc- 
întreprinderilor poli- 
graficieni, consilieri 
din edituri, critici de

făcut propuneri concrete me
nite să contribuie la îmbună
tățirea prezentării grafice și 
artistice a cărților, strîngerea 
legăturilor de colaborare între 
sectoarele care participă la 
realizarea cărților și întărirea 
rolului consiliilor artistice din 
edituri.

în cadrul ședinței au fost 
anunțate rezultatele concursu
lui inițiat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
Pe baza lucrărilor juriului, 
prezidat de acad. Gh. Oprescu, 
s-au decernat premii și diplo
me pentru cele mai frumoase 
cărți ale anului 1962.

(Agerpres)

Tratativele pentru
dezarmare de la Geneva

Miercuri după-amiază, Gheor
ghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a pri
mit la Consiliul de Miniștri 
un grup de ziariști americani

care au vizitat țara noastră în 
calitate de turiști. Vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri a avut o convorbire cu 
ziariștii americani, răspunzînd 
la întrebări puse de aceștia.

• Miercuri dimineața a pă
răsit Capitala senatorul Luis 
Troccoli, președintele Comisi
ei economice și financiare a 
Senatului din Uruguay, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

• Secretarul general al A- 
sociației internaționale a uni
versităților, H.M.R. Keyes, a 
fost primit miercuri dimineață 
de Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului. Au fost de 
Jean Livescu, adjunct al 
nistrului învățăimîntului 
funcționari superiori din 
nister.

în ultimele zile, H. M. R. Ke
yes a vizitat orașele Cluj, Con
stanța și stațiunile de pe 
litoral.

La Cluj, a 
Universității 
unde a avut 
conducători ai universității și 
cadre didactice.

față 
mi-

Și 
mi-

fost oaspetele 
„Babeș-Bolyai”, 
întrevederi cu

de Ia Filipești de Pădure și 
Șotînga, forestrierilor de la 
Nehoiu și Măneciu-Ungureni 
250 motociclete și motorete și 
peste 2 000 de biciclete. De 
asemnea, oamenii muncii din 
regiune au cumpărat în acest 
timp mai mult de 6 000 televi
zoare și aparate de radio, 3 200 
garnituri de mobilă, 3 600 de 
frigidere, mașini de gătit cu 
aragaz, mașini de cusut, ma
șini de spălat și altei?.

Pentru desfacerea în bune 
condiții a mărfurilor indus
triale, la parterul noilor 
blocuri din orașele și centrele 
muncitorești din regiune au 
fost date in folosință noi 
gazine, dotate cu mobilier 
dern, iar cele existente 
fost modernizate.

ma- 
mo- 

au

al

i
• între 26 mai și 4 iunie 

ne-a vizitat țara un grup de 
medici din Algeria, Belgia, 
Franța, Iran, Italia, Laos, Ma
roc. Siria și Turcia, bursieri și 
stagiari ai Organizației Mon
diale a Sănătății.

în tâmpul șederii în țara 
noastră, oaspeții au vizitat in
stituții medico-sanitare, stații 
de malarie și instituții social
culturale.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
în Palatul Națiunilor Unite 
din Geneva a avut loc cea 
de-a 140-a ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. La începutul 
ședinței au fost exprimate con
doleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a Papei Ioan 
al XXIII-lea.

Apoi participanții la tratati
ve au trecut la discutarea pro
blemei privind măsurile în do
meniul dezarmării nucleare în 
prima etapă a dezarmării ge
nerale și totale.

WASHINGTON — După 
cum s-a mai anunțat, la 4 iu
nie la Washington și-a început 
lucrările Congresul internațio
nal pentru problemele alimen
tației, la care participă 1 200 
de delegați din 105 țări. Din 
partea R. P. Romîne la Con
gres ia parte Tiberiu Mureșan, 
director al Institutului de cer
cetări pentru cereale și plan
te tehnice-Fundulea. Con
gresul a fost convocat de Or
ganizația Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricul-

Internaționale a Muncii

în, legătură cu această pro-* 
blemă au luat cuvîntul repre
zentanții Bulgariei« S.U.A. și 
.Uniunii Sovietice.

Reprezentantul Bulgariei, K. 
Hristov, a făcut o analiză a 
propunerilor sovietice privind 
măsurile în domeniul dezar
mării nucleare în prima etapă, 
și a criticat poziția anglo- 
americană în această pro
blemă.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, S. K. Țarapkin, a cri
ticat propunerile S.U.A. și An
gliei privind dezarmarea nu-

Cuvintarea lui Fidel Castro
consacrată vizitei in U. R. S. S.peste hotare

STOCKHOLM. — Postul de 
radio Stockholm a transmis la 
4 iunie un program de arii din 
opere în interpretarea artiști
lor romîni Zenaida Palii, Nico
lae Herlea, Iolanda Mărcules- 
cu, Magda Ianculescu, David 
Ohanesian, Valentin Teodorian 
și Cornel Fănățeanu.

VARȘOVIA. — în seara zi
lei de 4 iunie postul de tele
viziune din Varșovia a trans
mis o emisiune consacrată ci
nematografiei romînești.

Cu acest prilej Boleslaw 
Michalek — redactorul șef al 
revistei poloneze „Film” — de 
curînd reîntors de la Festiva
lul internațional al filmului 
de la Cannes, prezentînd pro
gramul, a amintit despre 
succesul obținut de filmul ro- 
mînesc „Codin”, căruia i s-au 
decernat două premii.

în seara zilei de 5 iunie în 
saloanele ambasadei R. P. Ro
mîne la Varșovia a avut loc 
un spectacol de gală în cursul 
căruia au fost prezentate fil
mele „Codin” și „Allo, Allo” 
de I. Popescu-Gopo.

TOKIO. — 5 (Agerpres). — 
Televiziunea japoneză a pre

zentat filmul rominesc „Din 
^Piațr^CraiMu^r^ăgăraș^^^

cleară în prima etapă a 'de
zarmării generale și totale. 
După cum se știe, propunerile 
anglo-americane se rezumă la 
încetarea producției materia
lelor fisionabile pentru sco
puri de război și la depune
rea de către Statele Unite și 
Uniunea Sovietică a cîte 50 
tone de aceste materiale pen
tru folosirea lor în scopuri 
pașnice. Delegatul sovietic a 
arătat că soluția propusă de 
reprezentanții S.U.A. și An
gliei nu micșorează cîtuși de 
puțin primejdia războiului ra- 
cheto-nuclear, întrucît nici o 
bombă nu va fi retrasă sau li
chidată în urma traducerii în 
fapt a propunerilor anglo
americane.

Apoi, S. K. Țarapkin a ex
pus amănunțit poziția delega
ției Uniunii Sovietice în a- 
ceastă problemă. Uniunea So
vietică, a spus el, pornind de 
la necesitatea înlăturării cît 
mai grabnice și definitive a 
primejdiei războiului nuclear, 
propune soluția dezarmării 
nucleare totale care presu
pune interzicerea totală a ar
mei nucleare și retragerea el 
atît din armamentul statelor 
cît și din armamentul tuturor 
forțelor internaționale.

HAVANA 5 (Agerpres). — 
în seaira de 4 iunie dr. Fidel 
Castro Ruz, primul ministru 
al guvernului revoluționar al 
Cubei și prim-secretar al 
Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste, a rostit o cuvîntare 
la posturile de radio și tele
viziune, care a fost retrans
misă în întreaga țară. Cuvîn- 
tarea a fost consacrată rezul
tatelor călătoriei sale prin 
Uniunea Sovietică. Fidel Cas
tro a vorbit cu multă căldură 
despre poporul sovietic, despre 
ospitalitatea cu care au fost 
întâmpinați solii Cubei revo
luționare.

Trecînd la problema rela
țiilor sovieto-cubane, el a ară
tat că delegația cubiană este 
pe deplin satisfăcută de rezul
tatele vizitei în U.R.S.S. A 
fost o vizită foarte utilă, a 
subliniat el. Am căpătat o 
mare experiență.

Caracterizînd situația inter
națională a Cubei, Fidel Castro 
a subliniat că pericolul de a- 
gresiune din partea S.U.A. îm

potriva Cubei nu a dispărut pe 
deplin. El va exista atât timp 
cît va exista imperialismul. 
Dar raportul de forțe, a spus 
el în continuare, s-a schimbat. 
Iar pericolul se micșorează o 
dată cu creșterea forței țări
lor lagărului socialist Impe
rialiștii știu bine ce poate în
semna pentru ei o agresiune 
împotriva Cubei.

Fidel Castro a declarat că 
este gata să normalizeze re
lațiile cu S.U.A. pe calea dis
cutării tuturor problemelor li
tigioase.

în încheierea cuvîntării sale, 
el a subliniat că este necesar 
să fie întărită unita/tea mișcă
rii comuniste internaționale 
pe calea schimburilor de pă
reri. Aceasta este calea justă 
spre reglementarea tuturor 
problemelor, a declarat el.

Noi, a spus Fidel Castro, 
sîntem comuniști, Iar destinul 
nostru este legat de destinul 
întregului lagăr comunist. Noi 
pășim pe o cale justă.

tură (F.A.O.) în vederea dis
cutării căilor și metodelor de 
luptă în problema tot mai a- 
cută a foametei în unele re
giuni ale lumii.

Directorul general al F.A.O., 
B. Sen, a declarat la 4 iunie 
la întîlnirea cu ziariștii că, po
trivit datelor F.A.O., o treime 
pînă la jumătate din popula
ția globului suferă de foame, 
iar 300-450 de milioane de oa
meni din țările Asiei, Africii 
și Americii Latine consumă 
cu mult sub norma minimă.

La deschiderea Congresului 
a rostit o scurtă cuvîntare 
președintele Indiei, S. Radha- 
krisshnan, care se află într-o 
vizită oficială la Washington. 
El a subliniat că în fața po
poarelor țărilor Asiei și Afri
cii stă în mod deosebit de acut 
problema alimentației. Preșe
dintele Indiei a adresat dele- 
gaților la congres chemarea de 
a adopta măsurile necesare în 
vederea 
potriva 
triției.

Apoi 
luat 
S.U.A., J. Kennedy.

PE S PE SCURT 1 Çfy, secche, 1 PE SCURT
moscoviți, scriitori de seamă 
prieteni ai poetului dispărut, 
studenți de la Universitatea 
prieteniei popoarelor „Patrice 
Lumumba”.

Scriitorul Boris Polevoi a 
adus un ultim omagiu defunc
tului.

LONDRA. — Misiunea șefului 
adjunct ai operațiunilor navale 
ale S.U.A., amiralul Claude Ric- 
ketts, la Londra este înconjurată 
de o discreție puțin obișnuită. în 
afară de scurtele informații pri
vitoare Ia întrevederile avute cu 
ministrul de război englez, Tbor- 
neycroft, la întâlnirile de la A- 
miralitatea britanică și la vizita
rea unor baze militare, oficiali
tățile nu au dat publicității ni
mic despre cele discutate.

HAGA. — în zilele de 30 ți 
31 mai a avut loc plenara C.C. 
al P.C. din Olanda consacrată 
situației politice și rezultatelor 
alegerilor parlamentare din 15 
mai a.c. Raportul a fost prezen
tat de H. Hukstra, secretar al 
C.C. al P.C. din Olanda.

Plenara a adoptat o rezoluție 
cu privire la unitatea forțelor 
oamenilor muncii în lupta pen
tru creșterea salariilor și a ho
tărît să organizeze în octombrie 
a.c. Festivalul ziarului comunist 
„De Vaarheit”.

® COPENHAGA. — „Țările 
scandinave trebuie să se adreseze 
in comun participanților la confe
rința de la Geneva și să informeze 
că ele toate declară Europa de 
nord zonă denuclearizată, scria la 
4 iunie ziarul „Land og Folk<‘. 
Acesta ar fi un răspuns construc
tiv la propunerea președintelui 
Kekkonen“.

Chineze și vicepreședinte al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, a sosit 
în R. P. Chineză, Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea și 
vicepreședinte al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea.

NAIROBI. — La 5 iunie s-au 
întâlnit la Nairobi Julius Nye- 
rere, președintele Tanganicăi, 
Jomo Kenyatta, primul ministru 
al Kenyei, și Milton Obote, pri
mul ministru al Ugandei pentru 
a discuta o serie de probleme 
importante de interes comun. 
Printre acestea au figurat pro
blema creării Federației Africii 
de est. constituirea unui sistem 
comun de apărare și examinarea 
hotărîrilor adoptate la Confe
rința de la Addis Abeba a șefi
lor de state și guverne africane.

Corespondentul agenției U.P.I. 
anunță că după o zi de tratative, 
cei trei lideri africani au sem
nat o declarație cu privire la 
ființarea Federației Africii 
est.

campanie pen- 
în federație de

s-a hotărît, de 
membrii Fede-

GENEVA 5 (Agerpres), — în 
dimineața zilei de 5 iunie în 
sala mare a Palatului Națiunilor 
din Geneva s-a deschis cea de-a 
47-a sesiune a Conferinței In
ternaționale a Muncii. La ședin
ță participă delegațiile a 108 
țări membre ale Organizației In
ternaționale a Muncii (O.I.M.), 
reprezentanți ai instituțiilor spe
cializate ale O.N.U. și ai altor 
organizații internaționale, obser
vatori, ziariști. Din R. P. Rornî- 
uă la sesiune participă Vasile 
Dumitrescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în Elveția, Iacob Ionaș- 
cu, reprezentant permanent ad- 
interim al R.P.R. pe lingă Ofi
ciul European al O.N.U. de la 
Geneva — delegați guvernamen
tali, Mircea Gheorghiu, directo
rul Fabricii de mașini electrice 
București — delegat al directo
rilor de întreprinderi și Mihail 
Rob, prim-adjunct al șefului 
Secției relații internaționale a 
C.C.S. — delegat al muncitorilor.

Printre delegați «e află un 
grup reprezentativ de activiști cu 
muncă de răspundere ai F.S.M., 
condus de Louis Saillant, secre
tar general al F.S.M.

Problema principală de pe 
ordinea de zi a sesiunii o con
stituie discutarea raportului di
rectorului general al O.I.M., Da- 
vid Morse, cu privire la progra
mul și structura Organizației In
ternaționale a Muncii și elabo
rarea recomandărilor și rezolu
țiilor corespunzătoare. Delegații 
vor examina, de asemenea, o se
rie de alte probleme printre 
care rapoartele și comunicările 
privitoare la aplicarea conven
țiilor internaționale și recoman
dărilor în domeniul muncii, la 
igiena în întreprinderi și în in
stituții, bugetul O.I.M. etc.

Sesiunea a fost deschisă de 
A. Parodi, președintele Consiliu
lui administrativ al O.I.M. Ca 
președinte al conferinței a fost 
ales Joseph M. Johnson, mini
strul muncii al Nigeriei.

unei lupte active îm- 
foametei și a subnu-

în conformitate cu hotărîrile 
plenarei, toate organizațiile 
locale ale Federației tineretu
lui comunist italian vor des
fășura o largă 
tiu înscrierea 
noi membri.

La Plenară 
asemenea, ca
rației tineretului comunist ita
lian să participe activ la miș
carea oamenilor muncii pen
tru apărarea drepturilor lor, 
la lupta poporului italian pen
tru pace, democrație si socia
lism.

Plenara C.C. al Federației 
tineretului comunist 

italian

• Comitetul Central 
Crucii Roșii a R. P. Romîne a 
trimis o telegramă Comitetu
lui Internațional al Crucii Ro
șii în care arată că membrii 
Crucii Roșii a R. P. Romîne 
condamnă cu toată energia 
acțiunile aviației americano- 
diemiste de răspîndire a unor 
substanțe toxice în numeroase 
regiuni ale Vietnamului de 
sud.

Crucea Roșie a R.P.R. cere 
Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii să-și intensifice 
eforturile pentru a determina 
încetarea imediată a acțiuni
lor criminale săvîrșite împo
triva populației pașnice sud- 
vietnameze.

în fața delegaților a 
cuvîntul președintele 

Enume- 
rînd diferite programe ameri
cane de ajutorare cu alimente 
a țărilor slab dezvoltate, Ken
nedy a recunoscut în același 
timp că problema alimentației 
rămîne ca și înainte nerezol
vată. El a promis în general 
să sprijine eforturile F. A. O. 
în lupta împotriva foametei.

în
de

in- 
pre-

PEKIN. — La 5 iunie la 
vitația lui Liu Sao-ți, 
ședințele Republicii Populare

ROMA 5 (Agerpres). — La 
Roma a avut loc plenara Co
mitetului Central al Federa
ției tineretului comunist ita
lian. Participanții la plenară 
au dezbătut sarcinile organi
zațiilor tineretului comunist 
în lumina rezultatelor recen
telor alegeri parlamentare.

LONDRA. — Agen[iile occi
dentale de presă anunță că John 
Profumo, secretar de stat la Mi
nisterul de război al Marii Bri
tanii, și-a prezentat demisia în 
seara zilei de 5 iunie, anunțînd 
totodată că renunță și la manda. 
tul de deputat conservator. In 
scrisoarea sa de demisie fostul 
ministru recunoaște că a făcut 
declarații „neadevărate" acum 
două luni, încercînd să desmin- 
tă în Camera Comunelor că ar 
fi fost amestecat într-un scandal, 
în care, alături de numele său, 
s-a citat și numele unei femei 
„de o moralitate îndoielnică”.

Primul ministru Macmillan, 
acceptat demisia lui Profumo.

c La Ministerul Metalurgiei 
a 

de

X

YORK 5 (Agerpres). 
două zile de întreru- 

4 iunie, la Jackson, 
statului Mississippi,

și Construcțiilor de Mașini 
avut loc în cursul zilei 
miercuri o consfătuire în ca
drul căreia s-a dezbătut ca
litatea cilindrilor de lami
noare fabricate în țară și ex
ploatarea lor.

Această consfătuire se în
scrie printre acțiunile între
prinse de minister în vederea 
îndeplinirii sarcinilor trasate 
de partid privind ridicarea 
continuă a calității produselor 
și folosirea .maximă a capaci
tăților de producție.

Au luat parte specialiști din 
uzinele producătoare și cele 
care folosesc cilindri de lami
noare, cercetători și proiec- 
tanți.

Consfătuirea a analizat sta
diul realizării măsurilor preco
nizate în vederea îmbunătățirii 
continue a calității cilindrilor 
de laminoare și a stabilit noi 
sarcini în acest sens.

• De Ia începutul acestui 
an, prin magazinele de spe
cialitate din regiunea Ploiești, 
au fost vîndute petroliștilor 
din Valea Prahovei, minerilor

(Urmare din pag. I) 
gură zi ți se dezvăluie noua 
Brăilă și Galațiul — orașe mo
derne. ridicate cu toate etajele 
noi deasupra obișnuitului mo
noton, provincial, de altă dată. 
E de ajuns să vezi Galațiul de 
azi, să întîrzii între constructo
rii de nave, ori să mergi în 
amfiteatrele în care primele 
generații de studenți gălățeni 
— și ei viitori constructori de 
nave — învață ; să întîrzii pe 
malul Dunării, acolo unde au 
început lucrările unui alt șan
tier, al marelui Combinat side
rurgic de la Galați, să înțelegi 
cît de mult a adăugat omul, 
operei de îmbogățire și de în
frumusețare a naturii. Dunărea 
trece mai departe, purtîndu-și 
neobosită navele, șalupele, re
morcherele. tancurile de com
bustibil și bărcile pescărești. 
Departe, apar Munții Măcinu- 
lui. Dunărea se lărgește, peisa
jul generos ai bălților cu vege
tația luxuriantă sclipește un
deva departe, vestind Delta.

® Întreprinderile de confec
ții din regiunea Oltenia au in
trodus în fabricație anul acesta 
aproape 100 modele noi. La 
Fabrica „I. C. Frimu" din Cra
iova, de exemplu, s-au realizat 
mai mult de 50 de modele noi 
de costume pentru copii, pal
toane și pardesie pentru băieți 
și fete, iar la Fabrica „Tudor 
Vladimirescu" din Tg. Jiu — 30 

■ modele de impermeabile și ca
nadiene. Cea mai mare parte 
din noile modele au fost con
cepute de colectivele între
prinderilor respective.

• Miercuri seara, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
stat „Oltenia" din Craiova a 
prezentat în localitate un con
cert simfonic extraordinar, di
rijat de Olaf Koch (R. D. Ger
mană) avînd ca solist pe bari
tonul Dan Iordăchescu.

Concertul a cuprins lucrări 
de Gluck, Schubert și Wagner, 
precum și arii din opere.

(Agerpres)

înhumarea lui 
Nazim Hikmet

a

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Miercuri, la cimitirul Novode- 
vicie din Moscova a avut loc 
înhumarea1 poetului revoluțio
nar Nazim Hikmet.

Ea cimitir au venit sute de

Continuă mișcarea
împotriva segregației rasiale

Pe aici se intră 
în „țara stufului"

Cine n-a văzut Tulcea nici
odată, o privește pe aceea de 
azi fără mirare. Cotigele cu 
măgăruși, femeile cu șalvari, 
casele lipite de pămînt, praful 
și vînzătoarele de semințe ghe
muite la colțuri, au fost totuși 
cindva pe aici. au făcut parte 
din „pitorescul” orașului. Un 
pitoresc mizer. Astăzi, vasul 
ancorează la ponton, în fața 
unei faleze impunătoare, par
cul înflorit în trepte pînă a- 
proape de apă deschide mai

departe perspectiva blocurilor 
noi. Se construiește gara. Ves
tita fabrică de conserve de peș
te „Dunărea", a cărei faimă a 
trecut hotarele țării, își face 
simțită existența, nu numai 
după coșurile și clădirile im
punătoare. ci Și după forfota 
șalupelor și mașinilor care o- 
presc aici. De la pescuitul ru
dimentar al cherhanagiilor ex
ploatatori de altă dată,~ la pes
cuitul în larg, pe scară indus
trială. la pescadoarele moder
ne, la cabalnele pescărești 
confortabile, construite pentru 
pescari în toată Delta — e dru
mul de fapt de la o realitate 
veche, la realitatea socialistă, 
de la pitorescul vechi la cel 
nou, deosebit calitativ. Noua 
Tulce. în grupul excursioniști
lor încep comentariile, schim
burile de păreri. Concluzia ge
nerală : nimeni nu și-a închi
puit că va găsi aici un oraș 
atît de modernizat. Inginerul 
Stoica vorbește elevilor despre 
lucrările uriașe care transfor
mă Delta. Din vizitele sale,an
terioare, din perioadele de 
practică studențești a cunoscut 
începuturile acestor lucrări. 
Delta are să fie, așa dar lecția 
cea mai importantă a drumu
lui nostru I — conchid elevii. 
De aici, se deschide poarta 
spre tainițele adinei ale jepși- 
lor, plaurilor si potecilor de 
apă. ascunse între trestiișuri și 
lacuri albăstrind mirific în 
soare ; aici e poarta spre raiul 
păsărilor, peștilor și vegetației 
fastuoase ; aici e poarta spre 
țara stufului. Prin poarta a- 
ceasta intră înnoitorii Deltei, 
cuceritorii bogățiilor ei. Mai 
departe, de la Tulcea, vaporul

îi duce pe excursioniștii noștri 
arădeni, spre Deltă. De la Cea- 
tal, vaporul o ia pe Brațul Su
lina. In drum, cabana de la 
Ilgani, satul Mila 29...

Constanța ! Litoral !
Excursioniștii arădeni n-au 

mai mult de 17—18 ani. Cei 
mai mulți dintre ei n-au vă
zut niciodată pînă acum nici 
marea, nici litoralul. Intreabă-i 
ce le-a plăcut mai mult și mai 
mult; în călătoria lor, și răs
punsurile nu mai prididesc. 
Pia Pascu, are cuvîntul: „M-au 
impresionat, în primul rînd, 
construcțiile, gara!“ Trenul 
trece printre aripile de pescă
ruși larg desfăcute ale peroa
nelor. Modernă, din beton, din 
piatră și sticlă, ridicată numai 
în 11 luni, construcția are sti
lul arhitectonic al litoralului, 
al tinereții orașului. Spațiu, cu
loare, îndrăzneală, fantezie...

In vocabularul constănțeni- 
lor a intrat un cuvînt nou: sis
tematizarea. Complexul gara 
veche — gara nouă, parcurile, 
faleza, florile, culorile, statui
le albe, lumina, alinierea — 
toate sînt ale sistematizării, ale 
tinereții orașului. Și, dacă 
vreți să știți cum a fost ora
șul, să dăm cuvîntul amintiri
lor. Profesorii Stepau Ion și 
inginer Mertengren vorbesc 
tot timpul de clădirile cenușii, 
de mahalalele vechii Constan- 
țe, de „pitorescul“ bragagiului 
postat la colțuri cu cărucio
rul lui, de înjghebările mărun
te de-a lungul litoralului, așa- 
zisele stațiuni, pe lingă vilele 
protipendadei, răsărite la Car-

men Silva sau Mamaia. Ima
ginile vechi rămîn mici, se 
șterg în fața orașului de azi. 
Unde să mergi, ce să vezi mai 
întîi ?

Iată, vechea piață a orașu
lui, fostă Forum, pe vremea 
romanilor. Aici, statuia poe
tului Ovidiu exilatul, la Țăr
mul Mării neospitaliere, cum 
o mai numeau în vechime 
grecii. Pare că vin din mile
niul său depărtat, versurile 
rămase vii, „tristele" și „pon
ticele“, care vorbesc printre 
primele despre aceste țăr
muri, cu oamenii lor. Undeva, 
edificiul cu mozaic, dezgropat 
în apropierea portului — u- 
nul dintre cele mai mari și 
mai frumoase vestigii, păstra
te aici, în apropierea noilor 
construcții. Au ieșit la lumină 
și zidurile vechii cetăți a To- 
misului; tot săpăturile pentru 
noile construcții au scos din 
adîncul pământului un întreg 
tezaur de statui și basorelie
furi — creații neasemuite ale 
meșterilor acestor pămînturi. 
O vizită la Muzeul de Arheo
logie te poartă prin istoria 
Dobrogei. Ultimele săpături — 
aici au lucrat cot la cot con
structori și arheologi — au 
întregit cu trecutul istoric im
presionant, istoria nouă a o- 
rașului. Faleza, cazinoul, por
tul Tomis, vechiul Far Geno- 
vez, străzile largi inundate de 
lumină, parcurile în care sînt 
răsădite flori proaspete, — 
peste cîteva zile se deschide 
sezonul — lucrul la noul mo
zaic de la Turnul Măcelarilor, 
noua sală de cinemascop, ga
ta, stadionul, animat de pri-

mele meciuri ale primăverii; 
velele pe Siutghiolt iată noul 
peisaj al Constanței care-și 
așteaptă vizitatorii.

Litoralul1! In plin soare, în 
mult soare mai ales, e frumos 
litoralul. Culorile pastelate ale 
zidurilor, — bleu, verde, gal
ben, mov, alb, se fac buchete 
de-a lungul falezei. Faleza ține 
de la Mamaia la Constanța, de 
la Constanța la Eforie-Nord și 
Sud la Mangalia. Dar Costi- 
neștii și Năvodarii, dar Agigea 
și 2 Mai 2 Au fost cindva pe 
țărmul acesta cîteva vile ale 
îmbogățiților, cazinourile în 
care se învîrtea zi și noapte 
ruleta și se pierdeau moșiile, 
distracțiile moșierilor și bur- 

. ghezilor mai mari sau mai 
mici; au fost Carmen Sylva, 
Mamaia și Mangalia — un biet 
tîrg dominat de o moschee.

Elevilor arădeni Petre Dan- 
ciu sau Ion Bădulescu, sau 
Traian Teotelecean le va ră
mâne viu în minte litoralul de- 
acum. L-au văzut prima dată, 
înainte îl știau din cîteva ve
deri albastre, cu ziduri sola
re, cu pescăruși albi și lumini 
fluorescente. Astăzi au văzut 
deodată 
Mamaia.

I Aspect din timpul marșului J 
'(’împotriva segregației de la-jf 
(Greensboro, statul Carolina, fț 
lS.U.A. lâ care au luat parte) 
} 300 de cetățeni de Culoare! 
(în frunte cu reverendul Da- y, 
(vid Andrews. Reverendul) 
[• poartă costumul „Unchiului i 
(Sam" iar pe pancarda pur- j 
( tată de el scrie: „Toți sîn-J 
( tem americani și membri ai •!

rasei umane".
Foto: U.P.I.-LONDRA )

WEW
— După 
pere, la 
capitala 
populația de culoare a reluat
manifestările împotriva segre
gației rasiale. Potrivit agenției 
France Presse, de data aceasta 
manifestanțij au adoptat o 
tactică nouă, respectiv au or
ganizat demonstrații simultane 
în mai multe puncte ale orașu
lui, pentru a scăpa astfel de 
represiunile polițienești. Agen
țiile de presă anunță că Un 
cinci puncte diferite au avut 
loc demonstrații în cadrul că
rora participanții cereau drep
turi egale ale negrilor cu albii.

Eforiile, Mangalia,

Hotel Parc-ultima zi
Ultima 

Elevii 
pe terasa de 
Parc. De aici, de la înălțimea 
celor 14 etaje, se vede toată 
Mamaia. Blocurile albe parcă 
răsar din spuma mării 
bastre și verzi, 
Ultimele fotografii, 
minute. Rucsacurile 
Etichetele colorate prinse 
grijă, cît mai vizibil, 
itinerariul. Stau în 
și discută. E ca un 
ție de recapitulare 
neuitate călătorii.

zi, înaintea plecării, 
arădeni s-au adunat 

sus a hotelului

al
pină departe, 

ultimele 
alături, 

cu 
l, refac 

plin soare 
fel de lec- 

a acestei

Demonstrații 
antiguvernamentale 

in Iran
TEHERAN. — Cercurile ul- 

trareacționare iraniene, ne
mulțumite de reformele între
prinse de actualul guvern, în
deosebi de reforma agrară și 
cea cu privire la emancipa
rea femeii,, au organizat în 
ziua de 5 iunie, la Teheran și 
alte localități, puternice de
monstrații antiguvernamen
tale. în acest scop elementele 
reacționare s-au folosit de ma
nifestațiile religioase ale mu
sulmanilor care au loc în a- 
ceste zile în Iran.

Incitați de unii șefi religioși, 
elemente reacționare au ata
cat și au dat foc unor clădiri 
guvernamentale,- sedii de insti
tuții, magazine, mașini și 
tobuze.

La intervenția poliției, 
monstranții au răspuns 
forța. Polițiștii au folosit
mele, gazele lacrimogene pen
tru a-i împrăștia. Au fost în
registrați numeroși morți și 
răniți și al căror număr pre
cis nu se cunoaște încă. Au 
fost operate arestări.

Corespondentul agenției UPI 
relatează că în seara zilei de 
5 iunie guvernul iranian a 
declarat legea marțială.

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— în timp ce mișcarea populați, 
ei de culoare din S.U.A. împo
triva segregației rasiale continuă 
(ă se desfășoare cu vigoare, gu
vernul american recurge la di
verse soluții pentru a da impre
sia că autoritățile federale vor 
să facă ceva în sprijinul reven
dicărilor populației de culoare. 
Președintele Kennedy a dat publi
cității la 4 iunie o declarație în 
care, recunoscînd că șomajul în 
rîndul populației de culoare re
prezintă o problemă foarte seri
oasă și că „a refuza dreptul la 
muncă este o nedreptate, indife
rent cine ar fi victimele”, anun
ță că au fost adoptate unele mă
suri în vederea reducerii șoma-

jului cronic, 
deosebit de 
grilor. Aceste măsuri se reduc, 
însă, la cîteva simple recoman
dări făcute societăților industria
le și la unele instrucțiuni date 
Ministerului Muncii de a ușura 
accesul tinerilor de culoare în 
școlile de ucenici.

Totodată, marți, președintele 
Kennedy a avut o întâlnire cu 
100 de patroni ai unor firme co- 
mericale, teatre și hoteluri, în 
special din statele din sudul 
S.U.A., în cursul căreia a fost 
dezbătută problema lichidării se
gregației în localurile publice din 
S.U.A.

La această întâlnire, doar un 
singur om de afaceri s-a pronun
țat în favoarea propunerilor de 
a se lichida discriminarea rasia
lă în localurile publice. Cîțiva 
oameni de afaceri au recomandat 
în schimb guvernului să „acțio
neze cu prudență” în această 
privință. Ei și-au exprimat pă
rerea că ar fi preferabil, chipu
rile, de a sc înfăptui integrarea 
rasială „în mod voluntar” și să 
nu fie impusă printr-un text le
gislativ.

Se pare că guvernul american 
s-a grăbit să asculte aceste re
comandări, amînind cel puțin cu 
o săptămînă prezentarea în Con
gres a mesajului prezidențial cu 
privire Ia lichidarea discrimină
rii rasiale în localurile publice.

cai-e se manifestă 
acut în rîndul ne-

Sub semnul divergențelor interoccidentale

Sesiunea Adunării

parlamentare a U« E. O
au-

de- 
cu 
ar-

PARIS. — In sesiunea Adu
nării parlamentare a „Uniunii 
Europei Occidentale" (U.E.O.), 
care se desfășoară zilele aces
tea la Paris, continuă să se 
manifeste acele divergențe 
care subminează de multă vre
me Piața comună și care au 
dus la încordarea relațiilor 
dintre Franța și Marea Brita- 
nie. După cum s-a mai anun
țat, la actuala sesiune, la ce
rerea a cinci membri ai Pieței 
comune (în afară de Fran
ța) urma să se discute modali-

tățile de a se ajunge la 
„apropiere" între Anglia 
Piața comună. Dar, ca și 
tratativele celor 6 țări membre 
ale Pieței comune, care au a- 
vut loc la sfîrșitul lunii mai la 
Bruxelles, și aici reprezentan
ții Franței, exprimând dorința 
guvernului francez de a-și a- 
păra interesele față de concu
rența britanică, se împotrivesc 
oricăror măsuri concrete de 
natură să ducă la o asociere 
mai strînsă a Angliei cu Piața 
comună.

o
Și 
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