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Copilărie = 
bucurie

de Veronica Porumbacu

Muncitor

Sîmbătă 17 iunie 1961

20.000 tone fontă 
peste plan

DEVA (de lă coresponden
tul nostru). - Furnaliștij hu- 
nedoreni au dat patriei de la 
1 ianuarie și pînă la 16 iunie 
a.c. 20.000 tone fontă peste 
prevederile planului. Paralel 
cu depășirea ritmică a sarci
nilor de plan furnaliștii au 
urmărit și îmbunătățirea per
manentă a calității fontei. Ei au 
reușit în aceeași perioadă să 
reducă procentul de fontă de
clasată cu peste 60 la sută 
față de procentul admis. In 
fruntea întrecerii socialiste se 
află tinerii din brigăzile con
duse de comuniștii Mît- 
că Ilie de Ia furnalul nr. 2, 
Duca Dumitru de la furnalul 
nr. 1, Chiroșca Ion de la fur
nalul nr. 4 și alții.

Au îndeplinit 
planul de foraj 

înainte de termen
Sondorii Trustului de ex

plorări geologice al Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei au îndeplinit cu 15 
zile înainte de termen planul 
de foraj pe primul semestru 
al anului. Acest succes cons
tituie încă o dovadă a efica
cității forajului cu turbina, 
metodă pe care sondorii au 
folosit-o anul acesta la 44.4 
la sută din totalul lucrărilor 
de foraj. In același timp ei 
au sporit cu 18,9 la sută vi
teza de lucru față de plan și 
au redus cu 2,7 la sută prețul 
de cost pe metru forat.

O contribuție deosebită la 
aceste realizări a adus-o co
lectivul întreprinderii de fo- 
raj-Craiova care a îndeplinit 
cu mai bine de o lună de zile 
înainte de termen planul se
mestrial de foraj.

----•---- ■

Ultimele pregătiri 
pentru strîngerea 

recoltei
Mecanizatorii și colectiviștii 

din regiunea București fac ul
timele pregătiri pentru strîn- 
gerea recoltei de vară. Stațiu
nile de mașini și tractoare au 
deplasat la timp, în ultimele 
zile, mai mult de jumătate 
din utilajele pe care le vor fo
losi la recoltările și arăturile 
de vară. In regiune se con
tinuă secerișul și treierișui ra- 
piței, iar în raionul Alexan
dria a început secerișul orzu
lui de toamnă. Strîngerea re
coltei de orz va începe în cu
rînd în întreaga regiune. In 
aceste zile ei zoresc lucrările 
de îngrijire a culturilor pen
tru a le termina pînă la înce
perea secerișului la grîu.

(Agerpres)

Pen tru oțelăriile
patriei

Angajament: 400 tone, 
realizat: 600 tone

Și-au sporit 
angajamentul

Săptâmîna 
călătoriilor..

lungi și mai scurte, după

Tinerii de la Uzi
nele „Electropu- 
tere“ din Craiova 
s-au angajat să tri
mită în acest an o- 
țelăriilor patriei 
800 tone de fier 
vechi.

încă de la începu
tul anului, comite
tul U.T.M. a luat 
măsuri care să asi
gure realizarea a- 
cestui angajament 
In multe secții s-a 
discutat despre ne
cesitatea colectării 
fierului vechi, pro
blemă importantă

creșterea 
de oțel.

pentru 
producției 
Au fost organizate 
acțiuni speciale, ca 
de pildă, zile ale 
colectării fierului 
vechi care au an
trenat un număr 
mare de tineri în 
această acțiune pa
triotică.

Din angajamen
tul de a colecta 490 
de tone in prima 
jumătate a anului 
au fost colectate 
609 tone metale 
vechi, dintre «are 
150 tone numai in 
luna mat

In fruntea acțiu
nii se află brigada 
utemistă de muncă 
patriotică fruntașă 
pe oraș condu-â de 
Cristescu Tocu, 
cure a colectat 80 
tone metale vechi 
și tinerii din brigă
zile conduse de 
Stoian Azrel, (65 
tone) și Bnrtaa Be- 
none, (35 tone).

Curind întregul 
angajament pe a- 
cest an va fi înde
plinit.

L POPESCU

In cîteva r înduri...
• Tinerii dm raionul Odor- 

hei participă cu însuflețire la 
acțiunea de colectare a fieru
lui vechi. De la începutul' a- 
nului și pînă în prezent, ei au 
expediat oțelăriitor o cantitate 
de 208 tone. Cele mai bune 
realizări le-au obținut tinerii 
de la S.M.T. Odorhei, care au 
colectat 64 de tone, tinerii de 
la Vlăhița aproape 50 de tone 
și tinerii de la I.R.T.A. care au 
colectat 30 de tone de fier 
vechi.

• In primele cinci luni ale 
acestui an brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de la Fa
brica de rulmenți din Bîrlad, 
au colectat și expediat oțelă
riitor o cantitate de 500 tone 
fier vechi.

• In ziua de 11 iunie a-c 
numeroase brigăzi de muncă 
patriotică din orașul Timi-

I2<

șosra au participat to acțiu
nea de colectare a fierului 
vechi organizată de comitetul 
orășenesc U.TJd. IVamai in ci- 
teva ore ale dimineții au fost 
colectate aproape 30 de tone 
fier vechi.

• Tinerii, alături de mun
citorii vârstnici de la Combi
natul Chimic „Karl Marx“ 
din Tîrnăveni au colectat anul 
acesta pentru oțelării o canti
tate de peste 850 
vechi.

• Organizațiile 
Regiunea Mureș 
Maghiară s-an angajat să co
lecteze în cursul anului 1961. 
5.000 tone metale vechi. Pină 
în prezent ele au predat Ia 
I.CJH. peste 3.000 de tone, de- 
pășindu-și astfel angajamen
tele pentru prima jumătate a 
anului.

Mobilizați de comitetul 
U.T.M. tinerii din Zlatna, 
participă cu însuflețire la ac
țiunea de colectare a fieru
lui vechi. Astfel de la începu
tul anului și pină acum, ei au 
reușit să trimită oțelăriilor 
cantitatea de 95.000 kg me
tale vechi.

Angajamentul tinerilor de a 
colecta ți preda pină la sfîrj 
țitul anului cantitatea de 100 
tone fier vechi este aproape 
îndeplinit, dar ei și-au sporit 
angajamentul eu încă 50 tone 
fier vechi.

ISAILA leon 
corespondent voluntar

Organizațiile U.T.M. 
din Săcele s.au anga
jat să colecteze în cursul 
anului 1961, 150 tone 
metale vechi. In prima 
jumătate a anului z-a 
colectat însă numai... 5 
tone !

tone fier

U.T.M. din 
Autonomă

Dc data aceasta, despre I. C. N.
Vizitind unele școli și rafinării 

din orașul Ploiești vei constata că 
în multe focuri fierul vechi 
stă îngrămădit prin curți în can
tități de sute și chiar mii de kg. 
Dacă tinerii se străduiesc să co
lecteze fierul vechi, nu în aceeași 
măsură se străduiește și între
prinderea de colectare a metale
lor din oraș să-l adune. Se știe 
doar că mai ales școlile din acest 
oraș nu dispun nici de autocami
oane și nici de alte mijloace ru
tiere pentru a-l preda ele direct 
bazelor întreprinderii de colecta
re a metalelor din oraș. Astfel la 
Școala nr. 4 există peste 3.000 kg 
fier vechi strîns și depozitat în- 
tr-unul din coifurile curții școlii. 
Cantități de 1.000—1.500 de ki
lograme fier yechi adunat deja

pot fi Intilnite în mai foaie șco
lile elementare, medii și în cele 
profesionale din oraș. Adunate la 
un loc, toate aceste cantități se 
ridică la peste 20 de tone de fier 
yechi.

La întreprinderea de colectare 
S metalelor din orașul Ploiești 
și-a făcut loc o practică defec
tuoasă, aceea de a aștepta anu
mite zile în care să se organizeze 
expedierea fierului vechi In can
tități mari, în. garnituri întregi de 
yagoane.

Oțelăriile patriei așteaptă fle
rul vechi. Este necesar ca I.C.M, 
Ploiești să ia măsuri pentru expe
dierea rapidă 
zătre oțelării.

ARICIUL (către tov. foslf Mol
nar, prim secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Săcele) : 
Din cantitatea de metale vechi 
colectată de voi nu s-a putut 
turna decît această „distincție"».

Desen de E. FLORESCU

mai
vîrsta copiilor. N-ai decît să 
te uiți în orașe : străzile mai 
populate ca niciodată, cu și
ruri lungi 
uniformă.
Iar. Da. E o săptăznînă a că
lătoriilor : " ‘ '
școlar printr-o lărgire de ori
zont ; închiderea cărților — 
deschiderea zării : acesta nl-1 
orașul, acestea sint satele, a- 
cestea muzeele si parcurile 
noastre... I-am întilnit pretu
tindeni: în Grădina 
la Mogoșoaia, la 
Muzeul Satului, în 
Galeria Naționa
lă, pe peroanele 
gărilor. Aici vor 
schimba autobu
zele pentru va
goanele de tren, 
punctele verzi pentru șesuri în
tinse, parcurile pentru păduri 
cu umbră deasă, ștrandurile 
pentru plaja cu nisipul auriu și 
murmurul valurilor de mare. 
Și pajiștile, și codrii, și lito
ralul încep să răsune de Ti
sul cristalin al copiilor din 
tabere și colonii de vară. Cîți 
vor fi? Nu într-o săptămînă, 
ci în lunile lungi ale vacan
ței. Sute de mii de școlari sau 
viitori școlari se vor întoarce 
spre toamnă durdulii și ru
meni, sănătoși și bronzați. 
Vara se măsoară la noi nu 
doar în unitățile de măsură 
ale recoltelor mari ci și în nu
mărul taberelor de copii care 
împînzesc țara de la un ca
păt la altul. I-am întîlnit — șl 
mi-am amintit excursiile noa
stre de acum două decenii: 
porțile Palatului, unde copiii 
văd azi pentru prima oară 
minunile artei plastice, erau 
Închise șl străjuite de o gar
dă de soldați înalți, cu pom
pon șl pinteni, îndărătul că
ruia un rege dicta robia pă- 
rlnților șl umbra copilăriei»; 
Veneau copiii din gropile Iul 
Ouatu, ale Cuțaridel, din Că- 
țelu șl din Chibrit, se uitau la 
vilele florentine așezate lin
gă blocurile cubiste, și prl- 
vindu-le măsurau deosebirile 
în distanțe astronomice... Iar 
deunăzi, auzeam un pumn de 
fată spunîndu-1 colegei, în 
cartierul dindărătul Palatului 
Republicii : „Șl la noi, în Fe
rentari, e centru. Doar că nu 
e Palatul șl Sala mare...“. Șl 
la noi, în Ferentari, e centru... 
Da, acesta e cadrul copilăriei 
Cu aceste măsuri cresc viito
rii cetățeni al patriei. Pentru 
el nu mal sînt închise nici 
porțile școlilor, nici poarta

de școlari, unii în 
alții în port popu-

încheierea unui an

botanică,

a metalelor vechi

N. PUIU

Trei tinere fruntaș* ale Filaturii dîn Ghimbav-Brașov : Liv’a G'je, Aj-co CAara ti

Concurs
al tinerilor inovatori

Combinatul 
siderurgic de la 
Hunedoara a fost 
Inițiat un concura 
al tinerilor Inova
tori. Concursul a 
Bttmit un interes 
deosebit In rindul 
tinerilor siderur- 
giști. Din cele peste 
200 de inovații tn- 
registrate la cabi

netul tehnio al 
combinatului, de la 
începutul anului și 
pînă acum, 77 au 
fost propuse de ti
neri, 53 din aceste 
fiind aplicate in 
producție. Ele aduc 
o economie antecal- 
culată în valoare 
totală de aproxima
tiv 5.000.000 let. I-

palatului care adăpostește 
astăzi nu un rege trindav, ci 
comori ale artei popoarelor, 
dăruite zilnic poporului-. Nici 
muntele cu aerul curat dintre 
brazi, nici marea cu briza ei 
sărată și cu litoralul mai fru
mos decît orice castel din 
basme, nu mai sînt miraje de
părtate. La noi nimic nu e 
mai de preț decît grija pen
tru pașii copiilor.

Sfirșit de an
Pe calea Rahovei 

țat 8 ani încheiați și 
nu calc fără emoție 
școlii. Aici

Din carnetul 
scriitorului

novațille realizate 
de tineri contribuie 
Ia ridicarea produc
tivității agregatelor, 
îmbunătățirea ca
lității cocsului me
talurgic, reducerea 
declasatelor la fur
nale și a rebuturi
lor la oțelării și la
minoare.

(Agerpresț

am învă- 
de aceea 
în curtea 

am intrat de mult
cu cozile pe spa
te, intre zidurile 
acestea am des
chis cărțile cu 
tainele științei. Și 
acum, fata mea 
face la 
în altă
stea a 
sfirșit 

„serbarea-, 
aducea mai mult a

altă
am
școală,

fel — 
vreme, 

vieții, 
ultimul

sub 
Cînd 
an de 
agapa, 
prohod. în aer plutea amenin
țarea războiului, ca o sabie 
a Iui Damocles deasupra ca
pului Și sabia a căzut chiar 
in ziua serbării, la 21 iunie 
1941. Sfîrșitul școlii ne adu
cea nu doar sfîrșitul copilă
riei ; el ne arunca deadreptul 
din băncile scoale! in adă
posturile antiaeriene ori în 
tranșee, într-un război care 
nu era al nostru... Iar fata 
mea ? Colegele ei ? Iată-le, 
țucînd o piesă de Marșak, 
vestită în lumea copiilor:

(Continuare în pag. a 3-a)

Cititoare pasionate
Foto : N. STELORIAN GOSPODARUL

Un sfat din partea unui to
varăș cu mai multă expe
riență este totdeauna bine 
venit. Tînărul Spineanu Ma
rin din secția prelucrătoare a 
Uzinelor „Timpuri Noi“ din 
Capitală, primește îndrumări 
de la colegul său Stane iu 
Constantin în legătură cu im
portanța ascuțirii spiralelor 
în executarea lucrărilor de 

calitate
Foto : V. CONSTANTINESCU

LUCRĂRI DE DIPLOMĂ
In anii de facultate, stu

denții s-au deprins «ă 
etudieze probleme ști

ințifice în continuă confrun
tare cu realitatea. Au cunos
cut, în perioadele de practică, 
uzina, șantierul, gospodăria, 
cerințele acestora față de ei 
ca viitori specialiști. încă din 
anii de studenție se dezvoltă 
la ei dorința de a contribui la 
rezolvarea unor sarcini de 
producție, de a desfășura o 
muncă creatoare.

Ucenicia științifică a spe
cialistului începe, așadar, îp 
anii de studenție. Lucrarea de 
diplomă este în mod firesc o 
continuare a acestei activități, 
primul pas spre profesie, 
fndrumaț. de cadrele didacti
ce, absolvenții se orientează în 
alegerea temelor pentru pro
iecte asupra problemelor care 
‘mb—ă cunoșturtele teoretice 
de speciaîrtate Însușite fe fa
cultate cu cerir-țele producțieL 

Acest lucru l-am censtatat 
și acum, cercetfnd tematica 
proiectelor de diplomă ala ab- 
ao’.vesrților da la InrtituTjl de

construcții din București, cu
noscând activitatea acestora 
pentru realizarea proiectelor. 
Exceptând unele lucrări, foarte 
puține la număr, proiectele de 
diplomă ale absolvenților con
structori îmbrățișează o tema
tică vastă. Absolvenții s-au 
ferit de a merge pe drumuri 
bătătorite, au abordat soluții 
noi, în pas cu tehnica nouă a 
construcțiilor. Este demn de 
remarcat că. la îndrumarea 
cadreler didactice, absolvenții 
și-au ales pentru proiectele de 
diplomă subiecte care le soli- 
ci’<ă și ca—
pacîtate de a sin:e:;za proble- 
mele studiate la curs.

Ori c.s țar ca spre aci'jal, spre 
necesar. es:e vădită ia majori- 
ta tea lucrărilor de diplomă 
ale absolvenți or constructori. 
Hctărfrile partidului, ale gu
vernului privind dezvoltarea 
eonstrucț -lcr și mai ales sar- 
cmile trasate de Congresul al 
IH-lea al P.MJL. privind con* 
atracțiile a« eocstituit princi

pala sursă de inspirație pen
tru stabilirea tematicii proiec
telor de diplomă Pornind de 
la aceste sarcini institutul a 
desfășurat un studiu privind 
necesitățile concrete de rezol
vare a unor probleme din do
meniul construcțiilor. In acest 
fel, absolveții au fost îndru
mați să rezolve în proiectele 
lor lucrări cu posibilități de 
apucare în producție. Iată n i- 
mai dteva exemple: la Fa
cultatea de construcții fero
viare, drumuri și poduri, stu
denții de la secția de drumuri 
și poduri a-j ca teme de pro
iect o serie de construcții, 
extrase «fin sarcinile planului 
de stat și ale institutelor de 
proiectări teme referitoare la 
construirea de noi drumuri, 
poduri, viaducte, tunele, căi 
ferate și la sistematizarea 
gărilor. Proiectele de la Fa
cultatea de construcții civila 
și industriale au ca teme pro* 
blana de utilitate practică I

cvartaluri de locuințe, teatre, 
baze sportive, cinematografe, 
construcții pentru expoziții, 
un magazin universal, un ho
tel etc. Majoritatea studenți
lor de la instalații au fost 
atrași de problemele care 
pătrund în tehnica viito
rului apropiat, toate di
rect legate de de practică, de 
avîntul construcțiilor din pa
tria noastră. Aici găsim multe 
subiecte de perspectivă: o 
pompă termică pentru produ
cerea complexă de frig și căl
dură, centrale de condiționare 
a aerului, automatizarea unei 
secții de sinteză a acetatului 
de vinii etc.

Faptul că proiectele de di
plomă ale absolvenților sînt 
strîns legate de producție și 
izvorîte din producție, că s-a 
urmărit ca acestea să aibă o

Z. CREȚU

(Continuare în pag. a 3-a)

Era prin toamna anului 
1952. Pe adresa lui Ion Ni
colaescu, proaspăt absolvent 
al Școlii de meserii din Stre- 
haia a sosit o scrisoare, ti 
scria fratele lui, Alexandru, 
șeful unei brigăzi de dulgheri 
pe șantierul blocurilor munci
torești din Craiova. „Aici se 
construiesc numeroase blocuri 
muncitorești. Vino și o să lu
crezi cu noi, în brigada mea" 
ti scria fratele. Ion care de pe 
atunci avea o fire hotărîtă, 
energică, își propusese ca prin 
muncă ordonată, perseverentă 
să realizeze și el ceva în 
viață.

Pe șantier a găsit un colec
tiv închegat, unitar; utemiștii 
l-au primit în rindul lor, și 
curînd, numele lui s-a rostit 
la adunările organizației 
U.T.M. sau la consfătuirile de 
producție printre cele ale 
fruntașilor. Cînd într-o adu
nare s-a vorbit despre posibi
litățile de a se realiza cit mai 
multe economii, a luat cu- 
vintul și Ion Nicolaescu :
- Să nu tăiem scîndurile 

pentru cofraje decît atunci 
cînd nu există altă posibilitate 
a propus el, să nu ciopîrțim 
materialul, altfel, va fi mai 
greu să-l recuperăm și să-t 
folosim la alte lucrări. Apoi, 
dacă lucrăm cu atenție la 
desfacerea cofrajelor eu cred 
că se pot face mari economii 
de materiale...

Tinerii au îmbrățișat pro
punerea lui și brigada con
dusă de Alexandru, fratele 
lui Ion Nicolaescu, se eviden
țiază astăzi ca fruntașă în 
realizarea de economii. Ion 
insă nu s-a limitat la acea
sta. Grija de gospodar îl fă
cea să privească, să cerceteze, 
și fiecare loc unde se mai fă
cea risipă și unde aceasta pu
tea fi evitată. Dar pe șantie
rele de construcții se mai 
găsesc și alt fel de oameni. 
Intr-o zi, unul l-a întrebat în 
zeflemea:

- Cite cuie ai economisit 
astăzi, Ioane ?

L-a privit mustrător, și i-a 
răspuns cu convingere :

- Cred că o sută. Dacă fă
ceai și tu la fel ai fi adus un 
mare serviciu șantierului nos- 
stru...

Ion Nicolaescu se pricepe 
de minune să pronunțe expre
sia „al nostru".

Calitatea de bun gospodar, 
de econom, se manifestă și 
în viața lui particuară. Leafa 
și-o chibzuiește în totdeauna. 
Ce-i prisosește depune pe car
netul de economii.

— Mă’ Ionică, spun unii des
pre tine că ai fi cam zgîrcit, 
i-a zis într-o zi fratele lui.

- Dacă depun banii la 
C.E.C. în loc să-i depun la 
„cepul" butoiului cu vin, în
seamnă că sînt zgîrcit ? Dacă 
a fi econom se cheamă a fi 
zgîrcit, apoi să știi că mie 
îmi place să fiu...

In tot mai multe adunări a 
început să se vorbească des
pre felul de muncă al lui 
Ion Nicolaescu.

— Ion Nicolaescu a realizat 
cele mai mari economii.

- Ion Nicolaescu face co
fraje de cea mai bună cali
tate.

Pentru toate acestea, Ion 
Nicolaescu a început să fie

LUCIAN ZATTI

(Continuare în pag. a 3-a)



In pas cu realitățile satului

Atractiv, variat, educativ
Cînd am intrat în una din 

după-amiezele acestei 
săptămîni la Casa de 

cultură a tineretului din ra
ionul Tudor Vladimirescu, 
brigada artistică de agitație 
a casei de culiură, tocmai 
repeta un nou program. Pro
gramul acesta, bogat, prezen
tat în versuri m-a captivat. 
Căldura și entuziasmul cu 
care sint oglindite realizările 
și viața minunată a tineretu
lui din raion se împletește cu 
incisivitatea biciuirii atitudi
nilor înapoiate ce se mai ma
nifestă la unii tineri din uzi
nele și școlile raionului. Tot 
textul programului țintește 
concret — prin relevarea și 
comentarea unor fapte vii și 
proaspete de viață — spre 
educarea tinerilor în spiritul 
luptei pline de abnegație 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

în acest nou program al 
brigăzii artistice de agitație, 
se reflectă preocuparea pen
tru asigurarea unui bogat 
conținut manifestărilor pregă
tite pentru tineret. Preocupa
rea aceasta se vădește de 
altfel și în alte aspecte ale 
activității Casei de cultură a 
tineretului din raionul Tudor 
Vladimirescu. O trecere în re
vistă a unora din manifestări
le care au avut loc in ultimele 
două săptămîni și, o scurtă 
incursiune în programul pre
văzut pe a doua jumătate a 
acestei luni Be oferă exemple 
concludente.

A fost aslfel organizată o
seară liierară pe tema
„Cîntare României so

cialiste", au fost citite frag
mente din lucrări ale scriitori
lor consacrați, cît și poezii și 
schițe scrise de membrii cer
cului literar de pe lingă casa 
de cultură, texte care vorbesc 
despre mărețele realizări ale 
poporului nostru, condus de 
partid. în cadrul „Joii tinere
tului" s-a desfășurat un sim
pozion cu tema „Știința și re
ligia", au fost ținute referate 
bogat documentate despre 
cauzele apariției religiei, ca
racterul reacționar al religiei 
și opoziția ireductibilă dintre 
știință și religie, după care 
au urmat discuții vii, tinerii 
primind răspunsuri la nume
roase întrebări. Discuția 
periodică „în fața hărții" a 
fost dedicată zilele trecute, 
hărții industriale a raionului ; 
au fost prezentate expuneri 
documentate și s-au purtat 
discuții despre felul cum a- 
răta înainte de naționaliza
re peisajul industrial al raio
nului,, despre dezvoltarea in
dustriei din raion pînă astăzi, 
despre perspectivele dezvol
tării mai departe a industriei 
raionului în lumina planului 
de șase ani.

în cadrul „Zilei constructo
rilor" va fi organizat un 
schimb de experiență între ti
nerii constructori din raion 
pe tema „Aportul tineretului 
la îmbunătățirea calității con
strucțiilor și reducerea prețu
lui de cost". De asemenea se 
va desfășura un schimb de 
experiență între brigăzile de 
producție ale tineretului din 

La Colțul roșu al gospodăriei a gricoie colective din Hălchiu ~ Brașov, colectiviștii vizionează eu 
interes programul la televizor

Foto: 0. ARCADiî

raion, fruntașe in lupta pen
tru calitate. O „Joie a tinere
tului" va avea in program 
simpozionul : „Cum să ne 
comportăm în producție și în 
societate" urmat de un film 
sovietic pe temă de educație 
morală a tinerilor. O altă 
„Joie a tineretului" are în 
program o seară de întrebări 
și răspunsuri cu tema : „Ce 
cunoaștem despre Cosmos". 
Tinerii din raion care au vi
zitat recent Uniunea Sovieti
că își vor împărtăși impre
siile în cadrul unui simpo
zion „Călătorind prin U.R.S.S. 
cu trenul prieteniei".

Trebuie subliniat că în în
tocmirea tuturor acestor pro
grame s-a recurs și s-a ținut 
seama în mare măsură de 
părerile masei tinerilor din 
raion. La începutul anului, 
colectivul Casei de cultură, 
sub îndrumarea corni'.etului 
raional U.T.M. a organizat un 
raid-sondaj prin întreprinderi, 
instituții, școli din raion, so- 
licitînd părerea și sugestiile

Din activitatea
Casei de cuhură 

a tineretului 
din raionul 

Tudor Vladimirescu

tinerilor cu privire la progra
mele Casei de cultură.

Fără îndoială că tocmai 
strădaniile pentru asigurarea 
unui bogat conținut manifes
tărilor, tocmai străduința de 
a răspunde preocupărilor ti
nerilor au dus la creșterea 
numărului participanților la 
activitățile și manifestările ce 
se desfășoară la Casa de 
cultură. A crescut numărul ti
nerilor care activează în di
feritele formații artistice și 
cercuri ale Casei de cultură. 
A crescut de asemenea sim
țitor numărul tinerilor care 
participă la manifestările ce 
se organizează. S-au îngro
șat rîndurlie „obișnuiților" 
Casei, numărul tinerilor din 
diversele întreprinderi, insti
tuții, școli ale raionului care 
vin aproape zilnic la toate 
manifestațiile ce se organi
zează.

Tinerii cer însă mereu mai 
mult de la casa lor de cul
tură. Iar casa de cultură 
poate și trebuie să Ie ofere 
programe, manifestări și acti
vități mai bogate în conținut, 
mai variate și atractive.

ai multă atenție trebuiai 
acordată manifestărilor 
îndreptate spre dezvol

tarea trăsăturilor morale 
comuniste în rândurile tineri
lor. Prin organizarea, în a- 
ceaștă lună, a unei singure 
„Joi a tineretului" pe tema 
„comportării tinerilor în pro
ducție și societate". Casa de 
cultură e departe de a-și fi 
făcut datoria în acest dome
niu. Trebuie organizate pe
riodic conferințe urmate de 
discuții pe teme privind mo
rala comunistă, seri literare 

consacrate unor opere care 
oglindesc chipuri de oameni 
înaintați ai vremurilor noas
tre, jurnale vorbite despre 
cele mai actuale probleme 
ale politicii partidului, ale 
situației internaționale. Prin 
expuneri vii, bogat documen
tate și însoțite de iilme do
cumentare, prin simpozioane, 
prin cronici interesante ale 
„evenimentelor săptămânii", 
prin seri „în țața hărții pa
triei" sau „în fața globului 
pământesc" Casa de cultură 
are datoria să desiășoare o 
amplă și atractivă informare 
politică a tinerilor.

îndrumată de comitetul ra
ional U.T.M., conducerea Ca
sei de cultură trebuie să se 
preocupe mai activ, mai te
meinic ca fiecare manifestare 
să lie bogată în conținut și 
să meargă ia inima tineretu
lui, să fie eficace. E locul să 
relevăm aci necesitatea acor
dării unei atenții mai mari 
pregătirii conferințelor astfel 
ca acestea să fie vii, bogat 
documentate, legate strins de 
viața și activitatea tinerilor 
din raion, astfel încît tinere
tul să nu rămână un simplu 
auditor ci să fie stimulat să 
pună întrebări, să ceară a- 
mănunte, să-și lămurească 
profund prin discuții tema 
expusă. Se impune de ase
menea, o mai susținută preo
cupare pentru asigurarea ca
racterului educativ al serilor 
de dans. La reuniunile orga
nizate în cinstea fruntașilor 
in producție se intercalează 
întotdeauna în timpul dansu
lui scurte programe artistice, 
cuplete care satirizează ma
nifestări nesănătoase, con
cursuri de cântece și recitări, 
concuisuri-ghicitoaie în legă
tură cu subiecte din literatu
ră etc. Asemenea scurte pro
grame trebuie intercalate 
la toate serile de dans și nu 
numai la reuniunile speciale 
ce se țin cu diferite ocazii.

Desfășurând o activitate tot 
mai atractivă, cu un conținut 
educativ mereu mai bogat, 
atrăgînd astfel mase mereu 
mai mari de tineri la diverse
le manifestări. Casa de cul
tură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu poate 
și trebuie să aducă un aport 
mai substanțial la opera de 
educație comunistă a tine
rilor.

EM RUCAR

Condiții nefolosite
în centrul muncitoresc Oc

na de Fier, raionul Reșița, e- 
xistă un club înzestrat cu bi
bliotecă, sală de lectură și o 
sală de festivități. Cu toate a- 
cestea activitatea clubului nos
tru se rezumă la rularea de 
filme și... nimic în plus.

Biblioteca clubului este în 
majoritatea timpului închisă. 
Seri literare, joi ale tinere

Taraful Casei de cultură a ti
neretului din raionul T. Vla- 
dîmirescu-București acompa
niind la un spectacol tinere 

soliste

La 
bibliotecă

Zilnic la biblioteca schelei 
Băbeni, raionul Rîmr.icu Vil- 

; cea, vin zeci și zeci de tineri 
I petroliști să citească, să-și ia 

acasă cartea, care le-a dcve- 
I nit un prieten nedespărțit. Ti- 
I neri ca Șt. Văcărășeanu, me

canic, I. Olteanu, compresorist, 
și mulți alții au la bibliotecă 
fișe de cititor al căror conți
nut bogat vorbește singur 
despre pasiunea pentru lectu
ra. Dorința lor pentru a-și 
îmbogăți mintea cu noi și noi 
cunoștințe o intilnim în fișele 
celor aproape 140 cititori per
manent ai bibliotecii.

FL. TISTULF.ASA 
muncitor

Electricionui DonM Vocoru 
de Ic întreprinderea ae elec
tricitate Sibiu, elev in an jf j 
I ol Școlii populare de artă, i 
este un îndrăgostit ei 

peneluluitului sau alte acțiuni cultura
le nu s-au mai organizat de 
foarte mult timp.

Această situație se datorea
ză faptului că comitetul 
U.T.M. și de sindicat de la în
treprinderea minieră Bocșa 
nu acordă sprijinul necesar, 
nu îndrumă comitetul clubu
lui pentru a desfășura o acti
vitate culturală bogată, plină 
de conținut educativ.

în localitatea Ocna de Fler 
muncim un număr mare de 
tineri dornici de a participa 
la o intensă viață culturală. 
Setei noastre de cultură este 
chemat să răspundă și clubul. 
Se impune de aceea, ca în cel 
mai scurt timp comitetul 
U.T.M. și cel al sindicatului de 
la întreprinderea minieră 
Bocșa să ia măsurile menite 
să reactiveze comitetul clu
bului nostru.

NICOLAE GOLGOțJAN
excavatorist

Un gest care

Munca de biblio
tecar dă satisfacții 
deosebite. E plăcut 
să oferi cititorilor 
cartea pe care o 
dorește și să-l vezi 
bucurindu-se cînd 
o are în mină.

In una din zilele 
trecute pe cînd înre
gistram un „teanc" 
de cărți pentru a le 
da „intrare" în raf
turi și apoi „liberă 
circulație" printre 
cititori - mi-a a- 
juns în mină volu
mul de versuri al 
tânărului poet Rusa-

lin Mureșanu intitu
lat „Amiezele vea
cului". Am deschis 
coperta și mă pre
găteam să-i dau 
numărul de inven
tar și s-o înregis
trez. Insă pe locul 
unde de obicei a- 
plicam ștampila și 
treceam numărul 
de inventar am vă
zut inscripția: „Șco
lii pedagogice de 
băieți din Arad, a- 
cest modest oma
giu din partea unui 
elev al el — Rusa
lia Mureșanu «

I n ziua aceea, la Bascov. 
comună aflată la doi 
pași de Pitești, bibliote

cara, utemista Șerbănescu Si- 
donia, s-a sfătuit îndelung cu 
Oiță Gheorghe, secretarul co
mitetului comunal U.T.M. 
Acțiunea organizației U.T.M. 
trebuia să reușească bine. 
Cele stabilite în doi nu 
i-a mulțumit, așa că au 
trimis și după profesorul 
Niță Gheorghe. în fața lor 
se afla textul unui montaj li
terar despre lupta comuniști
lor în anii negri ai ilegalită
ții. Reușita manifestării de
pindea în mare măsură de 
felul cam avea să fie orga
nizată. Toți erau de pă
rere că totul trebuie să se 
desfășoare astfel încît tinerii 
participant să aibă o imagine 
vizuală, ca de film, a celor 
povestite.

Cîteva ceasuri mai târziu, 
sala unde trebuia să se țină 
seara literară se umplu re
pede. Spre surpriza tuturor, 
cineva stinse lumina. Rămăse
se aprins numai un bec care 
lumina din față doar chipul 
povestitoarei, lăsând în umbră 
restul sălii- Din colțul lui, cu 
ajutorul unui aparat de pro
iecție, profesorul Niță Gheor
ghe făcu să apară pe peretele 
din față, imaginea Griviței a- 
nului 1933 Și povestitoare® 
începu să vorbească despre 
pilduitorul eroism al lui Vasi- 
le Boaită...

Organizând această acțiune, 
comitetul comunal U.T.M. a 
dovedit că înțelege un lucru 
important. Manifestările care 
se adresează tineretului își a- 
ting scopul numai dacă îmbra
că o formă atractivă, origina
lă, interesantă, dacă sînt pre
gătite din timp, temeinic. Și la 
Bascov mai aveau loc acțiuni

Un nou club
Alături de școala medie se

rală la care învață aproape 
300 de tineri din întreprinde
rea forestieră Nehoiu s-a des
chis de curând un frumos 
club al muncitorilor fores
tieri. înzestrat cu peste 3500 
volume — politice, literare și 
științifice, colecții de ziare și 
reviste etc., clubul oferă con
diții bune de petrecere plă
cută a timpului liber. Deseori 
îi poți vedea pe unii tineri 
participând la o discuție pe 
teme literare, pe alții concen
trați la mesele de șah în re- 
zelvarea unei probleme com
plicate sau minuind cu price
pere paletele de tenis de masă 
într-un viu și disputat cam
pionat.

IOSIF DOMAN 
electrician 

spune mult...

București". M-am 
oprit din lucru și 
am recitit dedica
ția. Gestul mi s-a 
părut deosebit de 
semnificativ. Cartea 
nu putea fi înregis
trată ca oricare, sub 
un număr curent de 
inventar. Era de 
țapt, recunoștința 
unui fost elev față 
de școala unde a în
vățat, față de pro
fesori.
ANA DRAGAN 

bibliotecara 
Institutului 

pedagogic Arad 

realizate formal, monoton. 
Folosindu-se de prezența la 
cămin a membrilor formații
lor artistice, se lua recenzia, 
articolul, Conferința gata fă
cută și cineva citea ce avea 
de citit. După asta se tre
cea în registru, justificativ: 
„Prezentat recenzia, articolul, 
conferința cutare". Semnat.

în urma serii literare de 
care vorbeam la început, fi
șele unor tineri cititori cum 
sînt Preda M. Rodica, Richi- 
țeanu Alexandra, s-au îmbo
gățit cu noi titluri de cărți, 
printre care multe despre 
lupta comuniștilor în anii de 
dinainte și după eliberarea 
patriei noastre de sub jugul 
fascist. Aceasta vădește preo
cuparea perseverentă pentru 
conținutul muncii culturale, 
pentru eficacitatea ei. Activi
tate plină de conținut urmă
rind să contribuie la educa
rea comunistă a tinerilor, nu 
goană după un volum de ac
tivități realizate în orice chip. 
Criteriul principal pentru asi
gurarea unui conținut eficace 
este orientarea în actualitatea 
satului. Eforturile biblioteca
rei în această direcție au fost 
încununate de succes. Odată, 
trebuia să se țină o recenzie. 
Era vorba de broșura : „Cum 
putem crește animale mai 
productive". E necesar să se 
știe că sectorul zootehnic al 
gospodăriei agricole colective 
,.A1 II-lea plan cincinal", 
realizează venituri tot mai 
mari.

Ca să-și întipărească trainic 
noile cunoștințe, mulți din cei 
prezenți aveau nevoie însă de 
un reazim concret, de cifre și 
fapte luate din însăși via
ta satului. Discuțiile s-ar fi 
înfiripat atunci în chipul cel

Sa aprofundezi 
f— cele citite! —

8 b* otec« personală, lată una 
dn cc“O' e cu cere se m-Kiresc 
acraaoa 3GO <M • oa la Fa- 
arca . tcsa'-Sacă®. ș> ia
Zioopâ' -ea se ginflesc cu
cti.ozu -*â da gospodar. Ahșeie, 
panourile, anunțurile de la stafia 
da redio-amplificare îi ajută, ra- 
cîndu-le cunoștință cu prietena 
nou sosită — cartea. Și cei mai 
mulți se grăbesc tn fiecare zi 
spre standurile de cărți.

Se poate spune că de mai 
mult timp membrii comisiei 
concursului „Iubiți cartea" se o- 
cupă de popularizarea cărții. 
Au discutat cu tinerii în secție, 
au organizat recenzii la club și în 
secții, la „Joile tineretului" și la 
stația de radio-amplificare, au fă
cut înscrierile a 83 de noi partici
pant) Și— ’8r 8U organizat unele 
recenzii pe marginea cărților din 
concurs pentru a le populariza.

Acesta ar fi un prim aspect. Se 
pune insă o altă problemă : s-a 
ocupat comisia într-un mod pro
fund, susținut, de modul în care 
tinerii se pregătesc în conținut 
pentru concursul „Iubiți cartea , 
a căutat să cunoască înainte 
de d-scufia finală în ce măsură 
aj înțeles tinerii esența celor ci- 
“•? Realitatea este că mem
brii comisiei așteaptă ca tinerii 
să se prezinte la discuția finală. 
Răbdători, așteaptă de la secreta
rii birourilor U.T.M. de secții să 
vină listele cu cei care sînt „pre
gătiți”, pentru a planifica zilele 
de examinare și decernare a in
signelor. Mai tresar doar citeoda- 
tă, cînd consultînd planul de 
muncă al comitetului U.T.M. (in 
care e înscrisă următoarea sarcină: 
de la 1 ianuarie pînă la 30 iunie 
vor fi examinați 50 de tineri par
ticipant la concursul „Iubiți car
tea”) își amintesc că sîntem în 
miez de vară. Răspunsul dat de 
secretarii din secții — în caro 
,.Mai au puțin de citit I” alternea
ză cu „încă n-au citit toată biblio
grafia'”, îi pune pentru o clipă 
pe ginduri, dar se liniștesc repe
de : „Mai avem timp ; în două 
săptămîni cîte nu se pot face ?!

Despre eficacitatea acestei „ac
tivități” nu le-ar fi greu să 
se convingă dacă ar avea curiozi
tatea să vorbească cu cîțiva tineri 
nou înscriși la concurs, și cu alți 
cîțiva dintre purtătorii de insignă 
mai vechi. Ar afla, de pildă, că 
Rusu Elena, din secția F 3, care 
a prins gustul lecturii are greutăți 
în înțelegerea cărții, în formarea 
unei păreri personale despre 
ceea ce citește, că dorește sin
cer să poată depăși stadiul ac
tual cind rămîne la jumătatea dru
mului și părerea despre carte 
și-o exprimă în lapidarul „mi-a 
plăcut" sau „nu mi-a plăcut", 
fără a mai putea spune și de ce. 
Și aceasta, pentru a da doar un 
singur exemplu. Sau ar afla că 
un purtător al insignei „Prieten 
al cărții" cum este Neagu Con
stantin, înțelegînd îngust rolul 
concursului, a citit doar pînă în 
clipa cînd a primit insigna.

Dacă comisia concursului ar ieși 
din „așteptarea răbdătoare" și ar 
veni să-i ajute pe tineri, dacă ar 
depăși stadiul acțiunilor de popu
larizare, meritorii, ce-i drept, dar 
departe de a epuiza acțiunile de 

mai firesc, ar fi stârnit 
cu adevărat interesul. Ceea 
ce s-a și întâmplat, în urma 
intervenției utemistului Dia 
Marin, îngrijitor la ferma 
zootehnică a gospodăriei co
lective. Peste zi, el își mai 
aruncase odată privirea pe 
notițele de la cursul de în- 
vățâmînt agrozootehnic, ba își 
întocmise chiar și un „punc
taj" al ideilor principale,

Astfel, „gheața a fost Spar
tă”, atmosfera s-a înviorat, 
lenache Maria, tînără întovă
rășită, Neblea Maria și mulți 
alții știau cite ceva despre 
vaciie gospodăriei, le și vă
zuseră chiar. Producția pe cap 
de vacă furajată, care se ri
dică la 2400 litri lapte, va 
ajunge anul acesta la 2500 li
tri. Rezultatele de pînă acum, 
pe care se bizuia de fapt și 
Dia. dovedesc că această pro
ducție va fi realizată. Dar 
cum ? Iată...

Se înțelege că reușita recen
ziei s-a datorat și faptului că 
a avut un caracter concret. 
Realitățile specifice comunei 
au dat conținutului mai multă 
forță de convingere. Ceea ce 
arată că îndrumările comite
tului comunal de partid au 
fost bine înțelese de utemiștii 
din Bascov, cu ajutorul cărora 
a fost dusă la bun sfirșit a- 
ceastă manifestare.

Eficacitatea unei acțiuni cul
tural-educative, se vădește în 
contribuția pe care o aduce 
la făurirea unei conștiințe noi, 
socialiste. în această privință 
brigada artistică de agitație a 
căminului cultural a desfășu
rat o frumoasă activitate. E o 
formație cu experiență, clasată 
pentru faza interregională a 
celui de al Vl-fea Concurs al 
formațiilor artistice de ama-

entrenare și familiarizare e tine
rilor cu lectura —• cit de meri ar 
fi rezumatele I Ar prinde gustul 
cărții ți Nadeicu Hco m ș> Oupar 
Oum.-tru din secția F 3 și mulți 
alții care își irosesc încă timpul in 
plimbări inutile, ar trage mai 
multe foloase toți cei care rămîn 
la simpla narare a subiectului li
nei cărți.

O dezbatere largă asupra felu
lui în care tinerii înțeleg conți
nutul cărților, asupra acțiunilor 
care trebuie întreprinse pentru 
a-l ajuta pe fiecare fînăr să ex
tragă esențialul din cartea citită, 
se impune să organizeze atît co
misia concursului cît și birourile 
U.T.M. din secții. Inițierea unor 
acțiuni la care să fie invitați să 
vorbească cei mai buni „Prieteni 
ai cărții", să împărtășească din 
experiența lor în însușirea lectu
rii, atragerea în diferite activități 
a acestora la club pentru a de
veni propagandiști ai concursului, 
organizarea unor ample dezbateri 
în cadrul unor seri literare, con
cursuri ghicitoare despre trăsătu
rile morale înaintate ale eroilor 
comuniști din cartea citită, de 
pildă — ar constitui un ajutor 
concret dat tînărului pornit spre 
înțelegerea sensului și foloaselor 
lecturii.

Neglijînd să controleze activi
tatea comisiei, comitetul U.T.M. 
se face în principal vinovat. Sint 
membri în comitet care nu știu 
și nu se simt deloc răspunzători 
de defectuoasa muncă cu cartea, 
în cadrul concursului din multe 
organizații de secții (de pildă 
Gheorghiu Gheorghe și Vîrvărici 
Maria), nu sînt încă pe deplin lă
muriți asupra foloaselor educative 
pe care le poate aduce buna 
desfășurare a concursului „Iubiți 
cartea". Deși în planul comun ai 
comitetului U.T.M. și al comitetu
lui sindicatului există trecute u- 
nele acțiuni bune, ele au rămas 
doar în fila de dosar, colabora
rea în această problemă fiind în
țeleasă formal. O analiză serioasă 
a comisiei concursului „Iubiți 
cartea" și întocmirea unui plan 
de măsuri cu acțiuni diverse, a- 
tractive și diferențiate se impun 
a fi luate imediat de comitetul 
U.T.M.

O jumătate din numărul tineri
lor din această fabrică sînt pasio- 
nați cititori. Aceasta impune ca 
și cealaltă jumătate să meargă în 
pas cu ei, lucru pe deplin posi
bil prin îndrumarea bună încă de 
la început, din bibliotecă. Fără a 
fi alungată, recenzia trebuie com
pletată eu discuția vie, intere
santă care să ajute la înțelegerea 
deplină a cărții. Comitetul U.T.M. 
trebuie să pună capăt nepăsării 
și formalismului comisiei, ajutînd 
pe fiecare fînăr în drumul spre 
înțelegerea și însușirea comorilor 
din cărți.

FLORICA POPA 

tori. Conținutul numeroaselor 
programe prezentate promo
vează cu entuziasm și forță 
noul, lovind necruțător în tot 
ce-i dăunător.

E de la sine înțeles că bri
gada nu poate să rămînă cu 
brațele încrucișate față de 
lipsuri. Și totuși, intervenția 
brigăzii nu e îndeajuns de 
eficace deoarece nici tânăra 
interpretă Badea Elena nu a 
efectuat anul acesta, nici 
o zi-muncă. Cu asemenea 
„carte de vizită", brigada 
apare slăbită în presti
giul ei și, implicit, în forța 
ei combativă, lucru care re
clamă mai multă răspundere 
din partea comitetului U.T.M.

Lucrările de întreținere a 
culturilor precum și pregăti
rile în vederea apropiatei 
campanii de recoltare, cer în 
această perioadă un efort 
sporit colectiviștilor și în
tovărășirilor din comuna Bas- 
cov. Dar, așa cum afirma și 
secretarul comitetului comu
nal U.T.M., tovarășul Oiță 
Gheorghe, care e și direc
torul căminului cultural, folo- 
sindu-se formele cele mai po
trivite, munca cuiltural-educa- 
tivă se poate desfășura în 
bune condiții și în aceste 
zile. Jurnalul vorbit de pildă 
se poate realiza cu ușurință 
în orice condiții, constituin- 
du-se în acest scop echipe for
mate în primul rînd din ti
neri. Inițiativele trebuie să 
pornească din sînul fiecărei 
organizații, inclusiv din sa
tele mai depărtate de 
centrul comunei, de cămin. 
Iar în pregătirea fiecărei ac
țiuni, fiecărei manifestări, 
esențial este să se urmăreas
că un conținut bogat izvorit 
din realitățile satului

C. NĂNCU

Pasiunea 
unei cititoare

Aș putea să scriu despre 
biblioteca din comuna Vințul 
de jos, raionul Alba, despre 
acțiunile inițiate de bibliote
cară pentru popularizarea căr
ții. Puteam redacta o scrisoare 
despre sutele de cititori care 
vin cu regularitate la biblio
tecă unde studiază cu pasiune 
diccrse curți și broșuri din 
domemuj cg^icaltu’-.i. pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele, pen
tru a munci mai bine pâmin- 
tul. Dar eu am găsit că e bine 
să povestesc citeva lucruri 
numai despre o singură citi
toare, mai precis despre ute- 
mista Pompilia Vințan. Dacă 
cineva vrea s-o cunoască ny e 
nevoie să meargă pină la 
marginea satului unde locu
iește, ci n-are decât să vină pe 
înserat la bibliotecă. Aici o va 
găsi cufundată in lectura unui 
roman, a unei reviste sau bro
șuri. Da, Pompilia Vințan ci
tește mult, chiar foarte mult. 
Odată cu citirea unei cărți» 
însă, ea nu cere tovarășei Ma
ria Băcilă, bibliotecara -noas
tră, o altă carte, ci citeva 
coaie de hîrtie și așterne în 
rînduri mărunte părerea ei 
despre cartea respectivă. După 
ce se consultă cu bibliotecara, 
pornește pe ulițele satului și 
adună tinerii. Nu e nevoie să-i 
lămurească căci toți știu des
pre ce e vorba : Pompilia le 
va citi la șezătoarea de di- 
seară o nouă recenzie. Le va 
citi chiar citeva fragmente din 
carte.

Tînăra cititoare nu se poate 
tmpăca cu gindul ca ceilalți 
tineri să nu afle conținutul 
cărții citite de ea.

Însemnările ei despre căr. 
țile citite, despre eroii a- 
cestora cit și despre au
tori sint atit de bine do
cumentate încît zile de-a 
rîndul cărțile respective nu 
mai pot fi găsite în biblio
tecă : toate sint la tineri citi
tori care au ascultat la șeză
toare recenzia Pompiliei Vin
țan. Ea a făcut recenzii la vo
lumele „Moara cu noroc"» 
„Moromeții", „Desfășurarea"'» 
„Setea” și multe altele, nu 
pentru a arăta celorlalți cit 
citește, ci din dorința sinceri 
de a dezvolta la tineri dragos
tea față de carte.

V. SERBU 
elev

t

O lecție de acordeon la cer
cul din cadrul Palatului pio

nierilor din București

Foto: V. ORZA



In preajma Zilei
aviației R. P. Romîne

La 17 iunie se împlinesc 51 
de ani de la primul zbor al 
pionierului aviației romînești, 
inginerul Aurel Vlaicu. Cu a- 
cest prilej, duminică se săr
bătorește Ziua aviației R. P. 
Romîne, zi pe care naviganții 
și personalul aeroportuar a! 
aviației de transport o cin
stesc cu realizări deosebite.

Aviația civilă în țara noa
stră nu s-a putut dezvolta pe 
măsura tradiției create de 
înaintașii ei decit în anii pu
terii populare, cînd a lost în
zestrată cu avioane și insta
lații moderne de dirijare și 
protecție a navigației. In pre
zent, majoritatea orașelor re
ședință de regiune, precum și 
principalele centre economice 
din țară au legături cu Capi
tala prin curse regulate ale 
avioanelor TAROM. Avionul a 
devenit un mijloc obișnuit de 
transport pentru tot mai mulți 
oameni ai muncii, costul unei 
călătorii pe rețeaua internă 
fiind aproximativ egal cu a- 
cela al transportului pe calea 
ferată, cu tren accelerat, cla
sa I. Pentru sezonul de vară 
este prevăzută deschiderea 
unor noi trasee între Sibiu— 
Brașov—Constanța, între Arad 
—Timișoara—Constanța, Ti
mișoara—Deva—Cluj, Bănea- 
sa—Brașov—Tg. Mureș—Cluj 
șl înapoi.

Traiicul internațional, însu- 
mînd trasee cu o lungime to
tală de circa 11.653 km, asi-

legături regulate cu A- 
Belgrad, Berlin, Bruxei- 

Copeahaga,
gura 
lena. 
Ies, Budapesta,
Kiev, Moscova, Odesa, Paris, 
Praga, Solia, Stockholm, Vie- 
na. Anul acesta, in afara tra
ficului curent, este prevăzut 
transportul cu avioanele 
TAROM spre stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre a circa 
10.003 de turiști.

Creată în anii regimului de
mocrat-popular, aviația utili
tară este tot mai larg folosită 

a 
de 
în

în acțiuni de împrăștieie 
îngrășămintelor chimice, 
combatere a dăunătorilor 
păduri și culturi, pentru trans
portul urgent al bolnavilor și 
medicamentelor, în prospecți
uni geologice, supravegherea 
liniilor electrice de inaită ten
siune etc.

Hotărîți să dezvolte succe
sele obținuie pînă acum, pi- 
loții, muncitorii, inginerii, teh
nicienii și ceilalți lucrători 
din aviația civilă se strădu
iesc să-și ridice necontenit 
cunoștințele tehnico-profesio- 
naie, pentru a putea deservi 
in condiții optime aeronavele 
și instalațiile aeroportuare 
moderne ce Ie sint încredința
te. 88 de naviganți din cadrul 
TAROM au efectuat pînă a- 
cum peste un milion de kilo
metri de zbor în curse aerie
ne de transport, obținînd in
signa de „milionar".

(Agerpres)

Maxim Gorki scriitor

prețuit în țara noastră
Maxim Gorki, de la a că

rui moarte se împlinește la 
18 iunie un sfert de veac, se 
numără printre cei mai popu
lari scriitori străini în rîndul 
cititorilor romîni. De la pri
ma lucrare a marelui scriitor 
apărută în limba romînă în 
anul 1904 — piesa „Azilul de 
noapte" - răspîndirea și pre
țuirea operei lui Gorki în 
țara noastră a urmat un drum 
ascendent. După eliberare, 
edițiile și tirajele traducerilor 
din opera lui Gorki au a.ins 
cifre deosebite. Din 1945 și 
pînă astăzi numărul de titluri 
din opera sa. traduse în lim
ba romînă, se ridică la aproa
pe 70, însumînd un tiraj de 
peste un milion de exemplare. 
Celebrul roman „Mama" a 
apărut în opt ediții. î;t 230.000 
de exemplare, iar trilogia au
tobiografică (..Copilăria mea", 
„La stăpîni” șiZ.Universitățile 
mele") în cinci ediții. în 
263.000 exemplare. Totodată 
s-a început editarea celor 
30 de volume de „Opere", din 
care au apărut pînă acum 
18 volume. Pînă la sfîrșitul 
acestui an vor mai fi editate 
4 volume, cuprinzind ultimul

său roman „Viața lui Klim 
Samghin".

De o deosebită prețuire se 
bucură în rîndul spectatorilor 
noștri opera dramatică a lui 
Maxim Gorki. Tot „Azilul de 
noapte" — jucată in stagiu
nea 1903-1904 de Teatrul Na
țional din Iași - a deschis 
publicului romi nesc calea 
spre cunoașterea dramatur
giei gorkiene. Piesele lui 
Gorki ,,Azilul de noapte", 
„Cei din urmă". ..Micii bur
ghezi", „Vassa Jeieznova" și 
altele au fost prezentate cu 
mult succes atit pe scenele

din celelalte o: 
în ultimul de 
piese au fast 
aproape 270.000

Cu prilejul c
25 de ani de 1
Maxim Gorki, î

avea

literare etc.

Cupa U.C.E.C.O.M." la cicli sm FotbalAtieți romîni 
la »Memorialul 

Kusocinski*
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala plecînd la Varșovia 
delegația atleților romîni al
cătuită din lolanda Balaș, 
Zoltan Vamoș și Ana Roth, 
care participă astăzi și dumi
nică la tradiționalul concurs 
internațional „Memorialul Ku. 
socinski".

Concursul de la Varșovia 
care va avea loc pe stadionul 
„Cea de-a 10-a aniversare", 
reunește peste 200 de atieți și 
atlete reprezentind 11 țări: 
U.R.S.S., R. P. Chineză, R. P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
R. F. Germană, R. D. Germa
nă, S.U.A., Iugoslavia și altele.

(Agerpres)

Cei 54 de cicliști 
care au rămas în 
competiția 
națională 
U.C.E.C.O.M." și-ău 
disputat cu ardoa
re întîietatea în 
etapa a IlI-a des
fășurată vineri 
între Govora—Rm- 
Vîlcea—Sibiu (118
km.). Gheorghe Ra
dulescu, purtătorul 
tricoului galben a 
fost chiar de la 
plecare ținta unor 
atacuri succesive 
din partea principa
lilor lui adversari. 
El face însă față 
cu succes acestor 
atacuri. întrecerea 
devine pasionantă

inter-
,,Cupa

Primirea la Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne a ambasadorului 

R. P. Mongole

pe ultima parte a 
etapei cînd la km 
68 se produce eva
darea hotărîtoare: 
se desprind prin- 
tr-un demaraj lung 
Aurel Șelaru, Vasi- 
le Dobrescu, Ion 
Stoica și Petre Ga- 
ne cărora peste 25 
km. li se alătură și 
polonezul Chitej. 
Pe străzile orașului 
Sibiu cîștigâ deta
șat ciclistul polonez 
Roman Chitej.

Clasamentul eta
pei : 1. Roman Chi
tej („Start" R. P. 
Polonă) 2h 57’ 04” ; 
(timp cu bonificație 
2h56’ 04”) ; 2. Vasile

Dobrescu (Voința B 
2h 57* 15” (timp 
cu bonificație 
56’15’T; 3.
Stoica (C.C-A ) 2h 
5T 15” 4. Aurel Șe
laru (Dinamo).

Clasamentele ge
nerale după trei eta
pe. Individual: Gh. 
Radulescu (C-C.A.) 
7h 25’ 52” ; 2. Ro
man Chitej („Start" 
R. P. Polonă) 7h 
26’15” ; 3. Vasile 
Dobrescu 7h 26' 56”. 
Echipe : Voința I 
22h 22’ 46” ; „Start” 
R. P. Polonă 22h 
22’59”; C.C.A. 22h 
23’ 10”.

2h 
Ion

I. TRAIAN

• în turneul internațional 
de fotbal de peste ocean s-a 
desfășurat joi seara la Mon
treal un nou meci : Bangu 
(Brazilia)—Concordia (Mon
treal). cîștigat de prima echipă 
cu scorul de 1—0 (0—0).

Vineri 16 iunie, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer și 
Consiliului 
R.P.

vicepreședintele 
de Miniștri al 

Romîne, Emil Bodnăraș,

au primit în audiență proto
colară de prezentare pe Gur- 
javin Baljid, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Mon
gole la București.

• Cantinuindu-și turneul 
în Europa, echipa selecționa
tă de fotbal a Argentinei a 
jucat ia Florența în compania 
reprezentativei Italiei. Fotba
liștii italieni au desfășurat 
un joc foarte bun obținînd 
victoria cu scorul de 4—1

• Turneu internațional de 
fotbal de la Paris a fost cîș- 
tigat de echipa braziliană 
F. C. Santos, care în finală a 
învins cu 6—3 (4—0) echipa 
portugheză Benfica Lisabona.

Primirea de către ministrul Afacerilor 
Externe a ministrului Iranului

Vineri, 16 iunie, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministru pleni-

potențiar al Iranului la Bucu
rești, Abbas Aii Khalatbary. 
în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acre
ditare.

Oamenilor muncii
le sint create minunate

Lucrări de diplomă
(Urmare din pag. I-a)

Foto: V. RANGA

condiții de odihnă

(Agerpres)

Un pionier sîrguincios

Ion Nicolaescu 
un eveniment 
căsătorit. Așa

Foto : GR. PREPELIȚA

îndrăgit de tmen. respectat, 
mulți muncitori j se adresează 
pentru o îndrumare, pentru 
un sfat. Iar atunci cînd s-a 
pus problema să fie ales cel 
mai bun dintre ei secretar al 
organizației U.T.M. s-au gîndit 
Cu toții, dintr-o dată, la Ion 
Nicolaescu.

In viața lui 
'intervenit 

deosebit: s-a 
cum era și firesc, el și-a in
vitat tovarășii din brigadă 
acasă, să ciocnească împreună 
un pahar cu vin, s-o cunoască 
pe soție.

Băieții s-au arătat veseli 
ca întotdeauna, nu admirat 
mobila nouă, aparatul de ra
dio și toate lucrurile care-i 
umpleau din belșug casa.

— Frumos! au spus ei, tn- 
țelegînd că toate acestea sint 
rodul aceleiași griji de gospo
dar. a tînărului lor prieten.

eficientă practică reiese din 
însuși sîstsrn ji ds muncă la 
proiecte. Aceasta perioada a 
început cu o perioadă de dcuă 
săptămim ce practică la insti
tutele de proiectare. Aici, stu- 
denii: au avut posibilitatea să 
se inipeze mai oine ia pro
blemele executării unui pro
iect, să se documen eze temei
nic in legărară cu lucrarea pe 
care au abordat-o. La institu
tele de proiectări studenții au 
primit sprijinul competent al 
inginerilor proiectanți cu o 
vastă experiență in domeniul 
proiectării, precum și un bogat 
material documentar.

Documentarea pentru lucra
rea de diplomă n-a constat 
insă numai in practica la in
stitutele de proiectări. Unii 
absolvenți au avut nevoie de 
documentare practică în între
prinderi pentru proiectarea 
unor instalații și construcții. 
Institutul le-a mijlocit aceas
tă posibilitate, numeroși ab
solvenți au stat o anumită pe
rioadă in întreprinderi, au stu
diat, s-au documentat, s-au 
consultat cu specialiști. De 
pildă, pentru proiectarea unor 
cazane, studenții de la Facul
tatea de instalații, secția ter- 
motehnică, s-au documentat la 
Uzinele ,,Mao Țze-dun“ și 
„Metalica".

Timpul petrecut de absol
venți în întreprinderi pentru 
studierea „pe viu" a proble
melor legate de lucrările lor, 
a arătat cît de mult valorea
ză contactul cu producția pen
tru realizarea unor lucrări la 
un înalt nivel științific și 
practic. Experiența a dovedit 
însă, că este necesar ca toți 
absolvenții să efectueze aceas
tă practică, înainte de a în
cepe lucrarea, pe cît pasibil 
în ace’e întreprinderi pentru 
care este proiectată lucrarea. 
De asemenea, ar fi necesar să 
se studieze posibilitatea de a 
prelungi această practică pre
mergătoare efectuării proiec
tului de diplomă, în funcție 
de necesitățile de studiu ale 
fiecărei lucrări.

Un moment important în 
realizarea proiectului de di
plomă este munca de 
ție, alegerea soluției

Este vizibilă preocuparea ma
jorității studenților de a nu 
copia instalații sau ponstrucții 
existente, ci de a căuta solu
ții noi, originale, superioare 
atit din punct de vedere teh
nic cit și economic. Studen
tul Valentin Alexandru de la 
Facultatea de instalații, care 
proiectează un cazan de aburi 
tip Manotehnica, n-a copiat 
proiectul uzinei unde s-a exe
cutat acest tip de cazan, ci 
a adoptat o soluție diferită de 
cea a fabricii, fiind preocupat 
de reducerea consumului de 
metal în construcția cazanu
lui. De altfel, trebuie să subli
niem preocuparea majorității 
absolvenților pentru aspectul 
economic al proiectelor de di
plomă, pentru căutarea unor 
soluții tehnice și de organizare 
a șantierelor cit mai rentabile, 
bazate pe date reale luate din 
practică.

Nu toate proiectele reali
zate de absolvenții Institutu
lui de construcții întrunesc 
însă aceste caracteristici. Unii 
absolvenți au folosit în pro
iectele lor soluții deja stabili
te în întreprinderi sau luata 
din documentarea de specia
litate. La Facultatea de insta
lații și utilaj, de pildă, există 
cîteva asemenea proiecte.

Lucrările se află acum în 
faza finală. Nivelul lor știin
țific, eficiența și valoarea lor 
practică vor fi apreciate, desi
gur, la examenul de stat. A- 
tunci cînd s-a discutat despre 
eficiența lucrărilor, despre po
sibilitatea valorificării lor, ni 
s-a arătat că aceste lucrări le

va aprecia comisia, la examen. 
Răspunsul acesta relevă o de
ficiență care se manifestă
privind proiectele de diplo
mă ale absolvenților construc
tori. Așa cum arătam ia în
ceput, tematica proiectelor de 
diplomă a fost bine aleasă, a- 
xată pe probleme actuale, lu
crările au un caracter aplica
tiv, s-a ținut seama ca ele să 
rezolve unele probleme cerute 
de producție. Dar, la ora ac
tuală nu se știe concret dacă 
aceste lucrări vor fi valori
ficate și unde anume vor fi 
puse în practică. Or, acest lu
cru trebuia să se știe din mo
mentul în care absolventul a 
început lucrarea. In felul a- 
cesta. munca absolvenților ar 
fi fost stimulată, mai mult, 
s-ar fi creat o legătură intre 
absolvent și întreprinderea 
pentru care ar fi realizat pro
iectul, ar fi crescut răspunde
rea acestuia pentru calitatea 
lucrării, știind că aceasta ește 
așteptată. Procedînd astfel, și 
întreprinderile ar fi fost soli
citate să se preocupe de lu
crările absolvenților, să urmă
rească realizarea lor pentru ca 
acestea să nu rămînă 
în sine.

Firește, examenul de 
scoate la iveală multe 
valoroase, care pot folosi în
treprinderilor în rezolvarea 
unor probleme ale producției. 
Este necesar să existe multă 
grijă pentru valorificarea a- 
cestor lucrări, pentru verifi
carea eficacității lor în prac
tică, remediindu-se în acest 
fel deficiența semnalată.

lucrări

stat va 
lucrări

Avionul pleacă la ora 9

Cupe Victoriei
(faza internațională) ce *e 
desfășoa'ă in aceste zile pe 
Marea Neagră, prilejuiește 
dispute deosebit oe specta

culoase

An de an, stațiunile balneo- 
climatice își măresc capacita. 
tea. Un număr tot mai mare 
de oameni ai muncii își petrec 
concediul in cele mai pitorești 
regiuni ale țării. De exemplu, 
in stațiunile balneo-climatice 
din regiunile Ploiești și Bra
șov își vor petrece concediul 
de odihnă și vor beneficia de 
tratament în acest an peste 
146.000 de oameni ai muncii, 
cu aproximativ 45.000 mai 
mulți decit în anul trecut. In 
pitorețtile stațiuni balneo-cli
matice de pe Valea Oltului — 
OMnești, Govora și Călimă- 
nești — își vor petrece conce
diul și se vor trata în 
an peste 61.000 oameni ai 
di, cu peste 6.300 mai 
decit in anul 1960.

Cei ce vin la odihnă
nesc in stațiuni noi prefaceri 
care le asigură un concediu 
confortabil: numeroase cluburi 
noi, înzestrate cu televizoare. 
Numărul cărților din biblio
teci a sporit cu mii de volu
me. Organele sindicale locala 
au luat măsuri pentru asigu-

acest 
mun. 
mulți

întil-

rarea unei activități cultural- 
artistice cit mai bogate. La 
Predeal, de exemplu, unde în 
prezent srnt la odihnă aproa
pe 1.000 de oameni ai muncii, 
au avut loc concerte ale or
chestrelor de muzică popu
lară „Barbu Lăutaru", „Cîn- 
drelul", „Miorița"

S-au îmbunătățit și condi
țiile de tratament ale oameni
lor muncii. Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale a 
dispus transferarea în stațiu
nile balneo-climatice, pentru 
sezonul de vară, a 450 de me
dici și 600 cadre sanitare me
dii. Intr-o serie de stațiuni ca 
Olănești, Călimănești, Pucioa
sa și altele, pavilioanele de 
tratament au fost dotate cu a- 
paratură modernă.

Pentru asigurarea unor con
diții cit mai bune de odihnă 
și tratament a fost prevăzută 
în bugetul asigurărilor sociale 
de stat din acest an suma de 
174.300.000 lei.

(Agerpres)

Realizări ale industriei locale
De curînd la Sfatul popu

lar al regiunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară au sosit da
tele privind realizările obți
nute de unitățile industriei 
locale. Din analiza acestor 
date rezultă că în primele 5 
luni ale anului unitățile in
dustriei locale au depășit cu 
11,2 la sută planul producției 
globale. Valoarea produselor 
realizate peste plan se ridică 
la 14.000.000 lei, iar prin re
ducerea consumurilor speci
fice, a rebuturilor, s-au rea
lizat economii de 
3.700.000 lei la prețul 
față de anul 1960.

Urmînd indicațiile parti
dului de îmbunătățire conti
nuă a calității produselor, u- 
nitățile industriei locale a re
giunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară au luat măsuri de 
perfecționare a procesului 
tehnologic. La producția de

peste 
de cost

mobilă, de pildă, au fost puse 
In funcțiune utilaje noi prin
tre care mașini de turnat lac, 
care îmbunătățesc mult cali
tatea și aspectul mobilei. De 
asemenea s-a introdus folo
sirea pe scară largă a mate
rialelor plastice. Ca urmare, 
mobila livrată complexului 
balnear de la Mamaia a fost 
mai frumoasă și de calitate 
superioară. în același timp, 
unitățile industriei locale au 
asimilat și fabricat 115 pro
duse noi, pripțite. care diferite 
tipuri de mobilă, produse de 
larg consum din masă plas
tică și metal, produse textile, 
confecții etc.

(Agerpres)

Informații
In cadrul unui turneu pe 

care îl întreprinde prin Eu
ropa, vineri a sosit în Capi
tală formația americană 
„Harlem Globetrotters". For
mația va prezenta trei spec
tacole în București.

Seara a avut loc pe stadio
nul Republicii primul spec
tacol al formației americane 
„Harlem Globetrotters".

★
Continuîndu-și 

regiunea Brașov, 
polonez de stat 
prezentat vineri 
spectacol în sala c.... 
muncitOTese al Uzinelor 
dependența" din Sibiu.

Suita de dansuri și cinte- 
cele sileziene, aranjate de 
prof. Stanislaw Hadyna — 
conducătorul ansamblului - 
au fost răsplătite cu vii a- 
plauze de publicul sibian.

(Agerpres)

turneul în 
Ansamblul 
„Slask" a 
seara un 

clubului 
-. 1 „In-

-------•-------

Copilărie 
bucurie

(Urmare din pag. I-a)

De ce ezită Liuba ? Ur- 
mărindu-i privirea — 
in care dragostea se îm

bină cu o vagă tristețe — a- 
țintită asupra bărbatului din 
fața ei, înțelegi lesne că nu
trește pentru el sentimente cu 
adevărat profunde. Și el o iu
bește. Și Lena, isteața fetiță a 
Liubei, se înțelege de minune 
cu „nenea Iura“. Totuși Liu
ba, nu știe încă dacă e bine 
sau nu să urce în „avionul 
care pleacă la ora 9“.

Rămasă orfană în urma răz
boiului, părăsită numai după 
2 luni de tatăl copilului ei, 
Liuba, ospătară la cantina unei 
mari uzine — eroina filmului 
sovietic „Avionul pleacă la 
ora 9“ - nu mai așteaptă ni
mic deosebit de la viață. To
tuși apare în drumul ei un 
om, inginerul Iuri Tarasoviei 
Dolina, care o determină să ia 
totul de la început: și învă
țătura, și munca și dragostea.

Noua creație a cineaștilor 
studioului „A. P. Dovjenko" 
din Kiev se încadrează în ca
tegoria filmelor avînd ca te
matică formarea conștiinței 
comuniste a tineretului so
vietic. Din multitudinea pro
blemelor incluse într-o ase
menea temă, G. Rușnirenko, 
scenaristul filmului „Avionul 
pleacă la ora 9“, a ales pe a- 
ceea a rolului pe care o dra
goste adevărată îl poate avea 
în transformarea multilaterală 
a unui om. Dar nu orice Jel 
de dragoste, ci una adevăra
tă. Și Serghei o „iubește" pe 
Liuba. Se plimbă cu ea, dan
sează, petrec... Ba — învin-

gîndu-și reținerea determina
tă de existența Lenei — se 
hotărăște chiar să o conducă 
la... ,,ofițerul stării civile". 
Dacă ar fi făcut-o atunci cînd 
Liuba considera că tot ce-și 
poate dori in viață este sa se 
mărite, fără îndoială că ea ar 
fi acceptat de îndată propu
nerea lui. Dar în viața Liu-

lucru o determină 
la început cam pros- 

și superficială, să se 
să dorească alt-

Carnet
cinematografic

bei - o fată obișnuită, cu 
o concepție destul de simplis
tă asupra fericirii — a inter
venit un lucru neașteptat: 
dragostea adevărată.

Creatorii filmului au reușit 
să demonstreze adevărul sen
timentelor inginerului Dolina, 
prin mijloace convingătoare 
datorită omenescului și fires
cului lor. Faptul că o ajută pe 
Liuba să rezolve probleme de 
aritmetică sau să înțeleagă re
gula verbelor perfective și 
imperfective pornește nu atit 
din dorința de a o vedea mai 
des sau de a-i „face curte", ci 
din convingerea fermă că un 
comunist trebuie să facă to
tul pentru a contribui la dez
voltarea capacităților creatoa
re ale semenilor săi. Există în 
omul acesta — aparent puțin 
rigid și stîngaci, care nu știe 
să danseze și se „sperie" de 
spontanul sărut al Liubei — 
o mare dragoste de oameni, 
încredere neclintită îh forțele 
uneori imperceptibile la prima 
vedere, ale acestora. Tocmai

acest 
Liuba 
tuță 
transforme, 
ceva decit o viață monotonii 
circumscrisă între munca de 
ospătară la cantină și plim
bările și dansul cu Serghei, 
sau. cu altul de felul lui.

Scenaristul, regizorul I. Li
senko, ca și sensibila actri
ță Silva Sergheicikova au ur
mărit, cu o remarcabilă cu
noaștere a psihologiei tinerilor 
din zilele noastre, evoluția 
Liubei, transformarea ei lentă 
dar sigură. Intre disperarea 
cu care fata spune — într-una 
din scenele de început ale 
filmului — „mi-e teamă că 
nici Serghei n-o să vrea să se 
însoare cu mine", și siguranța 
afirmației de mai tîrziu — 
„mă plictisesc cu tine Ser
ghei", nu s-au întîmplat eve
nimente extraordinare. Ingine
rul sever și sobru, avînd o te
meinică pregătire profesională 
și culturală îi pare inaccesi
bil, nici nu îndrăznește să 
spere că ar putea să-i stea 
cîndva alături. Fără să-i pro
mită nimic, fără să-i mărtu
risească sentimentele pe care 
demnitatea și curățenia ei su
fletească i le trezise, Dolina 
declanșase insă resorturile 
tainice ale năzuințelor Liubei, 
înăbușite de suferințele prin 
care trecuse, de neîncrederea 
în propriile-i forțe, stimulată 
de indiferența manifestată de 
unii oameni din jurul ei. Liu
ba devine alt om și privește 
cu alți ochi viitorul nu fiind-

concep- 
optime.

Un codiM din film
că vrea să-l cucerească pe in
giner, ci pentru că a înțeles, 
cu ajutorul lui, că nu se poate 
trăi fără un înalt ideal 
viață și că pentru 
trebuie să lupți.

Ceea ce face 
..Avionul pleacă 
să impresioneze pe spectatori
— mai cu seamă pe cei tineri
— să le dea mult de gîndit, 
este modul direct cu care dez
bate probleme întilnite în via
ță la tot pasul, subli-niindu-le 
sensurile majore, rezolvîndu-le 
cu îndrăzneală. Spectatorul nu 
urmărește pe ecran numai o 
poveste obișnuită de dragoste, 
ci este determinat de creatorii 
filmului să gindească înde
lung, cu seriozitate, la tot ce 
se întîmplă eroilor, să le con
frunte atitudinile sau reacțiile 
din diferite împrejurări, cu 
propriile sale concepții sau 
sentimente.

în 
a-l atinge

ca filmul 
la ora 9"

Ne întrebam la început „de 
ce ezită Liuba , de ce pă
șește cu oarecare teamă spre 
ceea ce va înesmna cu adevă
rat, pentru ea și pentru Lena, 
fericire. Pentru că în locul 
blazării și indiferenței s-a dez
voltat în ea sentimentul răs
punderii față de viață. Numai 
în clipa cînd se convinge că 
va fi în stare să urce alături 
de Dolina treptele către o 
viață mereu mai plină, mai 
frumoasă, mai bogată în în
făptuiri, se îndreaptă de mînă 
cu Lena, spre „avionul care 
pleacă la ora 9".

Tocmai în faptul că dezvoltă 
și în tinerii spectatori acest 
sentiment al răspunderii față 
de viață, constă principalul 
merit al filmului creat de ci
neaștii din Kiev pe care vi-l 
recomandăm eu 
că vă va interesa 
deopotrivă.

convingerea 
și emoționa

LUCIA BOGDAN

„Casa Pisicii". învățătoarea, 
un regizor, o pictoriță, părin
ții, cîți nu și-au dat mina ca 
acest spectacol să iasă bine, 
să bucure pe toți 1 I-am vă
zut pe scenă, i-ctm revăzut la 
televizor... pe copiii care cu 
o zi două înainte străbateau 
orașul în lung și în laț, sau 
cercetau împrejurimile, îi des
copereau frumusețile, iar as
tăzi ca mici artiști, interpre
tau o piesă de teatru... înso
rită copilărie, bună, caldă, ca 
inima celor ce o veghează, o 
înzestrează și o apără... Bucu- 
rați-vă de ea, copii ai școlii 
„Ion Creangă", bucurați-vă 
de ea, copii ai țării mele 1 
Calea voastră nu are opre
liști. învățați, munciți, fiți 
demni de propria voastră co
pilărie 1

Cinematografe
Avionul pleacă la ora 9 j 

Republica, Elena Pavel, Vol
ga ; Setea: Popular, 30 De
cembrie ; Vikingii : Patria, 
București, înfrățirea între po
poare, Miorița, Libertății; 
Adio copilărie: Gh. Doja, Ar
ta ; Strada Preriilor : V. Alec- 
sandri; Am supraviețuit 
marții mele : I. C. Frimu, Ma- 
gheru, Al. Sahia, 23 August ; 
Corabia zburătoare: Lumina, 
Al. Popov ; La ordin, să trăiți: 
Central, V. Roaită ; Drumul 
spre înalta societate : Victoria, 
B. Delavrancea ; Cielito Lin
do : Maxim Gorki ; A doua 
naștere a metalelor — Vreau 
să știu tot nr. 14 — 
leilor — De strajă 
Timpuri Noi ; Piticul 
(dimineața), 
(după amiază) : 13 Septembrie; 
Principiul Suprem : Tineretu
lui ; Cerul Balticei: 8 Martie, 
Flacăra, Aurel Vlaicu ; Artico
lul 420 : Grivița ; Mîndrie: 
Munca, Floreasca ; Toată lu
mea ride, cîntă și dansează : 
Cultural; Fiica mea trăiește 
la Viena : C-tin David ; întîl- 
nire în întuneric: Unirea; 
Cielito Lindo: T. Vladimires- 
cu ; Cenușăreasa: Moșilor, N. 
Bălcescu ; Mamelucul : Donca 
Simo ; Stan și Bran studenți 
la Oxford : 16 Februarie; Da
ma de pică : M. Eminescu ; 
Ștrengarii : Ilie Pintilie ; E 
lung drumul pînă acasă: Olga 
Bancic ; Intîlnire în întuneric i 
8 Mai ; Bigamul: G. Coșbuc ; 
Culisele varieteului : G. Ba- 

eovia.

Floarea

Spaima 
vieții : 

vrăjitor 
zăpezii

Săpiămîna viitoare pe ecranele 
cinematografelor

V. Aleesandri, M. Gorki, V. Roaită 
și grădina 13 Septembrie 

va rula filmul sovietic

DUELUL
după nuvela lui A. P. Cehov 

cu: Oleg Sfrijenov, Vladimir Drujnikov, 
Liudmila Sagalova

țahă mașata de

eoni
CGPit bl

mhilc/tnifcu biirtntâ. fbâ>i

INSTITUTUL
DE ARHITECTURA

„ION MINCU«
DIN BUCUREȘTI 

organizează — în vederea 
concursului de admitere, 
cursuri de pregătire între 
15 iulie — 10 septembrie 
1961. Candidații sint pre
gătiți la disciplinele: de
sen liniar, desen ornamen
tal, matematici și fizică.

Institutul asigură pe toa
tă perioada pregătirii și a 
susținerii concursului de 
admitere, cazare și cantină 
contra cost candidaților din 
provincie, care doresc să 
participe la aceste cursuri.

Orice alte informații su
plimentare, se pot obține 
zilnic de la Secretariatul 
Institutului din str. Biseri
ca Enei nr. 3—5, telefon 
13.41.64 între orele 10—14.

Ttuxun. coran.coc un. coran.
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Puternicul răsunet international

al declarației lui N. S .Hrușciov
R. D. Germană

BERLIN 16 (Agerpres). - 
Milioane de cetățeni ai Repu
blicii Democrate Germane au 
vizionat la televiziune și au 
ascultat la radio cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, care a fost re
transmisă din Moscova.

Cunoscutul scriitor Ludwig 
Renn a declarat coresponden
tului agenției TASS: „Noi, 
germanii, salutăm cuvîntarea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri N. S. Hrușciov, care 
formulează în mod clar, calm 
și pașnic propuneri pentru re
zolvarea problemei germane. 
Sperăm că în Occident va bi- 
tui rațiunea și că acolo vor fi 
discutate cu seriozitate propu
nerile sovietice. Nu văd nici o 
altă cale pentru rezolvarea 
problemei germane în afara 
propunerilor prezentate de șe
ful guvernului sovietic".

pariziene au anunțat la emi
siunea „în ultimul minut", că 
N. S. Hrușciov a rostit „o 
importantă cuvin  tare referi
toare la întâlnirea de la Viena 
cu președintele Kennedy".

R. S. Cehoslovacă

R. P. Polonă
VARȘOVIA 16 (Agerpres). - 

Telespectatorii din Varșovia, 
Lodz, Cracovia, Poznan, Kato
wice, Gdansk, Szczecin, Wro
claw, Bygdoszcz au vizionat și 
ascultat cu interes deosebit 
declarația vie și cuprinzătoare 
a lui N. S. Hrușciov.

După ce a ascultat declara
ția lui N. S. Hrușciov, tehni
cianul constructor Zbignew 
Sadurski a spus :

A sosit timpul ca rațiunea 
să triumfe în lume. Continua
rea cursei înarmărilor nu poa
te duce decît la o catastrofă. 
De aceea propunerea premie
rului Hrușciov cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
se bucură de sprijinul întregii 
opinii publice poloneze. Pro
blema germană ne privește în 
îri mod deosebit. Poporul po
lonez este direct.interesat în 
lichidarea revanșismului și 
mii .țarismului vest-german, 
într-o dezvoltare pașnică a 
Germaniei,

PARIS 16 (Agerpres). — De
clarația radiotelevizată a lui 
N. S. Hrușciov concentrează 
atenția opiniei publice și a 
presei franceze. Reacția cercu
rilor oficiale franceze la aceas
tă declarație nu este deocam
dată cunoscută. Ziarele pari
ziene publică în primele pa
gini expuneri ale declarației, 
căreia îi consacră numeroase 
comentarii.

Sub titlul „Hrușciov : este 
necesar să se ajungă la o în
țelegere în privința dezarmă
rii și să se soluționeze — pro
blema încheierii tratatului de 
pace cu Germania" — ziarul 
„Liberation" expune declarația 
șefului guvernului sovietic.

Ziarul „L’Humanite", care 
a .publicat o amplă expunere 
a declarației lui N.S. Hrușciov 
sub titlul: „Hrușciov : pro
blema germană trebuie să fie 
reglementată anul acesta" 
subliniază de asemenea în 
comentariul său „că este cu 
neputință să se exprime mai 
bine și cu o mai mare since
ritate aspirația autentică spre 
o dezarmare efectivă".

PRAGA 16 (Agerpres). Oa
menii muncii din Cehoslova
cia au întâmpinat cu caldă a. 
probare propunerile construc
tive ale 
cuprinse 
înmînate 
către N. 
salutat 
guvernului sovietic în legătu
ră cu recenta întâlnire de la 
Viena.

Cunoscutul scriitor Fran
tisek Kubka a declarat: Am 
așteptat cu emoție și bucu
rie cuvântarea tovarășului 
Hrușciov. Tot ce spune el are 
un sens profund uman. A so
sit timpul ca oamenii politici 
din Occident să privească în 
sfârșit lucrurile în mod lu
cid. Este necesar să se treacă 
cu seriozitate la rezolvarea 
problemei principale — 
blema dezarmării, este 
sar să se reglementeze 
alte amînări problema 
mană pe baza încheierii tra
tatului de pace. Focarul de 
încordare din Berlinul occi
dental trebuie lichidat o dată 
pentru totdeauna.

S. U. X.
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— După citeva minute de la 
începerea cuvîntării rostită la 
posturile de radio și televi
ziune de N. S. Hrușciov des
pre întâlnirea și convorbirile 
sale cu J. Kennedy, agențiile 
de informații din S.U.A. au 
început să difuzeze pentru 
ziarele, radioul și televiziunea 
americană o expunere a cu
vântării lui N. S. Hrușciov.

în telegrama cu specifica
rea „fulger" transmisă de co
respondentul din Moscova al 
agenției Associated Press, este 
scoasă în evidență declarația 
lui N. S. Hrușciov că regle
mentarea pașnică în Europa 
trebuie să fie realizată în a- 
cest an. Agenția United Press 
International subliniază ace
lași pasaj din declarație, a- 
dăugînd că șeful guvernului 
sovietic a reafirmat în cuvîn
tarea sa poziția în problema 
germană pe care s-a situat la 
Viena.

Posturile de radio și televi
ziune americane și-au între
rupt programele pentru a 
transmite primele relatări 
scurte sosite din Moscova cu 
privire la cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov.

După cum comunică cores
pondentul din Washington al 
agenției TASS, guvernul 
S.U.A. și congresmenii studia
ză minuțios cuvîntarea șefu
lui guvernului sovietic și de 
aceea, deocamdată, nu există 
nici un fel de comentarii ofi
ciale. Experții Departamentu
lui de Stat, care au refuzat 
ca numele lor să fie dezvă
luite, s-au grăbit să exprime 
observații standard asupra 
faptului că ei, „n-au putut 
găsi nimic nou în ea“, dar au 
adăugat imediat că „o stu
diere minuțioasă a cuvîntării 
lui N. S. Hrușciov va începe 
îndată ce se va primi textul 
integral al ouvîntării".

Ziarele de seară din Wa
shington și-au consacrat arti
colele de fond cuvîntării lui 
N. S. Hrușciov.

Anglia
LONDRA 16 (Agerpres). — 

Ziarele londoneze de vineri a- 
preciază ca o știre de impor
tanță primordială declarația 
lui N. S. Hrușciov la posturile 
sovietice de radio și televiziu
ne, în care șeful guvernului 
sovietic a informat asupra 
convorbirilor avute la Viena 
cu J. Kennedy, președintele 
S.U.A.

Expunîhd cuvîntarea lui 
N, S. Hrușciov, ziarele scot in 
evidență pasajele în care șeful 
guvernului sovietic, subliniază 
necesitatea de a se realiza re
glementarea pașnică în Euro
pa anul acesta, de a se semna 
Tratatul de pace cu Germania 
și de a se rezolva pe această 
bază problema Berlinului oc
cidental, avertizînd totodată 
pe amatorii de aventuri mili
tare și provocări că orice în
cercare de a se modifica fron
tierele Republicii Democrate 
Germane ar putea duce la 
război.

Comentînd declarația lui 
N. S. Hrușciov, observatorul 
ziarului „Daily Herald" arată 
că șeful guvernului sovietic a 
explicat cu toată claritatea 
„care ar fi consecințele dacă 
Estul și Vestul nu s-ar ințe. 
lege asupra Berlinului. El a 
declarat că reglementarea 
pașnică trebuie realizată anul 
acesta, adică în decurs de șase 
luni".

Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 

16 (Agerpres). — Posturile de 
televiziune și radio din Berli
nul occidental au informat în 
cadrul ultimelor știri despre 
declarația rostită la posturile 
de radio și televiziune ale 
Uniunii Sovietice de 
N. S. Hrușciov, care a 
despre întîlnirile sale 
Viena cu J. Kennedy, 
dintele S.U.A. Telespectatori
lor vest-berlinezi le-au fost 
arătate unele secvențe în care 
era înregistrată declarația șe
fului guvernului sovietic în 
timp ce vorbea despre nă
zuința Uniunii Sovietice de a 
rezolva problemele litigioase 
pe cale pașnică.

Tunisia

Franța
PARIS 15 (Agerpres). — 

Agenția France Presse a în
trerupt celelalte emisiuni pen
tru a anunța la rubrica „Ulti
mele noutăți" că N. S. Hruș
ciov vorbește la posturile de 
radio și televiziune. în ace
lași timp, posturile de radio

către 
vorbit 
de la 

preșe-

TUNIS 16 (Agerpres). « 
Toate ziarele tunisiene cali
fică cuvîntarea lui N. 
Hrușciov la posturile de 
dio și televiziune drept 
eveniment de importanță 
mordială. Ziarul oficial , 
Amal" și ziarul semioficial 
„As-Sabah“ subliniază consec
vența și fermitatea poziției 
Uniunii Sovietice în proble
mele internaționale cele mai 
importante. Subliniind marea 
importanță a cuvîntării lui 
Hrușciov, „As-Sabah“ scrie: 
„Hrușciov și-a expus punc
tele de vedere logic și în
tr-un limbaj moderat, ceea 
ce dovedește profunda sa do
rință de a rezolva problemele 
pe cale pașnică".

. S.
ra- 
un 

pri- 
„Al-

S.U.A. pun noi piedici unei examinări 
rodnice a problemei dezarmării

16 (Ager- 
transmite : 

_____ _____ .... respins la 
16 iunie propunerea sovietică 
ca tratativele cu privire la in
terzicerea experiențelor cu 
arma atomică și cu privire la 
dezarmare să aibă loc simul
tan.

Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat pentru 
problemele presei, White, a 
declarat în conferința sa de 
presă obișnuită că Statele U- 
nite sînt împotriva acestei 
propuneri.

Statele Unite, a spus White, 
vor răspunde pe canalele o- 
blșnuite la memorandumul cu 
privire la încetarea experien
țelor cu arma atomică și cu 
hidrogen pe care N. S. Hruș
ciov l-a înmînat președintelui

WASHINGTON 
preș). — TASS 
Statele Unite au

Kennedy în timpul întîlnirii 
de la Viena.

Răspunsul american, a spus 
White, va fi, probabil, trimis 
la Moscova înainte ca 
zentanții americani și sovie
tici să înceapă la 19 iunie la 
Washington tratativele cu pri
vire la convocarea Conferin
ței pentru dezarmare, care, 
potrivit prevederilor inițiale, 
urmează să-și înceapă lucră
rile la 31 iulie.

White a declarat că la a- 
ceste tratative Uniunea So
vietică va fi reprezentată de 
V. A. Zorin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S, iar Statele Unite 
de John McCloy, consilier 
principal al președintelui 
Kennedy pentru problemele 
dezarmării.

repre-

O hotărîre a CC 
al P.CU.S.

și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

guvernului sovietic 
în memorandumurile 
lui J. Kennedy de 
S. Hrușciov și au 
declarațiile șefului

organizării Forumului

16 (Agerpres).
Comite- 
și Con- 
U.R.S.S. 
îndiep-

pro- 
nece- 
fără 
ger-

aspirantu- 
hotărire, 

ca o mă- 
stimulare a celor

specialiști.

Pe șantierul hidrocentralei de la Botkin (U.R.S.S.)

Danemarca
COPENHAGA 16 (Ager, 

preș). — Declarația rostită la 
posturile de radio și televi
ziune ale Uniunii Sovietice de 
către N. S. Hrușciov, în le
gătură cu întîlnirile lui de la 
Viena cu J. Kennedy, s-o si
tuat în centrul atenției opi
niei publice daneze.

Principalele pasaje din de
clarația lui N. S. Hrușciov au 
fost transmise în seara zilei 
de 15 iunie la postul de tele
viziune Copenhaga.

Agenția telegrafică daneză 
Ritzau Biiro a transmis o 
scurtă expunere a primei părți 
din declarația lui N. S. Hruș
ciov încă în timp ce el își 
rostea cuvîntarea.

în informația transmisă de 
agenție se arată că majorita
tea problemelor care au fost 
examinate de N. S. Hrușciov 
și J. Kennedy privesc direct 
Danemarca, ca 
piață a celor două state ger
mane.

vecină apro-

Suedia
STOCKHOLM 16 (Ager

pres). — Posturile de radio 
suedeze au transmis relatări 
în legătură cu declarația ros
tită de N. S. Hrușciov la pos
turile de radio și televiziune 
din Moscova.

Comentatorul postului de 
radio Stockholm a expus po
ziția sovietică în problema 
dezarmării și a citat cuvintele 
lui N. S. Hrușciov că Uniu
nea Sovietică este gata să 
accepte orice formă eficientă 
de control cu condiția accep
tării dezarmării generale și 
totale.

In declarația sa N. S. Hruș
ciov a acordat un important 
loc problemei germane, a sub
liniat comentatorul. El a citat 
cuvintele lui N. S. Hrușciov 
că acum problema nu este 
dacă să se semneze sau nu 
tratatul de pace, ci dacă acest 
tratat de pace va fi semnat 
de toate statele care au luptat 
împotriva Germaniei sau nu
mai de o parte din ele.

Comentatorul a apreciat de
clarația lui N. S. Hrușciov 
drept calmă. Hrușciov a spus, 
a subliniat comentatorul, că 
Uniunea Sovietică nu vrea 
război, ci năzuiește la pace 
și prietenie cu toate popoa
rele.

Expoziție de
romînească

Conferința pentru reglementarea 
problemei laoțiene

GENEVA — Trimisul spe
cial al Agerpres I. Puținelu, 
transmite : Săptămîna aceas
ta lucrările Conferinței pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene s-au desfășurat fără 
întreruperi. Spre nemulțumi
rea delegației americane, bu
nul simț învinge în tot mai 
mare măsură, 
participanților 
au trecut la dezbaterea 
fond a problemelor care 
află în fața conferinței.

Un important număr 
delegați și-au exprimat deja 
sprijinul față de propunerile 
concrete, realiste și construc
tive prezentate conferinței de 
delegația Uniunii Sovietice. 
Puțini sînt acei care se pro
nunță pentru rezolvarea pro
blemei laoțiene după formula 
americană „control fără su
veranitate".

In această privință delega
tului american îl fac o deose
bită plăcere cuvîntările ma
rionetelor sud-vietnameze și 
tailandeze. Nu întâmplător 
șeful delegației americane A. 
Harriman a elogiat în ședin
ța de joi poziția obstrucțio
nistă a delegației tailandeze 
care, începînd de marți refuză 
să participe la lucrările con
ferinței.

în ceea ce privește însă alte 
delegații, este semnificativă 
replica reprezentantului In
diei, K. Menon : „Este sur
prinzător cît de mare este do
rința de a inspecta alte țări—* 
în ședința de vineri delegatul 
Franței s-a arătat „uimit" da

Majoritatea 
la conferință 

în 
se

de

criticile aduse proiectului 
protocolului privitor la con
trol dar, desigur, aceasta nu 
schimbă conținutul propune
rilor franceze care nu repre
zintă altceva decît o încer
care de a transforma Comisia 
internațională de control in
tr-un fel de „stat în stat".

După cum subliniază zia
rul „New York Times", Fran
ța a dat numele ei propune
rilor privitoare la control, dar 
de fapt ele nu constituie pro
puneri franceze, ci occiden
tale, mai precis americane. 
Observatorii informați leagă 
poziția Parisului în problema 
laoțiană de anumite asigu
rări date de Washington de 
a sprijini politica colonială 
franceză în Algeria.

Pînă la următoarea ședin
ță, fixată pentru luni, va avea 
loc un eveniment pe care ob
servatorii îl consideră impor
tant pentru desfășurarea con
ferinței internaționale. Este 
vorba despre întâlnirea con
ducătorilor celor trei părți 
din Laos, prinții Suvanna 
Fumma, Sufanuvong și Boun 
Oum care are loc sîmbătă la 
Ziirich. La Geneva se expri
mă speranța că această întîl- 
nire va ușura rezolvarea pro
blemei laoțiene, deschizând 
calea pentru crearea unui gu
vern de concentrare națio
nală. I

MOSCOVA
TASS transmite : 

tul Central al P.C.U.S. 
siliul de Miniștri al 
au adoptat o hotărîre 
tată spre îmbunătățirea pre
gătirii cadrelor științifice 
științifico-pedagogice.

în hotărîre se subliniază că 
în ultimii zece ani 
lucrătorilor științifici 
cut de peste două 
odată în hotărîre se 
înfăptuirea sarcinilor 
strucției comuniste în U.R.S.S. 
necesită o desfășurare și ri
dicare continuă a calității 
cercetărilor științifice, lărgi
rea și îmbunătățirea pregăti
rii cadrelor științifice și știin
țifico-pedagogice.

îndrumarea spre 
ră, se spune în 
trebuie considerată 
sură de 
mai buni

Și

numărul 
a cres- 

ori. Tot- 
arată că 

con-

F.S.M. sprijină ideea

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Federația Sindi
cală Mondială sprijină ideea or
ganizării la Moscova a unui Fo
rum mondial al tineretului. în 
scrisoarea adresată secretariatului 
permanent al Forumului de către 
M. Bras, secretarul general al 
F.S.M., se spune că la Moscova 
va sosi o delegație a F.S.M.

Comunicatul comun 
chino-indonezian

PEKIN 16 
La Pekin s-a 
Comunicatul 
indonezian în 
zita oficială făcută în China 
între 13 și 15 iunie de pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, 
cu care prilej s-a procedat la 
schimbul documentelor de ra
tificare ale tratatelor de prie
tenie între R.P. Chineză și 
Republica Indonezia și note
lor prin care se confirmă a- 
cordul de colaborare cultu- 
turală dintre cele două țări.

între președintele Sukarno 
și conducătorii chinezi, se 
spune în comunicat, au avut 
loc tratative în cursul cărora 
cele două părți au procedat 
la un schimb de păreri în 
probleme de interes comun 
pentru cele

Guvernul 
pronunțat 
restabilirea 
time ale 
O.N.U.

Cele două părți, se mențio
nează în comunicat, au decla
rat că vor depune și pe viitor 
eforturi neobosite în lupta 
pentru atenuarea încordării 
internaționale și consolidarea 
păci în lumea întreagă.

(Agerpres). — 
dat publicității 
comun chino- 
legătură cu vi-

două părți.
Indoneziei s-a 

din nou pentru 
drepturilor legi- 

R.P. Chineze la

LONDRA 16 (Agerpres). — De 
curînd, sub auspiciile Biroului 
englez pentru expoziții de artă 
și a Institutului Romîn pentru Re
lații Culturale cu Străinătatea, s-a 
deschis la Halifax o expoziție de 
arfă populară romînească.

La festivitatea de deschidere a 
expoziției au participat consilieri 
municipali, președintele Comite
tului municipal, directorul mu
zeelor locale, și alte personalități, 
precum și Petre Bălăceanu, mi
nistrul R.P.R. la Londra.

Expoziția, care va fi deschisă

artă populară 
în Anglia

pînă la 3 iulie, este vizitată zilnfd 
da un numeros public.

★
LONDRA 14 (Agerpres). — A- 

sociafia de prietenie Anglia-Romî- 
nia a organizat în districtul Horn
church Essex — o seară romi- 
nească. Cu acest prilej au fost 
prezentate filmele romîneșfi 
„Muntele Retezat" și „Nuntă în 
Oaș" și un stand cu obiecte de 
arfă populară romînească. Filme
le și exponatele au fost primite 
cu intere» de participanți.

demonstrații antiamericane 
la sosirea lui Stevenson in Bolivia

LA PAZ 16 (Agerpres). — 
Trimisul special al președin
telui Kennedy, Adlai Steven
son, a fost întâmpinat în ca
pitala Boliviei cu puternice 
demonstrații de protest. Au
toritățile boliviene s-au stră
duit ca Stevenson să nu se 
întâlnească cu masele de de
monstranți. Agenția Associa
ted Press relatează că la ae
roportul din La Paz „Steven
son a fost escortat pînă la 
reședința sa pe un alt traseu 
de cit cel folosit în mod obiș
nuit de la aeroport pînă în 
centrul orașului", pentru a se 
evita incidentele.

Agenția Associated Press 
anunță că în fața palatului 
prezidențial a avut loc o mare 
demonstrație de protest îm
potriva vizitei lui Stevenson. 
De asemenea, manifestații au 
avut loc și în fața ambasadei 
Statelor Unite din La Paz.

„Poliția, relevă agenția, a 
aruncat în mijlocul manifes- 
tanților grenade lacrimogene 
și a folosit de mai multe ori 
bastoane de cauciuc".

Astfel, demonstrația pașni
că a muncitorilor și studenți
lor a fost transformată într-o 
încăierare, în urma căreia, 
potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, au fost 
uciși 5 demonstranți, iar alți 
14 au fost grav răniți. Cu 
toate acestea demonstrația a

continuat. Manifestanții s-au 
îndreptat spre clădirea ziaru
lui proguvemamental, „La 
Nacion", pe care au devas- 
tat-o. în același timp un grup 
de studenți s-a baricadat în 
semn de protest împotriva 
vizitei lui Stevenson, în clă
direa universității din La Paz, 
de unde au fost scoși de po
liție după ce au avut loc mai 
multe incidente.

Agenția France Presse ara
tă că „întrevederile dintre 
trimisul special al președinte
lui Kennedy, Stevenson, și 
președintele Boliviei, Paz Es- 
tensoro, a avut loc la reședin
ța particulară a președintelui 
situată în localitatea Cala- 
cota.

Ziariștii au așteptat zadar
nic peste o oră pe cei doi oa
meni de stat în fața palatului 
prezidențial".

Cînd ziariștii au aflat că 
întrevederea dintre Paz Es- 
tensoro și Stevenson nu are 
loc la palatul prezidențial, ci 
în afara orașului, ei au plecat 
imediat la Calacota însă aci, 
arată agenția France Presse, 
„nu s-a putut apropia de lo
cul întîlnirii din cauza puter
nicului cordon de polițiști". 
La Calacota ei au aflat că 
după întrevedere nu se va 
da publicității nici un comu
nicat comun.

Puternice mișcări
9

țărănești în Franța
’ » 9

PARIS 16 (Agerpres). — în 
întreaga Franță iau o amploa
re tot mai mare mișcările ță
rănești împotriva politicii a- 
grare a guvernului. Agenția 
France Presse anunță că în 
dimineața de 16 iunie, 7.000 de 
țărani din departamentul 
Morbihan, regiunea Bretagne 
au barat cu ajutorul tractoa
relor și altor mașini agricole 
toate căile de acces spre ora
șul Pontivy. Ei au organizat 
în centrul orașului un mare 
miting în sprijinul revendică
rilor cu privire la revizuirea 
prețurilor de cumpărare a 
produselor agricole. După mi
ting țăranii s-au îndreptat

spre sediul subprefecturii 
pentru a cere eliberarea ime
diată a doi fruntași ai orga
nizațiilor țărănești locale — 
Gourvennec și Leon — ares
tați de 
mișcării 
Morlaix.
avut loc 
răni și poliție 
grenade lacrimogene pentru 
a-i împrăștia pe manifestanți. 
Mai multe persoane au fost 
rănite.

în același timp manifesta
țiile țărănești continuă în în
treaga provincie Bretagne. 
Barând șoselele și liniile fera
te țăranii au întrerupt com
plet pe timp de citeva ore 
comunicațiile între această 
provincie și capitala țării. Gu
vernul trimite în grabă în 
provincia Bretagne puternice 
forțe de jandarmerie, pentru 
a reprima mișcările țărănești.

Intr-o serie de localități au 
avut loc mitinguri la care în 
afară de țărani au participat 
muncitori și funcționari. Ei 
au protestat împotriva arbi- 
trariului monopolurilor care 
cumpără de la țărani la un 
preț derizoriu produsele agri
cole și le vînd apoi orășenilor 
la prețuri de citeva ori mai 
mari.
^Mișcările țărănești continuă 

să fie tema principală a dez
baterilor din Adunarea Na
țională. Deputatul comunist 
Waldeck Rochet, secretar ge
neral adjunct al C.C. al P.C.F., 
a subliniat, în cuvîntarea ros
tită în parlament că situația 
țăranilor săraci și mijlocași se 
înrăutățește din an în an. Pre
țurile de cumpărare a produ
selor agricole stabilite de gu
vern la un nivel foarte scă
zut, aduc profituri de milioane 
marilor monopoluri, ruinînd 
în același timp țărănimea.

autorități în timpul 
țărănești

Cu acest
o cio-cnire

Cgre

de la 
prilej a 
între ță- 
a folosit

(Ager-
repre- 

militar

Trupele engleze-, vor instrui pe cele portugheze, inițiin- 
du-le în tactica de „pază și interceptare", în colonii.

Laos

Desen de V. VASiLIU

16 (Ager-
Kuang a 
miting în 

la
- Știi ce nume poartă această tactică ?
- ?
- Șterge-o englezește...

Noi provocări 
oie rebelilor în

XIENG KUANG 16 
preș). — La 15 iunie, 
zentantul Consiliului 
suprem al Laosului a dat pu
blicității o declarație de pro
test împotriva ocupării de că
tre gruparea Fumi Nosavan- 
Boun Oum a cotei 201 într-o 
regiune aflată sub controlul 
guvernului legal al Laosului 

, și al Partiduui
Haksat,

La Xieng
un mare 
tratativelor de 

și a celor de la Ge-

XIENG KUANG 
preș). — 
avut loc 
sprijinul 
Na Mon
neva pentru rezolvarea paș
nică ■ problemei laoțiene.

După întreruperea 
tratativelor de la Evian

New Republic": S.U.A. trebuieH

să examineze în spirit realist 
memorandumul sovietic

NEW YORK 16 
(Agerpres). - 
tr-un editorial, 
vista „New Repu
blic" cheamă stă
ruitor Statele Unite 
să aprecieze în mod 
lucid situația din 
Berlin și să se pre
gătească în vederea 
«xaminării într-un 
spirit realist a me
morandumului lui 
N. S. Hrușciov în 
această problemă, 

în editorial se a- 
rată că atît Rusk, 
secretarul de stat al 
S.U.A., cît și Ade
nauer. cancelarul 
Germaniei occiden
tale, au adoptat o 
poziție negativă fa
tă de propunerea 
sovietică. „Lucru
rile nu se pot opri 
la aceasta", arată 
însă revista.

-„New Republic' 
se întreabă de ce 
Statele Unite tre
buie să se teamă 
într-o asemenea 
măsură de perspec
tiva ca Uniunea 
Sovietică să trans
mită autorităților 
R.D. Germane drep-

In-
re-

turile de ocupație 
în Germania. Wa
shingtonul afirmă, 
se spune in articol 
în continuare, că 
Republica Demo
crată Germană poa
te „ridica obstaco
le" în calea comu
nicațiilor occiden
tale care duc spre 
Berlinul occidental. 
Revista subliniază 
totala lipsă de te
mei a unei aseme
nea afirmații. în 
ceea ce privește ac
cesul în Berlin sub
liniază revista., de 
ce oare ar fi el pe
riclitat dacă la 
punctele de control 
se vor afla germani 
din Răsărit ?“.

„Poziția occiden
tului este astăzi 
precară, arată re
vista' în continuare, 
întrucît afirmația 
lui că „nici o pu
tere nu poate re
nunța în mod uni
lateral la drepturi
le sale de ocupație 
din Berlin" se spul
beră după 15 
sub influența 
nului simț".

ani, 
bu-

Esența lucrurilor, 
arată „New Repu
blic", este formu
lată în memoran
dumul lui Hrușciov, 
în care 
problema 
lor „care 
garanta 
Și .
Berlinului occiden
tal ca oraș liber 
demilitarizat".

în articol se spu
ne că „președintele 
Kennedy va avea 
nevoie de curaj 
pentru a privi cu 
sînge rece această 
problemă" deoare
ce înfrângerile 
ferite 
Unite în Cuba 
Laos, 
„vădita 
a puterii Americii" 
au determinat une
le cercuri influente 
să îndemne stărui
tor la o încleștare 
oriunde și în orice 
condiții... Această 
stare de spirit, de
clară revista, 
periculoasă și 
săbuită.

se pune 
măsuri- 

ar putea 
libertatea 

independența

su-
de Statele 

și 
precum și 

micșorare

este
ne-

Manevrele 
guvernului 

francez
PARIS 10 (Agerpres). — La 

15 iunie a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri al 
Franței care a aprobat rapor
tul ministrului pentru proble
mele Algeriei, Joxe în legătu
ră cu întreruperea tratative
lor de la Evian.

După ședința Consiliului de 
Miniștri, Terrenoire ministrul 
Informațiilor, a declarat zia
riștilor că ar „trebui să in
tervină elemente noi” pentru 
ca tratativele franco-algeriene 
să fie reluate. Cercurile zia
ristice sînt de părere că în 
fapt guvernul francez urmă
rește crearea unei „adminis
trații algeriene" fără partici
parea Frontului de Eliberare 
Națională, adică fără partici
parea adevăraților reprezen
tanți ai poporului algerian, o 
administrație alcătuită din 
marionete dispuse să colabo
reze cu colonialiștii.

★
PARIS 16 (Agerpres). — 

Speranțele de pace în Algeria 
nutrite de poporul francez au 
fost din nou înșelate, se spune 
în declarația Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Francez.

Biroul Politic arată că^ prin
cipala piedică în calea înche
ierii imediate a păcii în Al
geria au fost cererile colonia
liste formulate în timpul tra
tativelor de șeful delegației 
franceze, Joxe*

FJJi WULPe nurfT£fîfttTT7k
MOSCOVA. Guvernul sovie

tic și poporul sovietic nutresc 
un sentiment de profundă so
lidaritate față de poporul An- 
golei, care luptă pentru liber
tatea și independența sa na
țională, și sînt gata să acorde 
tot ajutorul și sprijinul luptei 
juste a poporului angolez, a 
declarat N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., în scrisoarea 
sa de răspuns la mesajul pe 
care i l-a adresat Mario de 
Andrade, președintele Confe
rinței Organizațiilor naționale 
din coloniile portugheze. A- 
cesta l-a rugat să ia atitudine 
în sprijinul popoarelor din 
Angola și din celelalte colonii 
portugheze.

S. Hrușciov își exprimă 
că lupta poporu- 
va fi încununată 
într-un viitor a-

Ciu En-lai, și primul-ministru 
al Republicii Democrate Viet
nam, Fam Van Dong, care a 
vizitat China la invitația gu
vernului R. P. Chineze, au 
semnat la Pekin un comunicat 
comun.

ROMA. — La 16 iunie N. S. 
Patolicev, ministrul Comerțu
lui Exterior al U.R.S.S., și-a 
încheiat vizita sa oficială în 
Italia. în cursul vizitei, N. S. 
Patolicev a semnat împreună 
cu ministrul Comerțului Ex
terior al Italiei, M. Marti
nelli, un nou acord pe termen 
lung cu privire Ia livrări re
ciproce 
U.R.S.S. și Italia 
1961—1965.

tuației a determinat pe Ar. 
thur Goldberg, ministrul mun
cii, să vină în grabă la New 
York pentru a încerca să 
obțină o reglementare a con. 
flictului. El a adus și un me
saj al președintelui Kennedy 
cerînd celor două părți să 
ajungă la o înțelegere.

de mărfuri între 
pe perioada

N. 
convingerea 
lui angolez 
de victorie 
propiat.

NEW YORK, 
nie 80.000 de

iu- 
ai 

din

BUDAPESTA. La 14 iunie, 
la Budapesta s-au încheiat lu
crările celei de-a șasea consfă
tuiri a miniștrilor sănătății 
din țările socialiste. în cadrul 
conferinței o atenție deosebită 
s-a acordat măsurilor profilac
tice pentru 
epidemice, 
copilului, 
sanitar.

prevenirea bolilor 
ocrotirii mamei și 
și învățămîntului

PEKIN.— După cum trans
mite agenția China Nouă, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze,

La 16 
membri 

sindicatelor marinarilor 
marina comercială americană 
au încetat lucrul în porturile 
situate pe coastele Oceanului 
Atlantic, golfului Mexic și 
Oceanului Pacific. Greva este 
urmarea eșecului negocierilor 
dintre cinci sindicate ale 
marinarilor și circa 300 de 
companii maritime posedând 
aproape o mie de vase.

Greva amenință să parali
zeze activitatea în 30 de por
turi de pe cele trei coaste 
maritime ale S.U.A. și va a- 
fecta alimentarea cu combus
tibil a aeroporturilor, stațiu
nilor de benzină și a indus
triilor aferente. Gravitatea si-

HAVANA. La 13 iunie, un 
avion cu reacție american a 
violat din nou spațiul aerian 
al Cubei în regiunea Havana, 
în legătură cu aceasta, guver
nul Cubei a adresat guvernu
lui S.U.A„ prin ambasada 
Cehoslovaciei Ia Washington 
care reprezintă interesele Re
publicii Cuba în S.U.A., o 
notă de protest împotriva 
violării suveranității Cubei 
de către avioane americane.

REYKJAVIK. - De 18 zUe 
se desfășoară în Islanda cea 
mai mare grevă de după 
război a muncitorilor din 
principalele ramuri ale econo
miei. Greviștii revendică ma
jorarea salariilor.

Convingîndu-se că oamenii 
muncii sînt hotărîți să lupte 
pînă la capăt pentru dreptu
rile lor, patronii dintr-o serie 
de orașe ale tării au fost ne- 
voiți să încheie acorduri cu 
greviștii. O mare parte din 
aceste acorduri prevăd majo
rarea salariilor cu 10 la sută, 
iar Ia femeile muncitoare cu 
13 la sută.
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