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In uzina noastră se pune 

un accent din ce în ce 
mai mare pe ridicarea 

nivelului tehnic, pe îmbună
tățirea. continuă a calității. 
Alături de ceilalți muncitori, 
tinerii trebuie să-și sporească 
și ei zi de zi contribuția la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție. Or, acest lucru îl pot 
face cu succes numai îmbogă- 
țindu-și în permanență cuno
ștințele, calificarea profesio
nală. Firesc, în uzină se folo
sesc diverse forme menite să-i 
ajute pe tineri în ridicarea 
calificării profesionale, 
dintre 
noi o 
cercul 
nică.

Cunoscînd rolul pe care-1 
are cartea tehnică în ridica
rea calificării profesionale 
a tinerilor, comitetul U.T.M. a 
făcut o largă popularizare 
cărților tehnice folosind în 
această privință forme va
riate. în primul rînd, sub con
ducerea comitetului de partid, 
comitetul U.T.M., în colabo
rare și cu sprijinul bibliotecii 
tehnice și a cercului A.S.I.T., 
a organizat un număr de 62 
de grupe pentru citirea cărți
lor tehnice care cuprind un 
număr de aproximativ 420 de 
tineri. Aceste grupe sînt for
mate la fiecare loc de muncă

care au același specific, și se 
compun din 4 pînă la 10 tineri.

Cum își desfășoară ele ac
tivitatea ?

Inginerii, maiștrii care con
duc aceste cercuri stabilesc în 
funcție de nevoile locului de 
muncă, al secției respective, 
ce cărți tehnice de speciali
tate trebuie să citească tine
rii. La biblioteca tehnică a u- 
zinei, tinerii studiază cărțile

acestea și pe 
folosim din plin 
de citit literatură

Una 
care 
este 
teh-

prin inovații
La Uzinele de autocamioane 

„Steagul Roșu" s-a aplicat de 
curînd inovația inginerilor 
Mircea Bîrla și Stan Dițeanu, 
care constă în modernizarea 
unei mașini de rectiiicat axa 
cu came pentru motorul auto
camionului. Timpul de prelu
crare a acestei piese se re
duce cu 8 minute. Noua ino
vație aduce uzinelor anual o 
economie de 250.000 lei.

Activitatea inovatorilor de 
aici cunoaște o largă dezvol
tare. De la începutul activită
ții cabinetului tehnic și pînă 
în prezent au fost introduse 
în producție 2.300 inovații. 
Valoarea economiilor obținute 
prin aplicarea lor este de 
peste 34.000.000 de lei. Cea 
mai mare parte din numărul 
inovațiilor și raționalizărilor 
au contribuit la îmbunătățirea 
calității autocamionului, la 
creșterea productivității mun
cii și la realizarea de econo
mii. în primele 6 luni ale a- 
cestui an, de pildă, consu
mul de metal pe autocamion 
a scăzut cu 37 kg.
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cînteianicieni și maiștri*  prin munca 
de agitație de la om la om și 
prin discutarea în adunările 
generale U.T.M. a necesității 
ridicării continue a calificării 
profesionale, a importanței și 
rolului cărților tehnice în 
aprofundarea cunoștințelor 
căpătate la cursurile de ridi
carea calificării. In unele sec
ții, în adunările generale 
U.T.M. — pe lîngă alte pro
bleme s-au discutat și anumi
te recenzii la cărți tehni
ce din specialitatea respectivă.

Toate acestea au contribuit 
desigur ca de la începutul 
anului pînă în prezent să fie 
atrași la biblioteca tehnică 
peste 460 de tineri care au 
studiat circa 840 de lucrări și 
tratate de specialitate pentru 
laminoriști. electricieni, me
canici etc. Printre cei care au 
devenit prieteni nedespărțiți 
ai bibliotecii tehnice 
mără Aurel Tripa, 
Danciuc, Stan Mălîia, 
Ispas și mulți alții.

în scopul popularizării lite-

neregulă se 
circa 30 de 

Tănase, cu 
și-a propus 

așa fel in
complet

înlătura această 
oprea laminorul 
minute. Petre 
întreaga grupă, 
să 
cît
oprirea domului în expanzi- 
tor. Fiecare a citit din lucra
rea „ Călăuza laminatorului1’ 
capitolul care se referea 
mînuirea agregatelor, apoi

lucreze în 
să înlăture

la 
au tineretului

Tribuna experienței înaintate 
privind ridicarea calificării tineretului

respective, își iau notițe, fac 
observații. După aceea se întîl. 
nesc cu conducătorul cercului 
și analizează problemele ridi
cate în carte, discută și fac 
propuneri de aplicare la locul 
de muncă respectiv a cuno
ștințelor tehnice desprinse din 
cele citite.

Iată concret cum s-a pro
cedat cu puțin timp în urmă 
în grupa condusă de Petre 
Tănase de la Laminorul de 3 
țoii.

Uneori 
oprească 
tor. Dacă
făcea la timp, venea peste 
cest dom altul și altul pînă se 
forma o piramidă. Pentru a se

discutat tocmai asemenea lu
cruri : cum se face o mînuire 
mai corectă a agregatului și 
cum pot fi înlăturate deficien
țele. La fel se procedează a- 
cum și în grupele de la lami
norul de 6 țoii și rezultatele 
sînt bune, tinerii dovedind o 
mai bună pregătire în mînui- 
rea agregatelor.

Paralel cu organizarea 
cercurilor de citirea cărților 
tehnice în atenția comitetului 
U.T.M. a stat în mod deosebit 
antrenarea unui număr tot 
mai mare de tineri spre bi
bliotecă. Acest lucru s-a fă
cut în colaborare cu comite
tul sindicatului, prin îndru
mările date de ingineri, teh- (Continuare în pag. a 2-a)

însemnate

se nu- 
Chiriță 
Mircea

se întîmpla să se 
dornul în expanzi- 
semnalizarea nu

în pag. a 3-a

Filmul și drumurile 
tinerei generații

Corespondență telefonică 
specială din Moscova

se 
a-

Inginer LIA SPIRU 
responsabil cu producția 
și calificarea în comitetul 

U.T.M. de la Uzinele „Repu
blica “-București

economii

Citiți
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(Agerpres)
Tinerii din brigada lui Lucian Szekely de pe șantierul ra
finăriei de la Brazi au de ce să fie minări. Ei au terminat 

cu zece Zile mai devreme lu crările la stația de 6 kw.

Recepție cu prilejul celei de-a 40-a
aniversări a revoluției populare mongole

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției popu
lare mongole miercuri seara 
însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al R.P. Mongole 
București, Dejidiin 
a oferit o recepție 
rantul „Pescăruș".

Au participat 
Gheorghe Apostol,
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Petre Borilă, Dumitru Coliu,

la
Cimiddorj 
la restau-

tovarășii
Emil

Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri su
periori, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați

la București șj alți membri 
ai corpului diplomatic.

In timpul recepției însărci
natul cu afaceri ad-interim 
Dejidiin cimiddorj și tova
rășul Gheorghe Apostol au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

Cuvintul însărcinatului 
cu afaceri ad-interim 

al R.P.Mongole 
Dejidiin Cimiddorj

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Apostol

Mi-a revenit marea cinste să vă salut și să 
vă mulțumesc, dragi oaspeți, pentru partici
parea la recepția noastră organizată cu oca
zia marii sărbători naționale a poporului 
mongol — cea de-a 40-a aniversare a victo
rioasei Revoluții Populare Mongole.

Poporul mongol, sub conducerea Partidului 
său Popular Revoluționar și sub influența 
ideilor eliberatoare ale Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, a înfăptuit în 1921 
revoluția antiimperialistă, antifeudală, demo- 
crat-populară, care a dus nu numai la alun
garea cotropitorilor străini și la cucerirea 
libertății și a independenței naționale, dar și 
la instaurarea puterii populare în țară.

In noua eră istorică, deschisă de Marele 
Octombrie, în fața oamenilor muncii din 
Mongolia, eliberați de sub jugul feudal-colo
nial, s-a deschis un drum luminos, trecerea 
nemijlocită — cu sprijinul multilateral al 
proletariatului victorios din Rusia — de la 
feudalism la socialism, evitînd chinuitorul 
stadiu capitalist de dezvoltare.

Patru decenii constituie o perioadă scurtă 
în istorie. Insă poporul mongol, respingînd 
cu succes rezistența clasei răsturnate a feu
dalilor și atacurile repetate ale forțelor im-

Sărbătorind astăzi cea de-a 40-a aniver
sare a victoriei revoluției populare mongole, 
permiteți-mi ca în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Populare Romîne, precum și al întregului 
popor romîn, să felicit cu căldură poporul 
frate mongol.

In cele patru decenii care s-au scurs de 
la victoria revoluției, poporul mongol, sub 
conducerea Partidului său Popular Revolu
ționar, cu sprijinul frățesc al Uniunii Sovie
tice a obținut succese de seamă în dezvol. 
tarea industriei, agriculturii și culturii, eli- 
berînd patria sa din înapoierea feudală, co
lonială, asigurînd victoria relațiilor de pro
ducție socialiste în întreaga economie na
țională.

Perspectivele luminoase deschise de cel 
de-al XIV-lea Congres al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol însuflețesc poporul 
mongol în munca sa neobosită pentru dez
voltarea economiei și culturii, 
succese în înflorirea patriei sale, 
săvîrșirea construcției socialiste.

Oamenii muncii din patria

pentru noi 
pentru de-

noastră se 
bucură din toată inima de succesele obținute 
de Republica Populară Mongolă.

Popoarele noastre sînt unite prin legături 
trainice de prietenie, bazate pe lupta comună

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare în pag. a 3-a)

mai devreme
a sediul gospodă
riei agricole colec
tive din comuna 
Gostavăț, raionul 
Caracal, animația 
s-a potolit. Colec

tiviștii sînt prezenți la că
minul cultural unde se des
fășoară un frumos program 
artistic dedicat sfirșitului 
campaniei de recoltare. Du
minică 9 iulie pînă la prînz 
au fost secerate ultimele par
cele rămase din cele 420 hec
tare cultivate cu grîu. Vese
lia e generală. Mai mult de 
jumătate din întreaga recoltă 
a străbătut de acum calea spre 
hambare. Din cînd în cînd a- 
jung pînă la sediul colectivei 
frînturi de muzică populară. 
Aici, doar într-un birou, mai 
licărește o lumină. Înăuntru, 
la o masă, tînărul inginer a- 
gronom Cornel Gir joi, împreu- 
cu Ion Pîrvan, brigadier de 
cîmp și membru în comitetul 
U.T.M. pe gospodărie, anali
zează rezultatele obținute de 
echipa de tineret, care face 
parte din brigada lui Ion Pîr
van, la recoltatul griului. Fie
care își are însemnările sale; 
le răsfoiesc, fac adunări și în

mulțiri. își verifică reciproc 
rezultatele.

— La seceriș echipa și-a de
pășit planul cu aproape 10 ha 
— întrerupe liniștea Pîrvan.

— Nu, numai cu 8,2 hectare.
— Ați uitat să adunați 1.7 

hectare recoltate azi, dumini
că.

— Ai dreptate! Da. sînt 9,9 
ha.

— Nici la treier nu s-au lă
sat mai prejos. In medie au 
întrecut zilnic celelalte echipe 
cu peste 2.000 kg.

Rezultatele bune obținute 
de echipa de tineret se dato- 
resc în primul rînd îndrumă
rilor primite din partea birou
lui organizației U.T.M. și a 
bunei organizări a muncii în 
echipă. La ei s-a statornicit de 
acum obișnuința ca înainte de 
a porni la treabă să chibzuias- 
că gospodărește, cu simț de 
răspundere, să folosească toate 
posibilitățile pentru a lucra 
cît mai bine și mai repede.

Încă cu mult înainte de a 
începe campania, cunoșteau în 
amănunt tot ceea ce aveau de 
făcut; la secerat, la deservi
rea batozei, și a combinelor 
prin rotație, la strînsul și clăi- 

tul snopilor, la transportul sa
cilor. Din planul de acțiune 
nu au fost omise nici zilele 
nefavorabile în care tinerii 
trebuiau să lopăteze griul în 
magazii și nu s-a neglijat nici 
chiar acul și ața pentru repa
rarea sacilor rupți în timpul 
transportului. Și-au început 
lucrul printr-o consfătuire la 
fața locului. Brigadierii le-au 
demonstrat practic cum se 
leagă snopii pentru a prinde 
și ultimul pai, cum se ~ fac 
clăile, pentru a nu lăsa să pă
trundă apa în ele.

Campania a început să se 
desfășoare intens. In zilele 
următoare ritmul muncii a 
sporit mereu. Folosind din 
plin ziua lumină la seceriș, co
lectiviștii au reușit să scurteze 
timpul prevăzut pentru 
recoltat. Griul colectivei a 
fost secerat cu o zi mai 
devreme față de timpul pla
nificat. La această zi econo- : 
misită și-a adus din plin con- I 
tribuția și tineretul.

...La sediul gospodăriei „dis
puta" continuă.

— I-ați văzut ieri pe Florea 
Victor și pe Iancu Nicolae 
cum umblau cu cerga după ei? 
— îl întrebă Ion Pîrvan pe 
inginer. Strîngeau ultimele 
spice risipite prin jurul batozei. 
Și vă mai mirați de unde vin 
cele 2.000 kg în plus treierate 
de echipă.

— Intr-adevăr, au muncit 
bine tinerii. Nu numai cei din 
echipa de tineret, ci și toți 
ceilalți. Au dat dovadă de spi
rit de răspundere, au lucrat 
acolo unde a fost nevoie de 
mai multe forțe. Nu și-au pre
cupețit eforturile — interveni 
inginerul. Vom aduce la cu
noștința biroului organizației 
U.T.M. rezultatele analizei pe 
care am făcut-o. Laudele să 
le lăsăm însă pentru mai tîr- 
ziu, cînd vom termina toată 
treaba. Mai avem de lucru. 
Mîine mai primim o batoză. 
Pînă sîmbătă trebuie să termi
năm și treieratul.

— Păi. tinerii au fost anun
țați ; și cei din echipa de cîmp 
și cei din echipele sezoniere — 
preciza brigadierul Ion Pîr
van.

— Știu asta, dar nu e rău 
dacă acum, cînd mergem 1a 
căminul cultural la serbare să 
mai stăm odată de vorbă cu 
ei.

ADAM GRECU

Aurică Ion, șef de brigadă 
la G.A.C. „Drumul lui Le
nin" din Lehliu-sat, stind 
de vorbă cu cîțiva tineri 
din brigada pe care o 

conduce.

Foto : A. FOCȘA

Fotograna noastră vă prezintă 
o parte a secției ringuri de la 
Bumbăcăria Romînească-Jila- 
va. Șefa de levată Florica 
Vlad împreună cu muncitoa
rea Ioana Coboianu contro

lează calitatea firului.
Foto : AGERPRES

n. drum spre Să- 
liște, folosim au
tocisterna I.G.O.S.- 
ului, care trans
portă apă în ta
băra pionierilor.

E una din cursele directe — 
neoficiale — între orașul Sibiu 
și tabără situată pe prelungiri, 
le pitorești ale Cibinilor. Tot 
zilnic, între Sibiu și tabără alte 
camioane transportă fructe 
proaspete, alimente, zarzava
turi, lăzi cu sticle de borviz 
etc. — adică tot ce e necesar 
pentru ca pionierii si școlarii 
să nu ducă lipsă de nimic în 
frumoasa perioadă a taberei.

La poarta taberei nr. 1 ne 
întîmpină pionierii de servi
ciu. In față, între arbori um
broși, 8—10 pavilioane, suind 
în două șiruri panta domoală, 
imită parcă ordinea perfectă 
a careurilor pionierești. Din
colo de ele, pe un platou mai 
larg, catargul drapelului. 
Peste tabără flutură luminos 
culorile simbolice ale patriei.

Dar unde sînt pionierii ?

6.000de absolvenți ai Școlilor profesionale, 
tehnice și tehnice de maiștri 
au pășit pe porțile urinelor

în .uzinele metalur
gice și constructoare 
de mașini din țara 
noastră și-au început 
zilele trecute activita
tea aproape 6000 de 
absolvenți ai școlilor 
profesionale, tehnice 
și tehnice de maiștri. 
Alături de muncitorii 
mai vîrstnici, tinerele 
cadre își vor aduce 
aportul la realizarea 
sarcinilor mereu spo

rite ale întreprin
derilor.

In anul următor, a- 
ceste școli vor cu
prinde cu aproximativ 
20 la sută mai mulți 
elevi decît în anul 
școlar 1960—1961. 
De pe acum se fac 
pregătiri pentru con
tinua îmbunătățire a 
condițiilor de studiu 
și practică. în acest 
scop, cabinetele teh
nice și laboratoarele

LA REȘIȚA:

A fost dată în exploatare a doua stație 
semiautomată de preparare a betoanelor

Zilele acestea la întreprin
derea de construcții și mon
taje metalurgice din Reșița a 
fost dată în exploatare cea 
de-a doua stație semiautoma
tă de preparare a betoanelor. 
Ea are o capacitate de 200 mc 
pe fiecare schimb și asigură 
o calitate superioară a mate
rialelor prelucrate.

Prin intrarea în funcțiune

In taberele „vârstei de anru ----- -
La ora aceasta, dintre a- 

miază și amurg, programul 
lor indică zilnic : odihnă. Dar 
nu va trece multă vreme și, 
în sunetele vioaie ale trom
petei, cei aproape două sute 
de copii din regiunea Plo
iești vor irumpe în iureș din 
dormitoarele-cabană.

De la 7 dimineața la 9 sea
ra, tabăra trăiește în conti
nuă efervescență. Sunetul fa 
miliar al trompetei și elanul 
cintecelor pionierești s-au 
integrat armonic în peisaj- 
Dar peste coline, freamătul și 
voioșia de aici — transfor
mate în sunet — nu trec nici 
un moment singuratece. Dinco. 
io de gara Săliște, într-o fru
moasă și spațioasă cabană, 
trăiesc zile la fel de minu
nate colegii lor din raionul 
Sf. Gheorghe, cu care de 
fapt se întrec în privința dis
ciplinei, a numărului si fru
museții programelor artistice, 
a excursiilor.

Juriul — neoficial — al a- 
cestei întreceri îl formează 

școlilor au fost înzes
trate cu noi materiale 
didactice necesare 
experiențelor și lucră
rilor practice de la
borator. La grupurile 
școlare din Hunedoa
ra, Reșița, Galați și 
Brașov, unde va spori 
cei mai mult numărul 
de elevi, au început 
lucrările pentru mări
rea capacității de șco
larizare.

(Agerpres)

a acestei stații se satisface ne. 
cesarul de betoane pentru con
strucția celui de-al doilea 
furnal de 700 mc, a fabricii 
de aglomerare a minereurilor 
de fier, precum și a altor 0- 
biective ce se vor ridica în ur
mătorii ani la Combinatul me
talurgic din Reșița.

(Agerpres)

locuitorii comunei. Iată de ce 
tabăra nr. 1 repetă în aceste 
zile cu multă sîrguință pro
gramul pe care îl vor prezen
ta la căminul cultural, iar 
cei din tabăra nr. 2 progra
mul special pentru stația de 
radio-amplificare. Cu aceste 
prilejuri, ei fac cunoscute să- 
liștenilor atît viața unităților 
lor pionierești cît și frumuse
țile folclorului de pe melea- 
qurile natale.

După eforturile de a încheia 
cît mai bine anul școlar, zi
lele de tabără sînt o frumoa
să recompensă. Fii de colec
tiviști din regiunea Ploiești, 
de petroliști sau de funcționari 
trăiesc aici, în tabăra nr.l, u- 
nele din cele mai frumoase 
zile ale copilăriei lor. După 
călătoria bogată în impresii 
de-a lungul a peste 400 de ki
lometri, în timpul căreia — da
torită avidității cu care erau 
absorbite frumusețile patriei, 
— Ia geamuri nu rămînea un 
loc liber, după clipele e- 
moționante ale deschiderii

In vacanță, la bazinul de înot de la PaLatul Pionierilor din 
Capitală.

Foto : AGERPRES

solemne a activității, cînd 
pionierii și-au îndreptat gîn- 
dul, încă o data, cu adîncă 
recunoștință către cel ce le-a 
făurit această copilărie ferici, 
tă, către partid — zilele s-au 
scurs pe neobservate, bogate 
în învățăminte șl bucurii. 
Cață Maria și Dobre Ștefan 
— fii de colectiviști din Baba- 
Ana, Bădin Nicolaie din Urlați. 
Bosînceanu Valentin din Fîntî. 
nele, Galiu Cornelia din Mizil. 
Lazăr Stela din Rîfov, au le 
gat aici noi prietenii, au a- 
Hat multe lucruri noi despre 
viața și obiceiurile oamenilor 
din alte locuri.

La tabăra nr. 2, unde peste 
150 de copii romînl și ma
ghiari își petrec vacanța 
împreună, excursiile, jocu
rile și programele artis
tice care le pregătesc în co
mun contribuie la dezvoltarea 
prieteniei dintre ei, legată în 
anii de școală. Pionierii Kurta 
Ibalya și Condrea Ion sau 
Androne Marla și Zoldyi Ist
van sînt numai cîțiva dintre 

recitatorii sau cîntăreții cu 
care tabăra se mîndrește și 
care, în același timp, sînt 
prieteni buni.

în ambele tabere, munca 
de educație comunistă se 
împletește armonios cu cu
noașterea frumuseților pa
triei, cu activitatea artistică, 
cu sportul. Tabăra nr. 1 pregă
tește, de pildă, o interesantă 
adunare cu temă, intitulată 
Părinte drag, partid slăvit"
Am privit aceste detașa- 

nente pionierești, frumos ali
nate în careu, seara, la co- 
borîrea drapelului tricolor de 
pe catarg și din nou diminea
ța, la ridicarea lui. în aceste 
momente solemne, regăseam 
expresia concentrată a unei 
copilării pe cît de fericită, 
pe atît de bogată în făgă- 
duinți. Micii pionieri, care 
străbătuseră ore în șir mun. 

care se întrecuseră în

MIHAI NEGULESCU

i Continuare in pag. a 2-a)



Articolul „Să socotim îm
preună “ apărut în ziarul 
„Scînteia tineretului" numărul 
3602 critica faptul că la Șan
tierul Naval Maritim din 
Constanța, unii tineri lipsiți 
de spirit gospodăresc, mini
malizau economiile ce se pu
teau realiza prin folosirea ra
țională a energiei electrice, 
critica pasivitatea de care dă
deau dovadă în acest sens u- 
nele posturi utemiste de con
trol.

După apariția articolului, 
comitetul U.T.M., sub îndru
marea organizației de partid, 
a organizat adunări generale 
U.T.M. în care s-a analizat ac
tivitatea posturilor utemiste 
de control din diferitele sec
ții ale șantierului. Cu acest 
prilej a ieșit la iveală faptul 
că unele posturi utemiste de 
control organizau prea 
și uneori defectuos, 
privind felul cum 
tinerii1 muncitori

rar* * 
raiduri 

folosesc 
mașinile*  

cum luptă ei împotriva risipei 
de materii prime și materia
le, de energie electrică etc. 
A urmat apoi o ședință a co
mitetului U.T.M. al Șantieru
lui Naval Maritim care a dez
bătut felul în care birourile 
organizațiilor de secții U.T.M. 
au îndrumat activitatea pos
turilor utemiste de control, 
măsurile ce trebuie întreprin
se pentru îmbunătățirea acti
vității acestora. La această șe
dință s-a prevăzut reorgani
zarea unor posturi utemiste 
de control și instruirea lor pe
riodică. Membrii comitetului 
au fost repartizați să îndrume 
activitatea posturilor utemiste 
de control. Ca urmare a măsu
rilor luate, unele posturi ute
miste de control au întreprins 
raiduri bine organizate pe dife
rite probleme ca: folosirea 
rațională a energiei electrice, 
realizarea de economii de me
tal. întărirea disciplinei în 
muncă a tinerilor, îngrijirea 
și păstrarea utilajului etc.

un dispozitiv de oprire auto
mată a electromotorului, oda
tă cu oprirea mișcării de ro
tație a universalului.

Prin aplicarea acestor dis
pozitive automate de oprire 
a mașinilor, risipa de energie 
electrică a fost înlăturată. Or
ganizațiile 
sugestiilor 
utemist de 
rat o mai 
educare a 
le concret 
ță are folosirea rațională 
energiei electrice.

Pentru a stimula spiritul 
de inițiativă al tinerilor mun
citori în lupta pentru realiza
rea a cît mai mari economii, 
la gazeta postului utemist de 
control de la secția Montaj - 
bord au fost evidențiați 
o serie de tineri. Ală
turi de numele utemistulul

Au 
pictorul 
Șaru și 
gar Mito 
oaspete al țărij noa
stre.

★
înainte de deschi

derea expoziției, pic
torul bulgar Mito Ga- 
novski 
ziariști 
vorbit despre dezvol
tarea 
din țara sa, 
condițiile create 
nerilor artiști plastici 
pentru ridicarea mă
iestriei lor și a dat 
unele amănunte în le
gătură cu expoziția.

salariilor și a altor drepturi 
bănești ale miilor de lucrători 
din această întreprindere. în 
trecut, pentru aceasta erau fo
losiți 50 de oameni timp de 
o lună.

Practica arată că aceste 
mașini sînt deosebit de utile 
și avantajoase, ele asigură o- 
perativitatea în planificarea și 
conducerea producției, econo
misesc forță de muncă și timp, 

în afară de aceste stații 
complexe, mecanizarea opera
țiilor curente, zilnice, este a- 
sigurată prin dotarea conti
nuă a întreprinderilor și in
stituțiilor cu tot mai multe 
mașini simple de adunat, cal
culat, facturat și contabilizat.

Postul utemist de control 
de la secția montaj-bord

Expozifia tinerilor artiști plastici 
din R. P. Bulgaria

Sub auspiciile Mi
nisterului Invățămîn- 
tului și Culturii și 
Muzeului de Artă al 
R.P.R.,. miercuri la a- 
miază s-a deschis in 
sălile Institutului de 
arhitectură „Ion Min- 
cu“ din Capitală, Ex
poziția tinerilor artiști 
plastici din R. P. Bul
garia. Sînt expuse 113 
lucrări : portrete, pei
saje, scene din isto
ria și viața nouă a 
ooporului bulgar, sem
nate de peste 70 de 
de tineri artiști plas
tici, lucrări care au 
figurat in expoziția 
organizată în primă
vara acestui an la So
fia.

La festivitatea de 
deschidere au parti
cipat C. Prisnea, ad
junct al ministrului 
Învățămîntului și Cul
turii, artistul poporu
lui Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, repre
zentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cul
tură, ziariști.

Au fost de față Ivan 
Spasov, însărcinatul cu 
ăfăcefi 'ad-interim al 
R. P. Bulgaria la Bu
curești, membri ai 
Ambasadei, precum 
și alți membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

Da, așa e bine — îi spune Gheorghe Opran șeful unei 
echipe de la secția montaj-reductoare a Uzinelor ,,Mao 
Țze-dun" din Capitală, tînărului montor Constantin Dărăș- 
tean, în timp ce montează roată dințată pentru poduri 

rulante. Foto : S. NICULESCU

Dotarea unor mari întreprinderi cu stații 
de mașini statistico-analitice

Un număr important de 
mari întreprinderi, printre 
care Combinatul Metalurgic 
de la Reșița, Uzinele „23 Au
gust", „Ernst Thălmann", mi
nistere și alte instituții cen
trale sânt înzestrate cu diferite 
tipuri de mașini moderne fo
losite la întocmirea de statis
tici și analiza unor date de 
producție. Grupate în stații, 
aceste mașini permit efectua
rea rapidă — în cîteva mili- 
secunde — a celor mai com
plexe calcule, analize și ope
rații de evidență și contabili
tate. De pildă, stația de ma
șini de la Uzinele „23 August” 
efectuează in cîteva zile toate 
operațiile necesare calculării

jjS ă socotim 
împreună66

condus de inginerul utemist 
Valeria Cușnerencu, ajutat de 
secretarul organizației U.T.M. 
de secție, tov. Șerban Ion a 
făcut cunoscute tinerilor prin 
diferite forme, posibilitățile 
existente în vederea realizării 
a cît mai multe economii. 
La gazeta postului utemist 
de control a apărut un 
raid anchetă intitulat „Să uti
lizăm în mod rațional 
electrică". In urma 
raid, care a avut un 
răsunet, conducerea 
ținînd seama de propunerile 
făcute de postul utemist de 
control a luat o seamă de mă
suri. Astfel, pentru a realiza 
economii de curent electric, 
Ia unele strunguri, s-a aplicat

energia 
acestui 

mare 
secției,

Pe urmele 
materialelor 

publicate 

U.T.M., în urma 
făcute de postul 

control, au desfășu- 
largă muncă de 

tinerilor, arătîndu- 
ce mare importan-

a

luat cuvîntul 
Gheorghe 

pictorul bul- 
Ganovski,

s-a întâlnit cu 
cărora le-a

artei plastice 
despre 

tl-

Busuioc Nicolae de la atelie
rul strungărie, care nu lasă 
niciodată mașina să meargă 
în gol au apărut și altele: 
Mircea Costev, Mironov Lac- 
tion și Jitea Nicolae. Chiar și 
Sîrbu Ion, care înainte era 
mereu criticat la gazeta pos
tului utemist de control pen
tru faptul că făcea risipă, că 
nu folosea din plin timpul de 
lucru a apărut la rubrica 
fruntașilor.

Și postul utemist de con
trol de la secția mecanic șef 
(întreținere) a inițiat raiduri 
pentru a vedea modul în care 
tinerii își îngrijesc mașinile, 
realizează economii de ener
gie electrică. La gazeta pos
tului utemist de control a fost 
înființată o rubrică care-i cri
tica pe tinerii care mai lasă 
mașinile să meargă în gol, 
care, din neglijență, lăsau lu
mina aprinsă în plină zi.

Acțiunile întreprinse atît de 
către postul utemist de con
trol de la secția montaj-bord 
cît și de la secția mecanic șef 
au dus la crearea unei opinii 
de masă în rîndul tinerilor, 
împotriva celor ce făceau risi
pă, realizîndu-se astfel eco
nomii de zeci de mii de lei-

Cu toate acestea, mai sînt 
unele posturi utemiste de con
trol ca cel de la atelierul de 
lăcătușerie, (responsabil : Pri- 
cop Gheorghe); secția lemnoa
să (responsabil: Lupoi Ion) și 
altele, care nu au. privit cu 
același simț de răspundere 
problema economiilor. Și în 
prezent ele obișnuiesc să 
treacă cu vederea unele așa 
zise „mici neglijențe". Gaze
tele acestor posturi de con
trol, tratează teme cu carac
ter general. La secția navală, 
de pildă, și în prezent unii 
tineri sudori lasă transforma
torul de energie electrică să 
funcționeze și în timpul în 
care nu se sudează efectiv. 
Postul utemist de control de 
aici (responsabil : Stoica Ni- 
chita) nu critică pe cei care 
se fac vinovați de astfel de 
neglijențe.

Faptele dovedesc că nu toa
te posturile utemiste de con
trol au luat măsurile cele 
mai eficiente- Este de-a 
dreptul ciudat cum alături 
de postul utemist de control 
de la secția Montaj-bord care 
a obținut locul n pe oraș, la 
consfătuirea organizată nu de 
mult de către Comitetul oră
șenesc U.T.M. Constanța cu 
colectivele posturilor utemiște 
de control, să existe posturi 
care au scăpat din vedere 
problemele principale din 
munca tinerilor.

Comitetul U.T.M. (secretar: 
Isdrailâ Ion) trebuie să gene
ralizeze experiența bună do- 
bîndită de postul utemist de 
Control de la secția Montaj- 
bord pentru ca astfel, toate 
posturile utemiste de control 
să-și aducă o contribuție din 
ce în ce mai mare la înde
plinirea sarcinilor de răspun
dere pe care partidul le-a 
pus și în fața tinerilor de la 
Șantierul Naval Maritim din 
Constanța.

I. ISAIIA

Schimburi de ansambluri artistice 
între tineretul romîn și iugoslav
Marți s-a întors în țară, an

samblul artistic al Uniunii Ti
neretului Muncitor după un 
turneu în R. P. F. Iugoslavia 
care s-a bucurat de un deose
bit succes. în prezent, ansam
blul se află în regiunea Banat 
uinde va prezenta cîteva spec
tacole.

Peste cîteva zile va sosi în 
țara noastră pe baza înțelege
rii între Uniunea Tineretului 
Muncitor din R. P. Română și 
Tineretul Popular din R. P. F. 
Iugoslavia ansamblul asociației 
cultural-artistice „Branko Krs- 
manovici" al universității din 
Belgrad. Ansamblul care nu
mără 100 de persoane este 

In taberele
„vîrstei de aur“

(Urmare din pag. I-a)

pasionate întreceri sportive, 
care sorbiseră atenți sfaturile 
și explicațiile instructorilor, 
se adunau acum in rînduri 
strînse împrejurul catargului, 
ca o salbă vie, ca un poem 
simbolic de dragoste și re
cunoștință către partid, către 

în anii 1959—1961 unitățile au 
fost înzestrate cu peste 8.500 
de asemenea mașini.

în condițiile dezvoltării con
tinue a economiei naționale, 
ale perfecționării activității 
de planificare și organizare 
a producției se prevede ex
tinderea dotării cu stații de 
mașini statistico-analitice. Sînt 
în curs de creare in diferite 
regiuni noi stații ale Direcției 
centrale de statistică, care, 
alături de cele existente, vor 
deservi nu numai această in
stituție, ci și marile întreprin
deri și unități administrative 
din localitățile respective.

(Agerpres)

Oameni ai muncii 
din (ara noastră 
în excursii peste 

hotare
Zilele acestea numeroase 

grupuri de oameni ai muncii 
din țara noastră au plecat în 
excursii organizate de Oficiul 
Național de Turism — „Car- 
păți" — în diferite țări prie
tene.

Un mare grup de turiști 
s-a îndreptat cu trenul Spre 
Uniunea Sovietică undă vor 
vizita orașele Kiev, Lenin
grad și Moscova, iar alții vor 
pleca în zilele următoare pe 
ruta Kiev, Leningrad, Riga, 
Moscova. Numeroși oameni ai 
muncii se află acum în R. P. 
Polonă, după care vor pleca 
în R. P- Ungară.

Miercuri un alt grup de 
turiști a plecat în R. S. 
Cehoslovacă pentru a vizita 
orașele Brno și Praga. R. S. 
Cehoslovacă va găzdui la sfîr- 
șitul acestei săptămâni noi 
grupuri de excursioniști din 
țara noastră.

Pentru sfârșitul acestei săp
tămâni, O.N.T. — „Carpați" — 
a organizat excursii și în R. 
P. Bulgaria în timpul cărora 
se vor vizita orașele Tîrnovo, 
Plovdiv, Plevna și Sofia.

(Agerpres)

e aflăm în plină 
vară. Peisajul cu 
pitorescul dealuri
lor și munților care 
înconjoară din toa
te părțile Întreprin

derea carboniferă Cimpulung 
Muscel, te îmbie să-ți petreci 
cit mai plăcut timpul liber. 
Ce fac tinerii mineri după ce 
ies din șut 2 Cum iți petrec 
ei timpul liber 2

Pentru ca tinerii mineri să-și 
petreacă cît mai plăcut și a- 
tractiv timpul liber, comitetul 
U.T.M. împreună cu comitetul 
sindical și conducerea cluburi
lor organizează diferite acțiuni 
cultural-educative. In acest 
scop, minerii dispun de mi
nunate condiții materiale. La 
fiecare mină din bazinul car
bonifer Schitu Golești există 
un club sau un colț roșu do
tate cu biblioteci care numără 
peste 25.000 volume, cu apa
rate de proiecție, săli de șah, 
de tenis de masă, de popice 
etc. înzestrate cu tot materia
lul necesar. Pentru iubitorii 
de volei și fotbal au fost a- 
menajate terenuri sportive 
care dau posibilitatea tine
rilor mineri să se antreneze 
și să susțină diferite meciuri.

. La fiecare mină, pe lingă 
brigăzile artistice de agitație, 
echipele de teatru, de dan
suri populare romînești și so
vietice, au fost formate coruri 
din 40—50 de persoane. De 
două ori pe săptămînă mun
citorii fruntași Nicolae Nuță, 
miner, Grigorescu Traian, ar
tificier, Barbu Petre, vagone
tar de la mina Poenari care 
sînt și fruntași în munca cul
turală, vin cu regularitate la 
cor. Alături de ei se află și 
muncitoarea Elena Hîrtugea- 
nu. Intr-o altă încăpere 
fac repetiții minerii Ion 
Rizeă, Pîrșan Gavril, Duțea- 
nu Viorica și alți tineri care 
fac parte din brigada artisti
că de agitație. Tinerii din an
samblul artistic al minei Poe
nari au făcut cunoscute, cu a- 
jutorul spectacolelor pe care 
le-au dat, atît în raionul nos
tru cît și în raionul Găești 
realizările lor, frumusețea cân
tecelor și jocurilor noastre.

Dar tinerii mineri nu sînt 
numai artiști amatori. Ei iu
besc în aceeași măsură și 

condus de Branko Markovic, 
solist al baletului din Belgrad. 
Dirijorul corului academic 
este Bogdan Babici, dirijorul 
operei din Belgrad.

Ansamblul a întreprins tur
nee în străinătate evoluînd pe 
scenele orașelor Moscova, Vie- 
na. Munchen, Damasc, Ankara, 
Torino, Lille, Mexico-City etc. 
Numeroși soliști ai ansamblu
lui au obținut premii la con
cursurile și festivalurile inter
naționale.

Ansamblul iugoslav va pre
zenta spectacole în Capitală 
precum și la Ploiești, Bacău, 
Piatra Neamț, Brașov și alte 
orașe.

culorile patriei fluturind lumi
nos peste liniștea taberei.

Alături de copii, în. toate 
acțiunile și jocurile, i-am a- 
flat totdeauna pe instructori. 
Ca niște prieteni mai mari, 
atenți și plini de grijă, profe
sorii de specialitate și in
structorii se străduiesc $ă afle 
in fiecare zi forme intere
sante de activitate. Contactul 
cu copiii, mult mai strîns 
ca în timpul anului, la cate
dră, le-a împrumutat parcă șl 
lor ceva din voioșia și curio
zitatea specifică „vîrstei de 
aur". Dragostea cu care îi în
conjoară copiii e grăitoare 
pentru pasiunea cu care au 
muncit. Tinerii profesori de 
sport Ciobanu Nicolae, Stei- 
del Karl, Lazăr Mihai, învăță
toarele Papainopol Maria, 
Cristea Tuța, Năstase Eana, 
profesoara Bedi Rozalia — 
sînt numai cîțiva din utemiștii 
care pun aici mult suflet, 
multă pasiune în îndrumarea 
pionierilor pe timpul vacan
ței.

Iar dragostea cu car» co
pii, în scrisorile către familii, 
vorbesc despre condițiile mi
nunate de viață, despre acti
vitățile din tabără sau des
pre îndrumătorii lor — •
poate unul din cele mai fru
moase poeme ale vîrstei lor 
fericite.

sportul. Conducerea cluburi
lor în colaborare cu organi
zația U.T.M. și asociația spor
tivă organizează diferite com
petiții sportive. După orele 
de muncă terenurile de sport 
freamătă de voioșie. Numeroși 
tineri se antrenează în vede
rea susținerii unor competiții 
sportive locale. Astfel, la Be- 
revoiești a fost organizat un 
concurs de biciclete în sat. Se 
organizează, de asemenea, me
ciuri amicale de fotbal între 
echipele din comune și cele 
ale diferitelor sectoare ale în
treprinderii. Pînă acum pri
mul loc l-a ocupat echipa de 
la mina Berevoiești. De altfel 
sportivii de aici sînt recunos-

După
din

cuți în bazinul carbonifer. Tî- 
nărui Ion. Popescu, de pildă, 
ocupă primul loc la trîntă pe 
bazin și chiar pe raion.

De bună seamă că activita
tea cluburilor este multilate
rală. Aici tinerii audiază con
ferințe, recenzii, vizionează în 
colectiv filme, iau parte la 
diferite jocuri distractive etc. 
Pentru a-i stimula pe tineri 
să învețe continuu, să-și îm
bogățească cunoștințele profe
sionale, la îndemnul organi
zației de partid, se organizea
ză concursuri „Cine știe me
serie răspunde" pentru mineri 
și maiștri mineri. Bunăoară, 
ultimul concurs a fost cîști- 
gat, la mineri, de Gherman 
Visarion, iar la maiștri mineri 
de Costache Boboțan și An- 
toane Bucur. Pentru îmbogă
țirea cunoștințelor tehnice și 
profesionale cabinetul tehnic 
organizează periodic la club, 
conferințe, discuții privind 
modul cum ii ajută pe mineri 
tehnica nouă în sporirea pro
ducției, productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

După ieșirea din șut adesea

Fonnația corală a ansamblului asociației cultural-artistice „Branko Krsmanovici",

(Urmare 'din pag. I-a)

raturii tehnice comitetul 
U.T.M. a sprijinit cabinetul 
tehnic, biblioteca tehnică. Ast
fel au fost confecționate 3 
panouri speciale în incinta 
uzinei pe care sînt afișate 
coperțile celor mai noi și mai 
interesante cărți tehnice : 
„Călăuza laminoristului",
„Cartea strungarului". „Teh
nologia materialelor" etc.

De asemenea, în uzină tine
rii au posibilitatea să aibă un 
contact permanent cu caftea 
tehnică 
muncă.
la dispoziție 2—-3 electrocare 
speciale care în timpul pau
zei transportă cărți tehnice în 
întreaga uzină, din secție în 
seeție. Fiecare tînăr are posi
bilitatea să-și aleagă și să 
cumpere diferite cărți teh- 

direct la locul de 
Standul de cărți are

minerii simt o adevărată plă
cere să citească cartea ca
re-i pasionează. Pentru a 
dezvolta gustul tinerilor să 
citească cît mai multe cărți, 
la fiecare sector se duce 
o intensă muncă cu cartea. In 
acest scop, în întregul bazin 
au fost organizate 6 biblioteci 
fixe și 8 biblioteci volante. In 
activitatea bibliotecilor se o- 
bișnuiește să se meargă cu 
cele mai bune cărți în sectoa
re, iar bibliotecarii recomandă 
tinerilor ce să citească. Pentru 
a-i stimula pe tineri să citea
scă cit mai multe cărți, la 
mina Pescăreasa, de pildă, se 
recomandă celor mai activi 
cititori să facă recenzii pe 
care apoi le prezintă la toate

ieșirea
șut

sectoarele, popularizînd ast
fel cartea respectivă.

In urma acțiunilor între
prinse în munca cu cartea, 
numărul cititorilor crește lună 
de lună. De pUdă, IqSlănic 
și în orășelul ijiiner Betevo- t 
iești numirut Cit it orilor 
crescut într-o lună cu 30 de 
persoane. La mina Pescăreasa 
sînt lunar circa 1000 de citi
tori care citesc în medie 3500 
de cărți.

Setea de lectură i-a. îndem
nat pe mulți mineri să-și 
facă biblioteci personale. La 
mina Berevoiești, de pildă, 
300 de mineri, majoritatea ti
neri, și-au făcut asemenea 
biblioteci. Numai într-o sin
gură lună s-au cumpărat aici 
cărți în valoare de 3100 lei. 
Printre cei care au bibliote
că personală se află și mi
nerii Gherman Visarion, Gh. 
Berevoescu, Ion Mărgescu, a- 
jutorul de miner Savu Gh. 
Ion, maistrul miner Antoane 
Bucur și mulți alți tineri pa
sionați de literatură.

Fără îndoială că în munca 
cu cartea există la unele mine 

Cartea tehnica
nice. In felul acesta tinerii 
își formează cu timpul o bi
bliotecă tehnică personală.

Obișnuim de asemenea ca 
unu—doi tineri din fiecare 
secție să ajute cabinetul teh
nic, biblioteca, cercul A.S.I.T. 
ca toate materialele primite 
de la Institutul de documen
tare tehnică, materialele do
cumentare, conferințe, reviste, 
să Ie facă cunoscute, imediat 
cum sosesc, tinerilor munci
tori.

O altă formă de atragere 
a tinerilor spre citirea și stu
dierea cărților tehnice, care a 
contribuit mult la îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale, a 
fost organizarea în colaborare 
cu comitetul sindical și cabi
netul tehnic a concursurilor 
„Cine știe meserie răspunde" 
care se bucură de un deosebit 
interes în 
semenea 
„Cd mai 

rîndul tinerilor. A- 
concursuri au fost 
bun lăcătuș, „Cel

o bogată activitate. Experien
ța bună în acest domeniu nu 
a fost insă generalizată. Din 
această pricină la minele Go- 
deni și Jugur bibliotecarii duc 
o slabă activitate fapt care 
face ca numărul cititorilor să 
fie încă mic. Slab s-a ocupat 
comitetul U.T.M. și de orga
nizarea concursului „Iubiți 
cartea". Deși unii tineri mi
neri s-au înscris și au citit 
cărțile indicate în cadrul con
cursului, comitetul U.T.M. n-a 
organizat pînă acum discuțiile 
finale la nici una din exploa
tări.

Cu toate că ne-am convins 
în mai multe rînduri de im
portanța pe care o are orga
nizarea joilor tineretului în 
educarea tinerilor, trebuie să 
spunem că la noi joile tine
retului nu se țin cu regula
ritate, iar atunci cînd se or
ganizează nu se stabilesc în
totdeauna programe destul de 
interesante și educative.

Dacă stai de vorbă cu ti
nerii mineri, aceștia își ex
primă dorința de a participa 
la mai multe acțiuni în aer 
liber, de a cunoaște cit mai 
mult frumusețile patriei. Deși 
sîntem situați într-o minuna
tă regiune, unde vin săptă
mânal vizitatori din toate col
țurile țării, nu a fost orga
nizată pînă acum nici o 
excursie. Totodată mulți tț- 

'fnety ar dori să cunoască ?și 
alte regiuni ale țării cum ar 
fi, de pildă, litoralul Mării 
Negre, ori frumoasa Vale a 
Prahovei etc. Sperăm că do
rința tinerilor noștri nu va 
răniîne fără ecou, că în lu
nile care urmează comitetul 
U.T.M. va organiza în cola
borare cu comitetul sindica
tului și asemenea acțiuni care 
să'he dea astfel posibilitatea 
să ne petrecem mai mult 
timpul în aer liber, să ne 
bucurăm și să admirăm din 
plin frumusețile patriei noa
stre.

FLORIAN OPRESCU 
mecanic

ION MĂRGESCU 
tehnician

MIRCEA LAZEA 
tehnician

(Din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii 

tineretului") 

bun laminator" etc. la 
au participat numeroși 

la

o lună 
indică 
un a- 

biblio-

mai
care r .................
tineri. Ele se desfășoară 
un nivel înalt deoarece toți 
tinerii care participă sînt a- 
nunțați cu cel puțin 
de zile înainte, li se 
bibliografia și găsesc 
jutor permanent Ia 
teca tehnică în ceea ce pri
vește înțelegerea profundă 
a celor citite din cărțile teh
nice. Aici li se acordă consul
tații individuale și colective.

Desigur, am obținut unele 
rezultate bune în antrenarea 
tinerilor la citirea cărților teh
nice. Ne străduim însă acum 
să dezvoltăm experiența acu
mulată. să găsim noi forme 
care să ducă la antrenarea 
unui număr și mai mare de 
tineri la citirea cărților teh
nice.

La standul de cărți din sec
ția rodaj a Uzinelor „I. C. 
Frimu“-Sinaia au sosit nou

tăți literare.
Foto : N. STELORIAN

Fanfara noastră
Pe nesimțite au trecut 5 ani 

de cînd cu multă sfială ți tot
odată cu o dragoste nemărgi
nită, un grup de tineri mun
citori de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie" și elevi ai 
școlii profesionale, au cîntat, 
pentru prima oară intr-o fan
fară. Ne amintim cu mult 
drag de clipele începutului 
cînd după cele trei luni de 
curs teoretic am fost reparti
zați la instrumente ținindu-se 
seama de aptitudinile fiecă
ruia.

Încet, încet am învățat mul
te cîntece incit fanfara noas
tră a devenit cunoscută nu 
numai în rîndul muncitorilor 
de la Atelierele C.F.R. „Gri
vița Roșie" dar și în cadrul 
raionului nostru. In anul 1959, 
la cel de-al V-lea Concurs al 
formațiilor artistice de ama
tori, la faza orășenească, am 
ocupat locul I, iar la faza re
publicană, cu toate că eram 
cea mai tînără formație (nici 

-■unul dintre noi nu depășea 
‘ vîrsta de 18 ani), din cele 14 
formații selecționate pe țară 
am ocupat locul al II-lea.

Anul acesta fanfara noastră 
a participat la cel de-al VI-lea 
Concurs al formațiilor artisti
ce de amatori, clasîndu-se pe 
locul I la faza raională și o- 
rășenească. In aceste zile, fan
fara noastră, se pregătește 

fpertfru faza finală a acestui 
concurs și ne-am propus să 
ocupăm și aici unul din locu
rile de frunte.

ION BURCIU 
desenator tehnic

SPECTACOLE
TEATRE

MUSAFIRI NEPOFTIȚI 20: 
Teatrul „C. Nottara" (Grădi
na „9 Mai"); CÎNTĂ PRIVI
GHETORILE, 20 : Teatrul „C. 
Nottara” (Teatrul de vară 
„I. V. Stalin"); REVISTA 62, 
20: Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase’1 (Sala Savoy); 
CONCERT EXPRES, 20,15: 
Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase” (Grădina Boema) ; SIM
FONIA CULORILOR 20 : Cir- 
cui de Stat (Aleea Țonola).

CINEMATOGRAFE
REVISTA VISURILOR : Sa

la Palatului R.P.R., Patria*  
înfrățirea între popoare, Mio
rița, Volga, București; FII 
ATENTA BUNICUȚO : Ma- 
gheru, Elena Pavel, 8 Martie*  
Al. Sahia, 23 August; BUFO
NUL REGELUI: Republica*  
I. C. Frimu, Libertății ; RQ- 
SEMARIE : V. Alecsandri; 
LA CAPĂTUL DRUMULUI: 
Popular. 30 Decembrie ; FII 
BUN PÎNĂ LA MOARTE: 
Lumina, Donca Simo ; AERO
PORTUL NU PRIMEȘTE: 
Central, C. David ; DUELUL : 
Victoria, M. Eminescu ; CE- 
RASELLA : M. Gorki; O ZI 
PIERDUTĂ - LĂSTARE ȘI 
TULPINE — PICTURĂ RU
SĂ — PÎINIȘOARA — FE- 
RIȚI-VĂ DE BRUCELOZÂ 
— NOUTĂȚI ÎN POLIGRA
FIE : Timpuri Noi; Program 
special pentru copii (diminea
ța), EVGHENIE ONEGHIN 
(după amiază): 13 Septem
brie ; LA ORDIN. SĂ TRĂ- 
IȚI î Tineretului, Drumul Se
rii; DIN NOU DIMINEAȚA: 
Gh. Doja ; MEXICUL CÎNTĂ: 
Cultural; MARELE CON
CERT : Al. Popov ; CIRCUL : 
Grivița, G. Coșbuc ; DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SE
CUND : V. Roaită, Arta ; NU 
VREAU SĂ MĂ ÎNSOR : U- 
nirea; VIKINGII : Flacăra ; 
AVIONUL PLEACĂ LA ORA 
9 : T. Vladimirescu ; BATA
LIONUL NEGRU: Munca; 
CIELITO LINDO : Moșilor ; 
PITICUL VRĂJITOR: 16 Fe
bruarie ; STRADA SĂRACĂ: 
Ilie Pintilie ; ȘEFUL DE GA
RĂ : 8 Mai; ÎN UMBRA LE
GII : Floreasca; LADY HA
MILTON: N. Bălcescu ; SE
TEA: G. Bacovia, A. Vlaicu; 
DARCLEE: Olga Bancic; 
STRADA PRERIILOR :B. De- 
lavrancea.



Recepție cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției populare mongole

Cuvîntul însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al R. P. Mongole

Cimiddorjț Dejidiin
(Urmare dm pag. I-d)

perialismului internațional, a reușit să dis
trugă sistemul feudal, să lichideze starea de 
cruntă înapoiere a țării și să creeze o eco
nomie și cultură nouă, socialistă.

R. P. Mongolă, membru inseparabil, egal în 
drepturi, al marii comunități a țărilor lagă
rului socialist, a devenit astăzi un înfloritor 
stat socialist agrar-ipdustrial, stat al munci
torilor, țărănimii cooperativizate și al intelec
tualității populare.

în prezent, R. P. Mongolă intră într-o nouă 
etapă de dezvoltare — etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste.

între 3 și 7 iulie a.c.. a avut loc cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, care a aprobat directive
le celui de-al IlI-lea plan cincinal de dezvol
tare a R. P. Mongole pe anii 1961—1965. Prin 
îndeplinirea sarcinilor acestui cincinal, țara 
noastră va face un pas hotărî tor pe drumul 
creării bazei tehnico-materiale a socialismu
lui și a transformării R. P. Mongole dintr-o 
țară agrar-industrială într-o țară industrial- 
agrară. -

Astfel îp țara noastră a fost practic trans
pusă în viață învățătura marelui Lenin că 
popoarele mai înainte înapoiate, evitînd în 
dezvoltarea lor capitalismul, pot ajunge la 
drumul luminos al progresului social — dru
mul construirii socialismului.

Oamenii muncii din R. P. Mongolă, făcînd 
un bilapț al. succeselor obținute prin munca 
lor și însuflețiți de perspectiva unui viitor și 
mai minunat, își exprimă sentimentele lor 
sincere de mulțumire față de prietenul lor 
încercat — marele popor sovietic, al cărui 
ajutor frățesc, dezinteresat, a avut o impor
tanță hotăritoare atît în cucerirea și apărarea 
libertății și. independenței cît și în construc
ția economică și culturală a R. P. Mongole.

Oamenii muncii din R. P. Mongolă își ex
primă sentimentele lor sincere de mulțumire, 
de asemenea, față de popoarele frățești ale 
tuturor țărilor socialiste care acordă sprijin 
și un ajutor imens țării noastre. în prietenia 
de nezdruncinat și colaborarea strînsă multi
laterală cu Uniunea Sovietică, R. P. Chineză, 
R. P. Romînă și cu alte țări socialiste, po
porul nostru a văzut și vede chezășia succese
lor sale și garanția independenței sale. De 
aceea, R. P. Mongolă, ducînd cu consecvență 
o politică de pace și prietenie între popoare, 
o politică de coexistență pașnică între state 
cu sisteme sociale diferite, duce în mod 
neabătut politica de întărire continuă a uni
tății și coeziunii țărilor puternicului lagăr 
socialist.

Poporul nostru, transpunînd în viață sarci
nile de desăvîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră, va lupta ferm și pe viitor, îm
preună cu popoarele țărilor socialiste și cu 
toate popoarele iubitoare de pace, pentru 
preîntâmpinarea unui nou război, pentru 
asigurarea păcii și întărirea prieteniei între 
popoare.

Permiteți-mi să toastez :.
— pentru prietenia frățească de nezdrunci

nat dintre popoarele Republicii Populare 
Mongole și Republicii Populare Romîne ;

— pentru CC. al al P.M.R. și pentru Con
siliul de Stat, pentru sănătatea prietenului 
scump al poporului mongol, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ;

— pentru guvernul Republicii Populare Ro
mîne, pentru sănătatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer ;

— pentru . unitatea de monolit a țărilor 
puternicului lagăr socialist;

— pentru pace și prietenie între popoare ;
— pentru sănătatea tuturor oaspeților pre- 

zenți la această recepție.

Tînăra profesoară a primit repartizarea într-una din miile de școli ale pCttiei. Colegii 
o întîmpină bucuroși, o felicită. Urările de succes în noua viată pe care o încep 
acum sînt reciproce. Căci peste puțin timp toți acești tineri vor trece prin fata co

misiilor și-și vor primi repar tizarea la locul de muncă.
Foto : N. STELORIAN

BOX: Cupa orașelor balcanice

Spre școlile patriei

O nouă
de tineri

Onouă promoție de ca
dre didactice, absol
venți ai universități

lor și institutelor pedagogi
ce de 5 ani, își va începe 
activitate în noul an de în- 
vățămînt în școlile din sa
tele și orașele patriei.

Veniți din întreaga țară, 
tinerii profesori au partici
pat miercuri dimineața la 
adunarea organizată la Fa
cultatea de științe juridice 
din București cu prilejul 
repartizării lor în produc
ție.

Tovarășii Ștefan Balan, 
adjunct al ministrului în- 
vățămîntului și Culturii, și 
Stana Enache, vicepre
ședinte al Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenți
lor din R. P- Romînă, au 
felicitat călduros pe proas
peții absolvenți, urîndu-le 
să obțină succese cît mai 
mari în munca nobilă ce o

Cuvîntul

promoție
profesori
vor desfășura pentru in
struirea și educarea tine
rei generații.

Vorbind în numele cole 
gilor săi, tînărul profeso: 
Paul Munteanu, absolvea' 
al Facultății de istorie a 
Universității „C. I. Parhon", 
a mulțumit partidului și 
guvernului pentru condiți
ile optime de învățătură și 
de trai create tineretului 
studios, precum și cadre
lor didactice pentru efortu
rile depuse în pregătirea 
studenților. El a exprimat 
totodată hotărîrea absol
venților de a merge să 
muncească acolo unde vor 
fi repartizați, de a-și con
sacra toată capacitatea și 
cunoștințele lor profesiunii 
de răspundere pentru care 
s-au pregătit — aceea de 
a educa noi constructori ai 
socialismului în țara noas
tră. (Agerpres)

Impresiile unor membri 
ai formației folclorice chiliene 

Cuncumen“ despre țara noastră

tovarășului
Gheorghe

(Urmare din pag. I-a)
pentru, triumful .socialismului, pe principiile 
marxisț-Ieninlsțe de nezdruncinat ale inter
naționalismului proletar. An de an se dez
voltă relațiile de colaborare frățească dintre 
R. P. Romînă și R. P. Mongolă, membre 
ale marei familii a țărilor socialiste. Sîntem 
încredințați, că această prietenie și colabo- . 
rare se. va adinei tot mai mult, spre binele 
popoarelor noastre.

R. P. Romînă și R. P. Mongolă, împreună 
cu Uniunea Sovietică și celelalte țări ale 
lagărului socialist, luptă cu fermitate pentru 
menținerea și consolidarea păcii.

întemeîndu-și politica lor externă pe prin
cipiul leninist al coexistenței pașnice, sta
tele socialiste depun eforturi susținute pentru 
reglementarea pe cajea tratativelor a, tuturor 
problemelor internaționale litigioase, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și. totale, 
pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial. prin încheierea tratatului 
de pace gu Germania și transformarea Ber-. 
linului occidental într-un. oraș liber.

Țara noastră se pronunță cu toată hotă-

Astă-seară. începînd de la 
ora 20, pe stadionul Republi
cii va avea loc cea de-a doua 
reuniune a competiției de box 
„Cupa orașelor balcanice". Cu 
acest prilej vor urca în ring 
3 boxeri romîni. La cat. semi- 
mijlocie Gr. Enache va întîlni 
pe Demetre Mikail (Grecia), 
la cat. semigrea Ion Ivan va

primi replica Iții Stoiemenidis 
(Grecia), iar la cat. grea Ilie 
Alexandru va fi opus lui Sa- 
movolski (R. P- Bulgaria). în 
program mai figurează alte 6 
întîlniri, în care vor fi cunos- 
cuți cîștigătorii medaliilor de 
bronz. Cu interes deosebit sînt 
așteptate meciurile Sadetin 
(Turcia)—Theotokatos (Grecia);

a socialiș

Partidului 
Consiliul

Apostol
rîrea pentru primirea în O.N.U. a R. P. 
Mongole, factor activ în lupta pentru pace 
și colaborare internațională.

Dragi tovarăși,
Cu prilejul marii sărbători naționale a 

poporului mongol, urăm din toată inima noi 
și mari succese oamenilor muncii din R. P. 
Mongolă în opera de construire 
mului.

îngăduiți-mi să ridic paharul :
— pentru Comitetul Central al 

Popular Revoluționar Mongol și
de Miniștri al Republicii Populare Mongole, 
pentru tovarășul Țedenbal căruia îi dorim 
însănătoșiră grabnică și noi succese în acti
vitatea sa spre binele poporului mongol;

— pentru prezidiul r Marelui Hural și pre
ședintele său tovarășul’•Sămbu ; n-=>: - >

— pentru prosperitatea și fericirea poporu
lui mongol, constructor al socialismului ;

— pentru prietenia dintre poporul romîn 
și poporul mongol, pentru continua întărire 
a unității de nezdruncinat a lagărului 
cialist;

— pentru pace în lumea întreagă !

so-

în GXS'na fost recoltate ti la iuta" 
din suprafețele cultivate cu grîu și secara

G.A.S. au predat la bazele 
de reception are mai mult de 
jumătate 
Paralel cu 
canizatorii 
intens 
vară.

Gospodăriile agricole de stat 
au recoltat griul și secara de 
pe 71 la sută din suprafețele 
cultivatei în unitățile din re
giunile mari cultivatoare de 
cereale Bahaț. București, Do- 
brogea, Galați, Oltenia griul 
a fost recoltat în proporție de 
75—90 Ia sută. în aceste re
giuni numeroase gospodării

terminat 
păi oase.

agricole de stat au 
recoltarea cerealelor
Ele ajută acum cu combine și 
tractoare celelalte gospodării 

. de stat în care secerișul a în
ceput mai tîrziu, precum și 
gospodării colective pentru ca 
și în aceste unități secerișul 
să se termine cît mai repede. L* O <1

din griul recoltat, 
aceste lucrări, me- 
continuă tot mai 

arăturile adinei de

î (Agerpres)

• In Palatul spor
turilor din Lenin
grad s-a desfășurat 
întîlnirea interna
țională de haltere 
dintre echipa se
cundă a U.R.S.S. și 
selecționata S.U.A. 
Halterofilii sovietici 
au ocupat locul în- 
tîi Za cinci catego
rii, iar americanii 
la două categorii. 
Iată rezultatele teh
nice : cocoș : Marza- 
gulov (U.R.S.S.) 350 
kg ; pană : Berger 
(S.U.A.) 360 kg; u- 
șoară : Makeev
(U.R.S.S.) 365 kg; 
semimijlocie: Jgun 
(U.R.S.S..) 402,5 kgi 
mijlocie : Reicke
(S.U.A.) 407,5 kg; 
semgirea : Stepanov 
(U.R.S.S.) 456,5 kg; 
grea :
(U.R.S.S.) 467,5 kg.

Ungare și Italiei. 
După prima zi de 
întreceri, înotă
torii maghiari con
duc cu 52—35
puncte. Rezultatele 

, tehnice : 100 m li
ber bărbați: Dobay 
(R.P.U.) 58” ; 100 m 
liber femei : Takacs 
(R.P.U.) 1’ 05” 8/10;
400 m liber bărbați: 
Katona (R.P.U.) 4’ 
37” 6/10 ; 100 m 
fluture femei : E- 
gervary (R.P.U.) 1’ 
16” 8/10 ; 4 x 100 m 
liber femei: R. P. 
Ungară 4’ 25” 5/10: 
4 x 100 m mixt băr
bați : Italia 4’ 19” 
3/10,

nai de fotbal de 
la New York, 
echipa Concordia 
Montreal a învins 
cu scorul de 3—2 
(2—2) echipa Rapid 
Viena.

tii: e• La 15 
va începe la Mos
cova cel de-al 
doilea campionat 
de gimnastică al 
Armatelor Prie
tene, la care par
ticipă sportivi din 
R. P. Bulgaria. 
R. P. Romînă. R. P- 
Polonă, R. S. Ceho
slovacă, R. ,p. Ger
mană, R. P. Chine
ză, R. P. D. Ca; 
nă și U.R.S.Sț
care țară Vă fi" re
prezentată de doi 
gimnaști. Printre 
participanți se află 
numeroși campioni 
cwnoscuți: P. Stol
bov (U.R.S.S.), Csa- 
ny (R. P. Ungarăh 
Kanopka (R. P. Po
lonă), Liao lun-tian 
(R. P. Chineză), 
Stanciu (R.P.R.) și 
alții.

Dimitrov (R. P. Bulgaria)— 
. Ismet (Turcia) și Anghelov 

(R. P. Bulgaria)—Hosakos 
(Grecia).

Pînă în prezent se cunosc 
. finalele la 7 categorii : muscă: 

C. Ciucă (R.P.R.)—Șt. Panaio- 
tov (R. P. Bulgaria) ; cocoș : 
N. Mîndreanu (R.P.R.)—P.
Costarelos (Grecia) ; pană: 
FI. PătrașcU (R.P.R.)—Orhan 
Tuș (Turcia); semiușoară: Șt. 
Pilicev (R. P. Bulgaria)—Ion 
Dinu (R.P.R.) ; ușoară : O. 
Baciu (R.P.R.)—K. Yalcinkaya 
(Turcia) ; mijlocie : P. DeCa 
(R.P.R.)—Manolov (R. P. Bul
garia); mijlociemică : N.' Stoe- 
nescu (R.P.R.)—Alipiev (R. P. 

. Bulgaria). La cat. grea în fi
nală grecul Polikandriotis va 
întîlni pe învingătorul dintre 
Samovolski (R. P. Bulgaria) șî 
Ilie Alexandru (R.P.R.). Fina
lele se vor desfășura sîmbătă 
de la ora 20 pe stadionul Re- 

g pubi^u.

Două victorii 
ale fotbaliștilor noștri

Poliakov

• La San Remo 
se desfășoară întîl
nirea de 
dintre 
masculine 
nine ale

natație 
echipele 

și femi- 
R. P.

• Boxerul Terry 
Downes (Anglia) a 
devenit campion 
mondial al cat. mij
locii, invingîndu-l 
prin abandon in 
rundul 10 pe Paul 
Pender (S.U.A.), de
ținătorul centurii.

• într-un meci 
contînd pentru 
turneul internațio-

Ieri s-au disputat două me
ciuri; internaționale de fotbal 
între echipe din R. P. Romînă 

: la Ploiești,.. 
PWtoBT'ă învins cu 4—2 (24® 
'echipa," ■ Aufbau . Magdeburg, 
iar la București, în npeturnă 
pe stadionul Republicii. Pro
gresul a întrecut cu 2—1 (1—4) 
pe „Motor*  Karl Marx Stadt.

-a®

Sala Palatului R. P. Romîne 
a găzduit miercuri Seara cel 
de-al doilea spectacol susținut 
in Capitală de formația fol
clorică „Cuncumen” din Chile. 

. Frumusețea cîhtecului și dan*  
sului popular chilian, redată 
cu măiestrie de membrii an
samblului, a atras ' aplauzele 
călduroase ale spectatorilor.

Înainte de spectacol cîțiva 
membri ăi ansamblului chi
lian, în frunte cu cunoscuta 
cîntăreață Margoț Loyola, a 
avut o convorbire cu repre
zentanți ai presei.

„Cu toții sîntem plăcut im
presionați — a declarat Mar- . 
got Loyola — da primirea pe 
care ne-a făcut-o publicul ro- 
mînesc. El Se aseamănă foar
te mult cu publicul nostru, 
din Chile, în ceea ce privește 
felul în care își manifestă 
sentimentele : un public spon
tan. entuziast, care a aplau
dat cu căldură spectacolele 
noastre11. Vorbind despre reîn
tâlnirea cu Bucureș țiul pe care 
l-a mai vizitat în anul 1957, 
Margot Loyola a spus : „Am 
făcut o plimbare prin oraș și 
ca femeie m-au atras magazi
nele în care am văzut lucruri 
mai multe șj mai frumoase 

| decît acum cîțiva ani, mate- 
calitate - 

șî de btfn gust. W
„Vizita în Romînia—a adău

gat Rolando Alarcon, direc
torul artistic al ansamblului 
mi-a prilejuit întîlnirea și cu 
prieteni mai vechi. Pe mem
brii-Ansamblului ■ de eîntece,*  
și dansuri al Ministerului For- 

IW Armato » i-am cu- 
nosciit’ lă ’ Făstivăîul Mondial

----

al Tineretului și Studenților 
de la Moscova, i-am găsit în 
plină repetiție, pregătindu-se 
cu seriozitate și bucurîndu-se , 
de condiții de lucru demne de 
toată invidia. De altfel, fol
clorul. românesc, foarte intere- , 
sânt, — a spus în continuare 
Rolando Alarcon — ocupă un 
loc important în viața artistif 
Că a țării, fiind cultivat cu 
grijă. De aceasta mi-am putut 
da seama și cu prilejul Festi
valului Mondial al Tineretu
lui și Studenților din 1953, 
cînd’am fost oaspetele Bucu- 
reștiului. Deși atunci orașul 
îmi devenise oarecum fami
liar, între timp a crescut în

. .așa măsură încît de astă dată 
m-am rătăcit.

din regiunea 
care i-a recru-

se fac piuă la 
iulie 1961 la

Noul cinematograf 
„Rossia" în care 
se proiectează fil
mele In cadrul co
lul de-al Iî-Iea 
Festival Internațio
nal al iilmulul 

la Moscova.

•••

d»

Echipa de volei 
Rapid-București 

a plecat la Moscova
Miercuri dimineața a pără

sit Capitala, pierind cu avio
nul la Moscova, echipa mas
culină de volei Rapid Bucu
rești. Voleibaliștii romîni vor 
întîlni sîmbătă la Moscova e- 
chipa Ț.S.K.A. în meci retur 
contînd pentru finala „Cupei 
campionilor europeni". Din e- 
chipa care a făcut deplasarea 
fac parte, printre alții, Nico- 
lau, Plocon, Fieraru. Drăgan 
și Pavel,

După cum se știe, în pri
mul meci disputat la Bucu
rești, echipa romînă a obținut 
victoria cu scorul de 3—1. în 
cazul că echipa sovietică va 
repurta victoria, atunci se 
va juca la 8 august la Buda
pesta al treilea meci decisiv.

(Agerpres)

Informații
Miercuri a sosit în Capitală 

prof. dr. Rd. O. Kosasîh, pre
ședintele Institutului tehnolo
gic din Bandung, care 
o vizită de riteva zile 
noastră.

. *
. In. pavilionul " C din 

de cultură șî odihnă ... 
Stalin* 1 s-a deschis miecuri. 
prima expoziție de artă plas
tică, artă populară și artizanat, 
a Asociației surdomuților din 
R. P. Romînă.

(Agerpres) ..

va face 
in tai-8

Parcul 
„I. V.

ANUNȚ
Cooperativele din orașul 

și regiunea București pri
mesc înscrieri pentru Școa
la tehnică și de muncitor 
calificat în radio-televiziu- 
ne cu durata de 3 ani.

Candidați: vor întruni
următoarele condițiuni:

— sft fie absolvenți ai 
școlilor medii de cultură 
generală cu diploma de 
măftffltate: J 11 V n.—sa

-— să albă' stagiul militar 
satisfăcut

—- să fie 
cooperativei 
tat.

înscrierile 
data de 25
sediul lirmă tear efor coope
rative :

București.
2. Arta Modei — Giurgiu.
3. Borcea — Călărași.
4. Borcea — Fetești.
5. Dunărea — Oltenița.
6. Dunărea — Zimnicea.
7. Muncă șî Prod. — Slo

bozia.
8. Munca Colectivă —■ 

Tr. Măgurele.
9. Răsăritul — Alexan- 

dria. • -,.
16. Sporul — Roșiorii de 

Vede.
11. Unirea Meșteșug. — 

Uwiceni»
Precizăm eă cei ce sînt 

in curs de examen de ma
turitate pot depune diplo
mele pînă Ia data de 1 sep
tembrie 1961.

Începînd din 15 iulie
la cinematograful I. C. FRIMU 

iar din 17 iulie ia cinematografele Donca Simo și Libertății 
va rula

noul film sovietic

ițeam întrebările 
unei anchete lan
sate in cinstea Fo
rumului Mondial 
al Tineretului de 
organe de presă

ale tineretului din Uniunea
Sovietică. Tinerii din lumea 
întreagă erau rugați să răs
pundă' la oîteva întrebări. 
Majoritatea lor sint legate de 
drumul tinerei generații, de 
visurile și perspectivele ei.

Urmărind pe ecranul cine
matografului „Rossia" filmele 
prezentate la marea întîlnire 
a artei cinematografice îți dai 
seama de uriașa putere a ima
ginii, înregistrate pe peliculă, 
de capacitatea ei de oglindire 
a vieții într-un colț sau altul 
al pămîntului.

Urmărind aceste filme poți 
da răspuns la întrebările an
chetei și în numele lui John 
Smith și al lui Johann Mayer 
și în numele a sute și sute de 
milioane de tineri din Asia, 
Africa și America. '

Tema „Tinerețea și drumul 
său“ răsuni cu o mare putere 
în multe din filmele prezen
tate la festivalul cinematogra
fic de la Moscova.

Să începem cu- începutul. 
La Palatul sporturilor în zțua 
inaugurării festive a fost pre
zentat T- e drept, în afara 
concursului, filmul englez 
,,Sîmbătă seara și duminică 
dimineața". Subiectul este 
mai mult decît simplu : un 
tînăr englez își petrece după 
amiezele de sîmbătă și dimi
nețile de duminică bind berc 
(cît mai multă) și seducînd 
nevasta vecinului (cît mai in 
taină). Si atît i E groaznică 
această omorîre a timpului. 
E groaznică lipsa de interes 
pentru orice în lume. E groaz-

Filmul și drumurile 
tinerei generații

nică viața fără o carte bună, 
fără o piesă preferată, fără 
prieteni. Nu știu dacă reali
zatorii filmului au avut in
tenția să prezinte sentimentul 
apăsător trăit de tînărul erou.

Nu cred că aceasta a fost 
întrutotul în intenția autorilor 
filmului. Și totuși, cum se 
spune, faptele sint foarte în
căpățînate.

— Unde duce viața aceasta ? 
Ce poți aștepta de la ea? iată 
întrebarea ce și-o pune ia 
sfîrșitul filmului, pe drept 
cuvint, tînărul englez, negă
sind însă la ea, după părerea 
autorului acestor rînduri, răs
punsul necesar.

Formal. Huseln, eroul fil
mului egiptean intitulat „Sfîr
șitul unui început", interpre
tat cu multă simplitate de 
tînărul actor Karual Hussein, 
nu-și pune întrebarea acea
sta. Și totuși ea plutește de-a 
lungul celor două ore de pro
iecție cinematografică. Acțiu
nea filmului se petrece in 
1936. Pentru a-l ajuta pe Hu- 
sein să devină ofițer, sora lui, 
Nofissa, foarte bine interpre
tată de Sana Gamie, pornește 
pe calea prostituției, fratele 
lui mai mare, Hassan face 
contrabandă de narcotice ca 
să poată câștiga bani să-l a- 
jute. Ajuns după multe greu
tăți ofițer, Husein își împinge 
sora spre sinucidere, il arun

că pe Hassan în brațele poli
ției. Și toate acestea pentru a 
parveni, pentru a ajunge 
„sus". In singurul lui moment 
de luciditate din final, Husein 
își dă seama că nu este uman 
să calci peste cadavre pentru 
a reuși în viață. Societatea ca
pitalistă te împinge însă spre 
acest „marș al groazei". Și 
pentru a protesta împotriva 
orînduirii nedrepte, Husein, 
ajuns la sfîrșitul începutului 
drumului său, se sinucide.

Cit contrast între aceste 
trei filme de care vă vorbeam 
și filmele cinematografiei ță
rilor socialiste.

Fiul profesorului Mamlok 
(din filmul „Profesorul Mam
lok" - o producție DEFA) 
fără frică, cu tot elanul tine
resc se avîntă în lupta împo
triva fascismului. Și asta o 
face în groaznicul an 1933 
cînd tatăl său, un chirurg 
eminent, este socotit de fas
ciștii veniți la putere, neom

Corespondență telefonică 
specială din Moscova

Tragedia tinerei generații 
din țările unde există încă 
exploatare este subliniată și 
în filmul ceylonez, realizat 
din păcate într-un ritm prea 
lent, „Kurulubeda". In satul 
care poartă acest nume exo
tic, se petrece o povestire 
fără nici un pic de exotism. 
Fiul unui proprietar este în
drăgostit de fata unui țăran 
foarte sărac. Nu are nici un 
rost să povestesc toate împre
jurările prin care trec cei doi, 
pentru ca să vă dați seama 
că finalul acestui film nu 
poate semăna cu epilogurile 
din filmele americane de re
clamă.

pentru singura vină de a fi 
„nearian". Sentimentul acesta 
de încredere în viața nouă, în 
viitorul luminos îl ai și a- 
tund cînd urmărești imagi
nile filmului nostru „Setea" 
care va fi prezentat la 19 iu
lie ca și atunci tind vezi în
crederea cu care luptă pentru 
adevăr, convinși fiind că a- 
devărul în societatea socia
listă învinge întotdeauna, 
eroii filmului lui Ciuhrai 
„Cer senin".

Pe drept cuvint festivalul 
cinematografic de la Moscova 
e numit „oglinda în imagini 
vii a lumii". Conținutul pro. 
fund al majorității covîrși-

toare a filmelor prezentate 
(cu excepția citorva, printre 
care filmul norveagian „Pes
cuit bogat", o melodramă 
destul de ieftină și slab rea
lizată), corespunde întrutotul 
minunatei idei a festivalului 
concretizată în trei cuvinte 
dragi tuturor oamenilor de pe 
Pămînt: Umanism, pace 
prietenie.

■k
Vizionarea filmelor se face 

zilnic între 14,30 și 17,30 și 
seara de la ora 20,30. Delega
ții și invitații au timp liber 
destul de puțin dacă ți
nem seama și de „ora presei" 
care se desfășoară în fiecare 
dimineață la hotelul „Mosco- 
va". Și totuși fiecare caută să 
vadă cît mai multe locuri din 
Moscova și să-și viziteze con
frații din Capitala Uniunii So
vietice. Membrii delegației 
noastre au vizitat studioul 
„Mosfilm". Institutul de artă 
cinematografică, Expoziția 
realizărilor economiei naționa
le a U.R.S.S.

AL. STARK
P. S. Rindurile acestea le 

scriu la eîteva minute după 
producerea unei mari surprize 
a festivalului. Astăzi după 
amiază a avut loc prezentarea 
filmului documentar italian de 
lung metraj, închinat Olimpia
dei de la Roma. In acompa
niamentul sonor al filmului

s-au suprapus toț timpul 
aplauzele publicului din sală. 
Realizarea uriașului colectiv 
de regizori și operatori poate 
fi calificată numai cu super
lative. Cu emoție, cei cîțiva 
romîni care eram în sală, 
i-am auzit pe spectatori aplau- 
dînd secvențele de film în 
care este înfățișată Iolanda 
Balaș, Operatorii italieni au 
făcut un adevărat studiu al 
săritoarei noastre. Comenta
riul foarte vioi a subliniat 
marile performanțe ale lui 
Ioli. Datorită unui montaj 
excepțional de bun și de bine 
realizat, spectatorii au trăit 
clipele dramatice ale unora 
din probele desfășurate în 
orașul veșnic ca de pildă ma
ratonul și ciclismul.

La sfîrșitul filmului, unul 
dintre realizatorii lui a de
clarat pe scenă în aplauzele 
tuturor că această peliculă 
este închinată prieteniei tine
retului din lumea întreagă. 
Întreaga sală a aplaudat din 
nou cu și mai multă putere 
atunci cînd actrița italiană 
Gina Lollobrigida — i-a rugat 
pe sportivii sovietici, partici
panți la Olimpiadă, care se 
aflau în sală, să vină pe 
scenă.

Savlakadze, lufiț Vlasov, 
Tamara Press care au fost 
numiți „eroii acestui film" au 
retrăit din nou momentele 
emoționante ale Olimpiadei,

Festivalul cinematografic in
ternațional de la Moscova 
continuă.

Din zi în zi lista filmelor 
ce concurează la premiile fes
tivalului se mărește. Vor cîș- 
tigd cele mai bune opere ci
nematografice care vor cores
punde cît mai pe deplin devi
zei festivalului. AL. S.

O producție a studioului Bielorusfilm

Combinatul siderurgic „GL Gheorgiiiu-Dej“ 
HUNEDOARA

Angajează
In posturi remunerate conform normelor în 

vigoare, asigurînd și locuință, următorul perso
nal de specialitate :

— Ingineri mecanici
— Ingineri electro-mecanici
— Ingineri electro-energetici
— Ingineri metalurgiști (în domeniul: furnale, 

oțelării laminoare)
-*  Maiștri: cocsari, electricieni, oțelari, lami

natori, lăcătuși și strungari.

Ofertele se vor adresa în scris direct Combi
natului Siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ Hune
doara, telefon 2531, serviciul personal.



Apelul C. C. al U. T. L 
German adresat tinerilor 

vest-germani

A 8-a plenară a Consiliului
Central al Uniunii Tinere
tului Liber German a a- 

doptat o declarafie în care sub
liniază necesitatea încheierii Tra
tatului de pace cu Germania și 
solujionarea pe această bază a 
problemei Berlinului occidental. 
Consiliul Central a adresat un 
apel tineretului vest-german, tu
turor organizațiilor democrate de 
tineret ca, împreună cu tînăra ge
nerație din R.D.G., să întreprindă 
acțiuni pentru încheierea încă în 
acest an a Tratatului de pace cu 
Germania.

------•------

Festivalul tineretului 
și studenților 
din Hokkaido

Lingă lacul Sikoju, situat la 
sud de orașul Sapporo, a 
avut loc Festivalul tinere

tului și studenjilor din Hokkaido. 
La această sărbătoare a tineretu
lui au participat peste 1.000 de 
tineri și tinere din Hokkaido.

In cele două zile cît a durat 
festivalul, tineretul a participat la 
discuții avînd ca temă proble
mele de cea mai mare actualita
te : — lupta pentru pace, pentru 
dreptul lui la viafă. Tinerii au 
dezbătut viu și probleme ca „șo
majul și angajarea în muncă", 
„dragostea și căsătoria" etc. în 
cadrul festivalului a avut loc un 
program artistic la care și-au dat 
concursul colective corale și de 
dansuri ale tineretului muncitor și 
ale studenților, precum și compe
tiții sportive.

Congresul U. T. C. 
din Uruguay

fn sala cinematografului 
/ „Victoria" din Montevi

deo s-a deschis Congre
sul Uniunii Tineretului Co
munist din Uruguay. La con
gres a luat cuvîntul Valter 
Sanseviero, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
El a declarat că tineretul u- 
ruguayan urăște imperialismul 
american.

Tineretul și popoarele din 
America Latină, a spus Sanse
viero, vor să-și recapete bogă- 
■iile naționale și să construias
că o nouă societate fără ex
ploatatori imperialiști, fără 
moșieri, o societate ca aceea 
pe care o construiesc tinere
tul și popoarele din Cuba și 
din țările lagărului socialist.

In cadrul congresului a luat, 
de asemenea, cuvîntul Alber
to Suarez, membru al delega
ției Partidului Comunist din 
Uruguay. El a declarat că ti
neretul are datoria de a spri
jini lupta pentru libertate și 
fericire a oamenilor muncii 
din Uruguay, din America La
tină si din întreaga lume.

Coreea de Sud. împotriva 

patrloților care condamnau 

regimul reacționar instaurat 

în țară au fost aruncate gre

nade cu gaze lacrimogene.

O poziție realistă 
în problema Germaniei 

și a Berlinului occidental

Ziarul „Avânți” a publicat 
un articol cu privire la 
problema Berlinului oc

cidental.
Ziarul scoate în relief deose

birea de pozitij dintre Uniu
nea Sovietică și puterile oc
cidentale în problema situa
ției anormale din Berlinul oc
cidental. în timp ce, după 
părerea Uniunii Sovietice — 
scrie „Avânți" — este anor
mal faptul că nu se dorește 
schimbarea acestei situații, 
pentru Occident „anormal" 
este faptul că Uniunea Sovie
tică dorește s-o schimbe”. 
Ziarul scrie în continuare că 
„pe baza propunerilor sovie
tice se pot duce tratative, ele 
pot fi discutate. Ele nu pre
zintă nimic alarmant sau a- 
menințător".

Ocupîndu-se de acordurile 
interaliate cu privire la ocu
pația Germaniei și Berlinului, 
„Avânți" scrie în continuare 
că după semnarea acestor a- 
corduri au avut loc numeroa
se evenimente, iar statu-quo 
pe care ele trebuiau să-l stabi
lizeze a fost violat de puterile 
occidentale.

„In cele două zone aflate 
atunci sub ocupație — scrie în 
continuare ziarul — au apă
rut două state, și unul din ele 
— cel federal — constituie o 
primejdie de război destul de 
serioasă pentru Europa. Ar 
fi suficient acest singur argu
ment spre a justifica cererile 
Uniunii Sovietice pentru o 
nouă discutare a acestei pro
bleme. Dar ș> celelalte proble
me necesită tratative.

Berlinul occidental este 
o insulă în centrul Re
publicii Democrate Ger
mane, stat în centrul altui 
stat, o anomalie, o absurdita
te, un focar potențial de răz
boi. Lichidarea lui prin demi
litarizarea și neutralizarea o- 
rașului, desigur. în condițiile

Englezii îl salută 
cu căldură 

pe luri Gagarin
MANCHESTER 12 (Ager- 

pres). — în dimineața zilei de 
12 iulie I. A. Gagarin, primul 
cosmonaut din lume, a sosit la 
Manchester, unul din cele mai 
mari centre industriale din 
Anglia. Locuitorii orașului 
i-au făcut o primire căldu
roasă.

La sediul Sindicatului unit 
al turnătorilor lui I. A. Ga
garin i-au fost înmînate di
ploma de meimbru de onoare 
al Sindicatului și o medalie 
de aur bătută în cinstea zbo
rului lui istoric în Cosmos.

Apoi luri Gagarin și per
soanele care îl însoțesc au 
plecat la uzina societății 
„Associated Electrical Indus
tries Ltd", unde Gagarin a vi
zitat secția turnătorie și a 
luat cuvîntul la un miting al 
muncitorilor, care l-au salutat 
deosebit de cordial pe eroul 
sovietic.

După miting, coloana de au
tomobile s-a îndreptat spre 
primărie. Străzile erau ticsite 
cu locuitori ai orașului care 
l-au salutat cu căldură pe 
cosmonautul sovietic. La in
trarea în clădirea primăriei, 
Gagarin a fost salutat de Lio
nel Biggs, primarul orașului 
Manchester. Fanfara a intonat

Noi recorduri mondiale stabilite 
de aviatorul sovietic Ivan Suhomlin

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 12 iu
lie, aviatorul sovietic Ivan 
Suhomlin a stabilit trei noi 
recorduri mondiale pe bordul 
unui avion turbopropulsor 
„TU-114".

O încărcătură de 30.035 kg 
a fost ridicată la o altitudine 
de 12.535 metri. In felul a- 
cesta pentru prima oară pe 
bordul unui avion de această 
categorie a fost ridicată la 
această altitudine o încărcă
tură de 25 și 30 tone. Conco
mitent a fost întrecut recor- 

unor garanții internaționale 
corespunzătoare, ar constitui 
un fapt pozitiv atît pentru 
Est, cît și pentru Vest. 
„Avânți" consideră că „cei 
aflați la apus de Elba vor să 
aibă la îndemînă o torță a- 
prinsă”, „amenințînd cu o ex
plozie", cum este problema 
Berlinului occidental, pentru 
promovarea politicii revan
șarde împortiva țărilor socia
liste din Europa răsăriteană.

Cresc acțiunile 
revendicative in Italia

Greva generală de două 
zile declarată recent de 
muncitorii de la între

prinderile din industria chi

mică și farmaceutică din Ita
lia capătă, după aprecierile 
presei democrate italiene, 
semnificația unui pas înainte 
pe calea luptei sindicatelor 
oamenilor muncii italieni pen
tru îmbunătățirea situației și 
condițiilor lor de trai. Ziarul 
„Unita”, relatează despre 
participarea în proporții de 
100 la sută a muncitorilor la 
această grevă, care a cuprins 
peste 180.000 de oameni ai 
muncii.

Importanța acestei greve, și 
în general a creșterii mișcării 
revendicative în Italia, este 
subliniată și de alte ziare. 
Presa publică zilnic știri de
spre acțiunile revendicative 
ale muncitorilor agricoli, 
despre greva de avertisment 
de scurtă durată a muncito
rilor sanitari, despre acțiunile 
muncitorilor industriali etc.

imnul de stat al Uniunii So
vietice.

*
LONDRA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: La tt iulie fa 
Londra a avut loc o ceremonie 
în cadrul căreia s-a înmînat lui 
I. A. Gagarin medalia de aur a 
Societății interplanetare britanice, 
conferită persoanelor ce și-au 
adus o importantă contribuție la 
cercetarea spațiului Cosmic. I. A. 
Gagarin este distins primul cu 
această medalie.

In numele societății, medalia a 
fost înmînală de dr. Maxwell, pre
ședintele acesteia. Salutîndu-I pe 
primul cosmonaut, Maxwell a 
subliniat că Gagarin este cetățean 
al Uniunii Sovietice și că realiză
rile lui oglindesc progresul știin
ței și tehnicii țării lui. Totodată, a 
adăugat Maxwell, acest zbor re
marcabil a fost folositor întregii 
lumi.

In cuvîntul de răspuns, maiorul 
Gagarin a mulțumit Societății in
terplanetare britanice pentru înalfa 
distincție. „îngăduiți-mi, a spus 
el, să o consider ca o distincție 
acordată întregului popor sovietic 
care a pregătit și înfăptuit acest 
zbor. îngăduiți-mi să vă încredin
țez că voi depune toate efortu
rile pentru cucerirea pașnică a 
Cosmosului, pentru întărirea păcii 
în întreaga lume".

dul mondial al cunoscutului 
aviator sovietic Vladimir Kok- 
kinaki, care în 1959 a atins pe 
bordul uni avion „IL-18", cu o 
încărcătură de 20 de tone, 
altitudinea de 12.118 metri.

Zborul record a durat o oră 
și 22 minute. Ivan Suhomlin 
a folosit un avion de serie 
„TU-114" (numărul de bord 
76.471), care face curse regu
late cu călători pe traseul 
Moscova—Habarovsk. Avionul 
a decolat de pe aeroportul 
Vnukovo.

Referindu-se la aceste date, 
corespondentul din Roma al 
săptămînalului britanic „Eco
nomist" consacră un larg co
mentariu situației sociale din 
Italia, subliniind în concluzie 
ca o caracteristică a momen
tului actual tocmai creșterea 
combativității oamenilor mun
cii și respingerea politicii pa
tronale de presiuni șj „înghe
țare a salariilor". „Timp de 
aproape patruzeci de ani — 
scrie revista engleză — in
dustria italiană (adică cercu
rile patronale din această in
dustrie — N.R.) a trăit ca în- 
tr-o seră, la o temperatură 
călduță, favorabilă intereselor 
proprii, menținută prin pre
siuni enorme asupra brațelor 
de muncă”. Prin amenințări 
constante cu concedierea, cu 

aruncarea celor care luptau 
pentru revendicările lor în 
uriașa armată a șomerilor ita
lieni, amintește revista, pa
tronii italieni au fost în mă
sură să-și asigure beneficii 
substanțiale, plătind muncito
rilor salarii de mizerie.

Acum situația s-a schimbat, 
constată „Economist". „Cercu
rile patronale își dau seama 
că pentru prima dată în 
istoria italiană intră contin
gente mari de tineri care nu 
se mai lasă intimidați de ame
nințările că-și vor pierde 
slujba. în ramurile princi
pale ale industriei s-a încetă
țenit acum convingerea că 
muncitorii au dreptul să bene
ficieze șj. ei de avantajele care 
decurg din progresele tehni
ce". Creșterea acțiunilor re
vendicative, în special a ce
lor organizate de sindicatele

Cu prilejul aniversării 
revoluției populare mongole 

Recepția 
de la Ulan Bator
ULAN BATOR 12 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
11 iulie C.C. al P.P.R.M. și 
guvernul R. P. Mongole au 
oferit o mare recepție cu pri
lejul celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției populare 
mongole. La recepție au par
ticipat conducători de stat și 
de partid ai R. P. Mongole, 
delegațiile de partid și guver
namentale din țările socialis
te care au sosit la Ulan Bator 
pentru a lua parte la Congre
sul al XIV-lea al P.P.R.M. și 
la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției populare mongole.

Seara, aproape întreaga 
populație din Ulan Bator a ie
șit pe străzile și piețele feeric 
iluminate pentru a admira 
focurile de artificii.

----•----

Recepție la ambasada 
R. P. D. Coreene 

la Pekin
PEKIN 12 (Agerpres). — Amba

sada R.P.D. Coreene la Pekin a 
oferit o recepfie cu prilejul vizi
tei în China a delegației de 
partid și guvernamentale a R.P.D. 
Coreene în frunte cu Kim Ir Sen.

La recepție, au luat parte Liu 
Șao-fi, vicepreședinte al C.C. al 
P. C. Chinez, președintele R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat a| R. P. Chi
neze, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, locțiitori ai 
premierului Consiliului de Stat, și 
alte persoane oficiale.

Luînd cuvîntul la recepție, Ciu 
En-lai a spus printre altele : Re
publica Populară Chineză sprijină 
în mod hotărît poziția fermă a 
Uniunii Sovietice în problemele 
dezarmării, încetării experiențelor 
cu arme nucleare, încheierii tra
tatului de pace cu Germania și 
reglementării problemei Berlinu
lui occidental.

încheierea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală între Uniunea Sovietică și 
Coreea ca și semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între China și Co
reea reprezintă nu numai un eve
niment important în viața politică 
a popoarelor celor trei țări — Co
reea, Uniunea Sovietică și China, 
ci și un indiciu important al strîn- 
sei unități a lagărului socialist.

afiliate la Confederația Gene
rală a Muncii din Italia,; 
tinde acționează unitar mun
citori membri ai Partidului 
Comunist și ai Partidului So
cialist atestă tocmai acest 
spirit combativ în mișcarea 
muncitorească italiană. Re
cent la marele trust de auto
mobile „Fiat”, ca și în alte 
sectoare ale industriei, s-a 
afirmat creșterea influenței 
sindicatelor membre ale aces
tei confederații. „La Fiat, de 
exemplu, arată „Economist", 
aceste sindicate au obținut 
primul loc la alegerile din 
întreprindere.

Conducerea sindicatelor a 
subliniat că acest succes, care 
este întărit de sporirea numă
rului de voturi exprimate în 
favoarea candidaților comu.

niști la alegerile locale din 
noiembrie trecut, oglindește 
creșterea conștiinței de clasă 
în rîndul muncitorilor".

Din procedeele 

presei burgheze 

din Anglia 
j~\evista britanică „New 
yy Statesman" consacră 

un editorial analizei 
presei britanice, denunțînd 
unele din procedeele folosite 
de ziarele burgheze de mare 
tiraj, și scoțînd în evidență di
ficultățile crescânde cărora 
trebuie să le facă față unele 
publicații ca urmare a con
centrării monopoliste în 
presă.

„Ar fi bine — se spune în 
acest editorial - dacă ziarele 
ar lăsa pe cititori să citească 
singuri știrile, fără să recur

Aspect de la Uzina de optică mecanică GOMZ din Leningrad căreia i s-a decernat 
recent titlul de onoare de Uzină-far pentru rezultatele foarte bune obținute în mun
că. Actualmente, întreg colectivul uzinei luptă pentru cucerirea titlului de întreprin
dere de muncă comunistă. în fotografie liniile de asamblare a aparatelor fotoqrafice 

„Neva".
Foto ; TASS Moscova

La conferința de la Geneva 
Puterile occidentale pun piedici 
reglementării problemei laotiene
GENEVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: Reprezen
tanții puterilor occidentale 
continuă să pună bețe în roa
te la Conferința pentru regle
mentarea problemei laoțiene, 
stăruind asupra cererii lor ca 
în primul rînd să se instituie 
de fapt o supraveghere poli
țienească asupra a două mi
lioane de laoțieni.

Reprezentantul S.U.A., Har
riman, care a luat cuvîntul la 
conferință la 11. iulie, s-a si
tuat pe această poziție. El a 
căutat să obțină pentru Comi
sia internațională drepturi ne
limitate, în special dreptul de 
a se deplasa pe întregul teri-

Tratativele de la Na Mon
HANOI 12 (Agerpres). — 

După cum se anunță din Laos, 
după o lungă întrerupere, la 
10 iulie la conferința tripartită 
de la Na Mon a avut loc o 
întîlnire între delegațiile gu
vernului legal, condus de Su- 
vanna Fumma, ale partidului 
Neo Lao Haksat și grupului 
de la Savannaket. în dorința 
lor de a contribui la desfășu
rarea cu succes a tratativelor, 
reprezentanții guvernului legal 
și ai partidului Neo Lao Hak
sat și-au anunțat consimță- 
mîntul la invitarea membrilor 
comisiei internaționale la Na 
Mon pentru a participa la șe
dințele Comitetului politic și 
Comitetului militar.

Totuși, grupul Boun Oum — 
Fumi Nosavan a continuat să 
caute noi pretexte pentru a se 
eschiva de la examinarea pro
blemelor referitoare la forma
rea unui guvern de coaliție. 
El a început să insiste asupra 
discutării în comitete a pro
blemelor locului apropiatei în- 
tîlniri a celor trei prinți lao
țieni și a punctelor în care 
Comisia internațională trebuie 
să controleze respectarea înce
tării focului.

gă la titluri de scandal, care 
„rezumă" conținutul știrilor, 
deformîndu-le. Nu ne așteptăm 
ca asemenea ziare să fie o- 
biective. Dar e de-a dreptul 
șocant să constați cit de ten
dențioase pot fi uneori unele 
din paginile de știri ale zia
relor. Ca exemplu „New Sta
tesman" citează felul în care 
două ziare, aparținînd unor 
grupuri economice cu interese 
divergente, „Daily Mail" și 
„Daily Express", au prezentat 
un același eveniment, fără a 
se preocupa de veracitatea in
formațiilor și a titlurilor. 
, Cum s-ar putea justifica 
texte nu numai diferite, ci 
de-a dreptul bătîndu-se cap în 
cap, care totuși se pretind re
latări ale unui aceluiași fapt, 
trecute în pagina întii".

In același timp, amintește 
.„New Statesman", unele pu
blicații întîmpină dificultăți 
din ce in ce mai serioase de 
apariție, ca urmare a activi
tății unor mari trusturi de 
presă, care achiziționează zia
re, suspendă cotidiene și săp
tămânale care fac concurență 
publicațiilor proprii etc. 
„Doar un miracol mai poate 
menține în circulație ziarele 
„Daily Sketch" — se spune în 
articol. Și oricât de mult am 
speră ca un săptămânal ca 
„Reynolds News" să reușească 
să licărească în continuare, ca 
o luminare într-o furtună, 
sînt prea puține șanse că el 
va mai fi eficient, dacă nu-și 
va asigura sprijinul unor fir
me importante".

„In Fleet Street (strada 
unde se află redacțiile prin
cipalelor ziare londoneze - 
n.r.) nu se face simțită nici o 
idee nouă" încheie „New Sta
tesman", care arată că zia
rele de mare tiraj se strădu
iesc să-și mențină circulația 
nu printr-o informare con
știincioasă a cititorilor în prin
cipalele probleme actuale, ci 
prin fotografii despre perso
nalitățile mondene, romane 
cu un conținut moral dubios 
etc. 

toriu al Laosului fără să țină 
seamă de autoritățile laoțiene.

Prin discuții nesfîrșite cu 
privire la control, puterile oc
cidentale împiedică pe partici- 
panții la conferință să se ocu
pe de ceea ce a constituit 
scopul venirii lor la Geneva, 
și anume semnarea unui docu
ment care să excludă orice 
imixtiune străină în treburile 
poporului laoțian, care să con
semneze o adevărată neutrali
tate și independență a acestui 
regat din Asia de sud-est.

Urmînd la cuvînt lui Har
riman, Quinim Folsena, șeful 
delegației guvernului regal, a 
chemat o dată mai mult pe

Deși ridicarea acestor pro
bleme vine în contradicție cu 
ordinea de zi și cu procedura 
de lucru a conferinței, delega
țiile forțelor patriotice au ac
ceptat să le discute, manifes- 
tînd implicit bunăvoință. Șefii 
acestor delegații au declarat 
că guvernul legal, condus de 
Suvanna Fumma, și partidul 
Neo Lao Haksat sînt gata să 
pună la dispoziția Comisiei in
ternaționale mijloacele de 
transport necesare exercitării 
controlului într-o serie de re
giuni ale țării.

în același timp, reprezen
tantul grupului de la Savan
naket a cerut ca Comisiei in
ternaționale să i se acorde po
sibilitatea de a controla pro
vinciile Sam-Neua și Xieng- 
Kuang, care, după cum se știe, 
au fost complet eliberate de 
forțele patriotice. Delegațiile 
guvernului Suvanna Fumma și 
ale partidului Neo Lao Haksat 
au respins această cerere neîn
temeiată.

Rasiștii americani continuă 
fărădelegile împotriva 
„călătorilor libertății"

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— In statele din sudul S.U.A., 
rasiștii își continuă acțiunile 
împotriva populației de culoa
re. Numărul adversarilor se
gregației rasiale aflați în în
chisoare în orașul Jackson 
(statul Mississippi) se ridică 
deja la 227 de persoane.

Ultimul grup de „călători 
ai libertății", localnici din 
Jackson au fost arestați sub 
„acuzația" că au încercat să-și 
cumpere bilete de autobuz 
pentru a se deplasa într-un o- 
rășel situat la 20 de mile de 
Jackson.

în orașul Little Rock din 
statul Arcansas, devenit fai
mos datorită represiunilor îm
potriva integrării rasiale în 
școli, a sosit la 11 iulie primul 
grup de cinci participanți la 
„raidurile libertății". Călătorii 
libertății — trei albi și doi 
negri — sosiți cu autobuzul 

lata în ce iei sînt așteptați „calatorii libertății** de către autoritățile rasiste din statul 
Alabama (S.U.A.).

participanții la conferință să 
se călăuzească după aspirațiile 
poporului laoțian întruchipate 
în comunicatul de la Ziirich al 
conducătorilor forțelor politice 
din Laos. După cum a decla
rat Quinim Folsena, sarcina 
primordială a conferinței este 
de a pune de acord obligațiile 
participanților în privința res
pectării stricte a neutralității 
Laosului.

Reprezentantul Indiei a 
dezmințit afirmațiile potrivit 
cărora Comisia de control nu 
și-ar putea desfășura activita
tea numai cu ajutorul mijloa
celor de transport pe care gu
vernul Suvanna Fumma și 
conducerea Partidului Neo Lao 
Haksat sînt gata să i le pună 
la dispoziție.

Jacques Chauvel (Franța) a 
luat apărarea propunerii neîn
temeiate a puterilor occiden
tale ca să fie examinate cu 
precădere problemele contro
lului asupra Laosului.

pp scurt
HANOI. La gospodăria agri

colă de producție „Frietenia 
vietnamezo-romînă" (din co
muna Moc Bac), R. D. Viet
nam, a avut loc la 9 iulie fes
tivitatea de remitere a drape
lului și scrisorii trimise de 
G.A.C. „Prietenia romîno-viet- 
nameză" din comuna Gîngio- 
va, raionul Segarcea, regiunea 
Oltenia. La festivitate au luat 
parte conducători de partid și 
ai organelor de stat din pro
vincie, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, precum și 
membri ai Ambasadei R.P.R. 
la Hanoi.

TOKIO. — în lupta cu epi
demia de poliomielită, în Ja- 

din Saint Louis au fost ares
tați după ce au refuzat să pă
răsească sala de așteptare „re
zervată albilor". După cum 
menționează agenția United 
Press International cei ares
tați „sînt acuzați potrivit a- 
celeiași legi a statului care a 
dus la condamnarea de
monstranților în anul trecut".

Presa americană, vrînd-ne- 
vrînd este nevoită să recu
noască atitudinea inumană a 
autorităților față de „călătorii 
libertății".

Ziarul „News" care apare 
la Jackson și care are o orien
tare vădit rasială este totuși 
nevoit să recunoască că, „că
lătorii libertății" sînt ținuți 
în celule mici și friguroase, 
că sînt îmbrăcați în haine văr
gate și explică că „această îm
brăcăminte este menită celor 
care trebuie ținuți sub pază 
armată permanentă".

întimplare 

vest berlineză
Funcționarul băncii 

l-a invitat pe elegantul 
solicitator să ia loc :

— De ce cont dis
puneți dumneavoastră?

— Contul nr. 008622, 
Herman Goering.

— Și ce operațiuni 
ați vrea să efectuați?

— Aș vrea să ridic 
50.000 de mărci.

— Cu plăcere I Zile
le astea am verificat 
tocmai conturile Her
man Goering, Heinrich 
Himmler, Goebels și 
Ribbentrop.

Cititorul este proba
bil înclinat să creadă 
că e vorba aici de

transcrierea unui dialog care a 
avut loc în urmă cu vreo 20 de 
ani în una din băncile Reichului 
nazist. Eroare I Dialogul, deși i- 
maginar, oglindește fidel o reali
tate a Berlinului occidental din 
anul 1961.

Serviciul de presă al Partidului 
Social-Democrat din R.F.G. a 
publicat recent o știre în care se 
arată că la băncile din Berlinul 
occidental există pînă astăzi con
turi ale conducătorilor Reichului 
hitlerist în valoare de — nici mai 
mult, nici mai pufin — 21.400.000 
mărci I In ultimii ani, sumele au 
crescut numai din dobînzi cu 
peste 500.000 mărci. Astfel, pe 
numele lui Goering figurează la 
bănci hîrtii de valoare în sumă 
de 8.516.000 mărci, în contul cu
rent — 280.000 mărci, plus do
bînzi de peste 40.000 mărci; pe 
numele lui Ribbentrop — diferite 
valori în sumă de 1.142.000 
mărci; pe numele lui Goebels 
1.600.000 mărci; pe numele lui 
Kalfenbrunner — suma de 
2.272.000 mărci.

Aceste „conturi curente" nu 
fac nicidecum parte din categoria 
bunurilor fără proprietar. Potrivit 
informațiilor furnizate de serviciul 
de presă social-democrat, rudele 
foștilor conducători hitleriști pot 
„cheltui toate aceste sume fără 
nici o dificultate și fără ca sta
tul să protesteze". Moștenitorii lui 
Goering și Ribbentrop nu au de 
ce să se ascundă, deoarece, po
trivit unei legi adoptate în Repu
blica Federală Germană, toate 
conturile curente ale foștilor fuh- 
reri naziști pot fi date publicității. 
După cum vedem, revanșarzii de 
la Bonn au dat executorilor testa
mentari ai vîrfurilor naziste posi
bilitatea de a folosi nestingheriți 
valorile pe care căpeteniile hit- 
leriste le-au jefuit.

Buletinul de presă al partidului 
social-democrat din R.F.G. cali
fica toate aceste fapte’ drept „o 
stranie curiozitate a zilelor . noa
stre". Noi am calificat-o altfel, 
mai pe șleau: o expresie, a ci
nismului cu care guvernul de la 
Bonn patronează renașterea na
zismului în Germania occidentală.

EM. RUCAR

ponla a început să fie folosit 
pentru prima dată în propor
ții de masă vaccinul antipolio- 
mielitic sovietic. La 10 iulie 
in orașul Kudzumaki (prefec
tura Ivate) 4500 de copii in 
vîrstă de la trei la zece ani au 
beneficiat de vaccinul sovietic.

MOSCOVA. - La 12 iulie 
Anastas Mikoian, prim-vicc- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
pe Cocea Popovici, șecretar 
de stat pentru Afacerile Ex
terne al R.P.F. Iugoslavia.

HELSINKI. — Președintele 
Republicii, Urho Kekkonen l-a 
Însărcinat la 12 iulie cu for
marea noului guvern pe M. 
Miettunen, guvernatorul pro
vinciei Laponia, fost ministrul 
Agriculturii și al Comunicați
ilor, deputat agrarian.

NEW YORK. — La 12 iulie, 
de la centrul experimental 
din Point Arguello (Califor
nia), a fost lansat cu ajutorul 
unei rachete „Atlas" un sate
lit „Midas-III” în greutate de 
1585 kg. La două ore după 
lansare s-a anunțat că sateli
tul s-a plasat pe o orbită 
înaltă de 2.720 km. care trece 
deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice. Presa americană 
numește acest satelit „spionul 
de pe cer". Cele două încer
cări precedente de a plasa 
pe orbită un satelit „Midas" 
întreprinse în 1960, au eșuat.

BERLINUL OCCIDENTAL 
12 (Agerpres). — La 12 iulie 
pe bordul unui avion militar 
american special, a sosit în 
Berlinul occidental pentru a 
face o vizită oficială de două 
zile, cancelarul de la Bonn, 
Adenauer.

Presa democrată vest-berll- 
neză arată că vizita lui Ade
nauer are un caracter vădit 
demonstrativ, urmărește agra
varea încordării internaționa
le și este în directă legătură 
cu încercările Bonnului de a 
încinge și mai mult atmosfera 
politică.
___ >
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