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o vacanță plăcută !

Cu fiecare zi ce trece, ne apropiem de perioada cînd se 
va declanșa bătălia pentru strîngerea recoltei acestui an. 
Bunii gospodari se îngrijesc din timp să ia toate măsurile 
necesare pentru ca să asigure desfășurarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor de recoltare și treieriș. Că este așa, ne-o 
dovedesc și răspunsurile pe care, la întrebarea 
„Cum vă pregătiți pentru seceriș ?” — ni le-au 
rășii:

noastră : 
dat tova-

furajer șiră dublă, porumb
alte plante, pe o suprafață de 
peste 4 000 de hectare.

Avem pregătiți și oamenii 
pentru a organiza munca în

lej, specialiști din cadrul sta
țiunii noastre le vor prezenta 
cîteva expuneri și demonstra
ții practice despre combina 
C 1 și despre modul de ex
ploatare. Ne-am îngrijit și de 
instruirea colectiviștilor 
vor lucra pe combine, 
de 3 zile toți inginerii
nomi din gospodăriile colective 
vor fi instruiți aici, la noi, în 
stațiune. Apoi aceștia, împre
ună cu șefii brigăzilor de 
tractoare, vor face un instruc-

care 
Timp 
agro-

„Drumețim prin patria dra
gă. Am vizitat Capitala, cu 
podoabele ci arhitectonice. Am 
fost oaspeți ai orașelor noi : 
Onești, Săvinești, Victoria. E- 
roismul muncitorilor reșițeni 
și hunedoreni m-a impresio
nat. Ce frumoasă e patria noa
stră ! Ce oameni minunați 
are

„Clubul nostru, al elevilor, 
ne-a oferit multe surprize. 
Cele mai multe activități se 
desfășoară în aer liber. Ne în- 
trecem în concursuri, am or
ganizat o reuniune în grădina 
școlii. Cu ocazia aceasta am 
pregătit și un program artis
tic : „Brigada de agitație în... 
vacanță”. într-o duminică am 
teșit cu bicicletele în afara 
orașului. La Observatorul a- 
stronomic, pe care l-am vizitat, 
am aflat lucruri foarte intere
sante”......Vă scriu de la marc.
Mă aflu în tabără cu alte cîte
va sute de elevi. Mă simt 
foarte bine. Așa vacanță, da !“ 
...„Vă scriu de la munte"... 
...„Vă scriu din satul meu na
tal...“

Scrisori din vacanță ? încă 
nu. Elevii se mai află încă la 
școală. Fragmentele de mai 
sus sunt extrase din scrisorile 
primite anul trecut de Ia elevi. 
Așa a fost în vacanța trecută. 
Așa va fi și în această vacan
ță, chiar mai frumos.

Așadar, curînd, cărțile de 
școală se vor închide și va 
începe cel de al patrulea „tri
mestru“ al anului școlar : VA
CANȚA. în locul manualelor 
de școală, în fața elevilor se 
va deschide o nouă carte, ne
asemuit de frumoasă și plină 
de poezie. Cartea vie a fru
museților patriei, a construc
țiilor socialismului, a naturii. 
Vom inaugura, deci, sezonul 
drumeției și excursiilor, al ta
berelor pionierești, al cluburi
lor, al odihnei reconfortante și 
active. Elevii vor fi cuprinși 
în drumeții, excursii, în tabe
re la munte și la mare, în fru
moase stațiuni climaterice, în 
cluburi și tabere locale, în in
teresante activități la palatele 
și casele pionierilor. Ca și în 
vacanțele trecute, și pentru a- 
ceastă vacanță, prin grija ne
mărginită a partidului și gu
vernului, din Bugetul de Stat 
sînt alocate sume pentru asi
gurarea unor bune condiții 
de desfășurare a vacanței.

Deci, după atîtea luni și luni 
petrecute în sălile de clasă, în 
camera de lucru, în tovărășia

cărților, urmează aproape trei 
luni de zile în aer liber, pe 
terenul de sport, pe plajă — 
pe malul lacurilor, la ștrand, 
la mare — sau pe crestele 
munților, în locuri pitorești 
atît de numeroase în patria 
noastră. Este nevoie de această 
mare recreație în aer liber, 
pentru odihna elevilor, pentru 
sănătatea lor, pentru reîm
prospătarea energiei. în viito
rul an școlar sarcinile vor fi 
mai grele ; elevii sînt doar mai 
mari cu un an, trec într-o 
clasă superioară și forțele tre
buie să fie sporite.

Ce plăcut e să pornești la 
drum alături de colegi, împre
ună cu profesorii, să-ți cunoști 
mai bine satul, orașul, împre
jurimile acestora, să-ți cunoști 
regiunea, și, dacă ești mai 
mare, să pornești într-o dru
meție mai lungă, să-ți cunoști 
patria, să vezi construcții, să 
cunoști oameni noi, harnici 
constructori de pe șantiere, 
muncitori, lucrători ai ogoare
lor. Asemenea excursii lasă 
elevilor amintiri de neuitat. 
Ele constituie Un puternic mij
loc de educare patriotică, cul
tivă și dezvoltă mîndria pen
tru frumusețile țării, pentru 
tot ceea ce a făurit harnicul și 
talentatul nostru popor, sub 
conducerea partidului, în anii 
luminoși ai socialismului. Tot
odată, excursia este izvor de 
energii, călește organismul, 
dezvoltă frumoase trăsături 
de caracter ca agerimea, cura
jul, tenacitatea. Iată de ce în 
mod firesc și în acest an, or
ganizațiile U.T.M., în colabo
rare cu conducerile școlilor, 
cu secțiile de învățămînt, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, vor trebui să considere 
organizarea drumețiilor și ex
cursiilor ca principal obiectiv 
de vacanță.

în alegerea itinerariilor e 
bine să avem în vedere mai 
întîj vîrsta turiștilor, nivelul 
de cunoștințe, de înțelegere și 
forța lor fizică. Itincrariile vor 
cuprinde importante obiective 
economice, social-culturalc, lo
calități istorice, locurile cele 
mai pitorești ale patriei.

Excursiile sînt ale elevilor. 
Să le dăm posibilitatea lor în
șiși să aleagă itinerariile, să le 
solicităm propunerile și spiri
tul lor de inițiativă. Să-i in
teresăm în organizarea ex
cursiilor încredințîndu-le sar
cina de a pregăti desfășurarea 
acestora, să-i îndrumăm să

săcerceteze hărți, ghiduri, 
pregătească concursuri de o- 
rientare turistică sau concur
suri referitoare la istoria tre
cută și prezentă a locurilor pe 
care le vizitează, la obiceiurile 
oamenilor, să-i îndemnăm să 
culeagă folclor etc. Firește, în 
fruntea organizatorilor ex
cursiilor trebuie să fie oameni 
competenți, cu experiență : ca
dre didactice 
pasiune 
primul 
științe 
ghizi ai 
ca organele și organizațiile 
U.T.M., împreună cu conduce
rile școlilor și secțiile de învă
țămînt, să aleagă cu grijă ca
drele care vor însoți pe elevi 
în excursii, să-i îndrume în
deaproape, să le stimuleze ini
țiativa. Totodată, în orașele 
care primesc mulți excursio
niști e necesar să existe ghizi, 
desemnați din rîndul profeso
rilor localnici, care să-i înso
țească pe elevi, să le povestea
scă lucruri interesante despre 
oraș, despre diferite obiective 
economice și culturale, despre 
monumentele istorice etc. Or
ganizatorii, împreună cu înso
țitorii au, de asemenea, datoria 
să se îngrijească și de proble
mele gospodărești ale excur
siei. Să se stabilească din vre
me mijloacele de transport, de 
cazare, hrană, popasurile care 
sc vor face, să organizeze 
punctele și bazele turistice în 
localitățile cele mai solicitate. 
Elevii să fie

care dovedesc 
pentru turism și, în 
rînd, profesori de 

naturale, de istorie, 
O.N.T.-uluî. Este bine
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IȘI încheie cursurile
Universitățile 

din întreprinderi 
își închid cursurile între 1 și 
15 iunie. In decursul a nouă 
luni de învățătură, peste 50 000 
de oameni ai muncii cuprinși 
în cele aproape 260 de univer
sități muncitorești dornici să-și 
îmbogățească cunoștințele au 
venit săptămină de săptămină 
în sălile de conferințe, au au
diat expuneri, au studiat.

Comitetele sindicatelor au 
luat măsuri pentru ca aceste 
expuneri să răspundă cît mai 
bine interesului cursanților și 
cerințelor muncii lor. De pildă, 
la Fabrica „Cimentul”-Medgi- 
dia pe lîngă materiile de cul
tură generală, cursanții au au
diat și lecții din economia in
dustrială, chimie aplicată, 
științe tehnice, construcții de 
mașini. Lecțiile predate au a-

A

muncitorești
și instituții

vut în vedere mai ales proble
mele de automatizare, carac
teristicile tehnice ale noilor 
linii de ciment, controlul fabri
cației cu ajutorul izotopilor ra
dioactivi, căile de obținere a 
cimenturilor superioare și spe
ciale etc.

O activitate bună au avut în 
acest an de învățămînt univer
sitățile din Uzinele „Electro
magnetica”, „Dîmbovița” și 
întreprinderea „Tricotajul ro
șu” din Capitală, Uzinele 
„Steagul roșu” și Uzinele de 
tractoare din Brașov, „I. C. 
Frimu” din Sinaia, „Mondiala” 
din Satu Mare, „Nikos Belo- 
iannis” din Timișoara, Uzina 
de încălțăminte și pielărie din 
Cluj și altele.

In aceste zile. în toate uni
versitățile au loc lecții de sin
teză și discuții recapitulative.

Pentru apropiata campanie 
de seceriș ne-am pregătit mai 
bine și mai organizat ca in 
oricare alt an. La data de 1 
iunie întregul utilaj primește 
viza „bun pentru campanie”. 
Au fost revizuite, iar unele 
reparate, 100 de combine și 
25 de batoze. S-au efectuat 
unele revizii și la parcul de 
tractoare. Am mai primit 35 
de combine noi-nouțe. Cu a- 
ceste mașini vom reuși să se
cerăm cele peste 15 000 de 
hectare cu păioase în cel mult 
9—10 zile. Paralel cu pregăti
rile pentru seceriș, noi am 
asigurat ritmul cerut lucrări
lor de întreținere a culturilor.

Ne-am pus la punct ȘÎ res
tul utilajelor agricole, 132 de 
semănători 2 SPC 2, apoi plu
guri, discuri, grape. Imediat 
după eliberarea suprafețelor 
de paie, vor intra tractoarele 
să execute arături de vară și 
apoi să însămînțeze, în cultu-

Trei răspunsuri Iu întrebarea:

CUM PREGĂTIȚI

parat toți sacii existențî țfl 
gospodărie în număr de peste 
500. De asemenea, au mai fost 
cumpărați încă 500 de saci 
noi. Ne-am îngrijit și de spa
țiul pentru depozitarea grîne- 
lor. Pe lîngă cele două maga
zii cu o capacitate de 100 de 
vagoane, am mai făcut între 
pătulele de porumb două plat
forme cimentate. Aici vor fi 
depozitate, temporar, circa 50 
de vagoane de grîu care va 
fi repartizat ca avans la ziua- 
muncă, colectiviștilor.

Ca și pînă acum la tot acest 
complex de lucrări sînt și vor 
fi prezenți toți cei peste 500 
de tineri colectiviști. Mulți 
dintre ei, la cererea lor, au și 
fost repartizați într-o serie de 
posturi de lucru care cer 
multă operativitate : pe com
bine, la arie, la transporturi.

SECERIȘUL
două schimburi. 60 de tracto
riști vor lucra în schimbul 
doi. Parcul de mașini a.1 sta
țiunii a crescut. A crescut și 
volumul de muncă. Pentru a 
strînge recolta la timp și fără 
pierderi, pentru a folosi în
treaga capacitate a utilajului 
agricol pe care-1 avem, am 
luat măsuri ca un număr de 
100 de mecanizatori să parti
cipe la un ciclu de lecții pe 
timp de 6 zile. Cu acest pri-

taj colectiviștilor care vor lu
cra pe combine.

Gherghina Bălărie 
secretara comitetului 
organizației U.T.M. 
din G.A.C. Atirnați

Dumitru Tîrcolea 
■președintele gospodăriei 

colective din comuna 
Buzescu

Anul trecut, după seceriș, 
organizația de partid și con
siliul de conducere al gospo-. 
dăriei noastre au felicitat or
ganizația de bază U.T.M. pen
tru contribuția adusă la ur
gentarea strîngerii recoltei. 
Această apreciere ne obligă ca 
în apropiata campanie de se
ceriș să lucrăm și mai bine. 
Dorința celor peste 600 de ti
neri din gospodăria noastră 
este ca și în această vară 
griul să ajungă cît mai repede 
în hambare, fără nici un bob 
pierdut. Asta depinde și de 
felul cum organizația de bază 
U.T.M. va ști să organizeze 
munca tinerilor, să inițieze ac
țiuni interesante, mobilizatoa
re. Comitetul U.T.M. s-a pre
ocupat cu multă răspundere 
de înfăptuirea măsurilor sta
bilite cu ocazia adunării ge
nerale de dare de seamă și 
alegeri. Unele dintre acestea 
sînt de acum îndeplinite. Ti
nerii de la ateliere și cei de 
pe atelaje i-au ajutat pe me
seriașii colectivei să repare 
cele peste 200 de căruțe. Fe
tele au ajutat la reparatul

VASILE CĂBULEA 
NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Avem anul acesta de recol
tat 1 050 de hectare cu grîu. 
Așa cum se prezintă acum, la
nurile promit o producție bo
gată. Pentru ca nici un bob 
să nu se piardă, va trebui să 
lucrăm repede și bine. Am 
luat și vom lua măsuri efici
ente în 
cu zece 
Nanov. 
cele 36 
și am pus la punct cele 
de atelaje. Dintre acestea 100 
vor lucra la transportul griu
lui la magazii și la baza de 
recepție, iar celelalte vor 
transporta paiele de pe miriști, 
pentru a deschide front larg 
de lucru mecanizatorilor care 
vor ara noaptea. Am confec
ționat 10 cărucioare care vor 
fi atașate în urma combine
lor. Pe platforma lor se adu
nă paiele, care vor fi depuse 
apoi’ din loc în loc în gră
mezi. O echipă de fete a re

FACULTĂȚI;

AU ÎNCEPUT EXAMENELE

tineretului
în pag. a IlI-a)

îndrumați ce a-

CULEGEȚI PIÀNTE
MEDICINALE!

acest sens. Vom lucra 
combine de la S.M.T.
Am pregătit însă și 

de secerători simple, 
150

Toate mijloacele
la executarea lucrărilor

de îngrijire

au la bază 
aceste plan- 
medicamcn- 

multe ori

i s-a întîmplat adesea în timpul 
unei nopți de gardă să apelez pen
tru alinarea suferințelor bolnavilor 
la medicamente care 
plante medicinale. Fără 
te, o gamă întreagă de 
te — indispensabile de

salvării unei vieți —. n-ar exista.
Cunoașteți cu toții aceste plante și Ie întîlniți 

adesea pe cimpii, dealuri și munți. Înfățișarea 
acestor „plante aIe sănătății” este obișnuită. Flo
rile și frunzele lor sînt ca oricare altele. Și 
totuși aceste plante închid în petalele lor o uria
șă valoare. Fiecare dintre ele reprezintă o uzină 
vie, o fabrică naturală de medicamente care nu 
este cu nimic mai prejos decît cele mai moderne 
instalații.

Din pămînt, soare, apă, aer, plantele medici
nale prepară minunate substanțe vindecătoare : 
alcaloizi, glucozizi, rezine și altele. Ele se folo
sesc chiar sub formă de plante sau intră în com
poziția multor medicamente fabricate de indu
stria farmaceutică. Adeseori, în sticluța cu me
dicamente pe care o folosiți, este adunat „ro
dul” plantelor medicinale.

O serie de plante, au chiar însușiri bacteriei-' 
de, omorînd unii microbi periculoși. Experiențele 
au dovedit, de pildă, că mușețelul, 
coada șoricelului, sunătoarea, 
plante distrug un vast 
10—15 minute. Teiul, menta, 
impresionante : ele 
2—3 minute.

Aceste întâmplări 
explicație științifică 
plantele medicinale, 
uleiuri eterice

mălinul, 
patlagina și alte 

spectru de microbi în 
au efecte și mai 

distrug anumiți microbi iri

care par miraculoase au o 
foarte ușor de înțeles : 

în special cele care conțin 
răspîndesc în jurul lor sub

stanțe denumite fitoncide, care au acțiuni anti
biotice.

Țara noastră este una din cele mai bogate 
țări în plante medicinale. în Republica noastră, 
se recoltează în prezent peste 300 de specii de 
plante din care se prepară zeci de produse far-

maceutice. în ultimii 10 ani producția de plante 
medicinale a sporit de 9 ori și ea este în creștere 
permanentă.

Datorită calităților lor, -plantele noastre medi
cinale au devenit cunoscute și prețuite pe tot 
globul.

Pe plaiurile noastre cresc pretutindeni, spon
tan, diverse plante medicinale. De la unele se 
adună rădăcinile sau florile, de la altele frun
zele ori fructele, adică numai acele părți unde 
se concentrează mai mult substanțe „active”.

In strîngerea acestor plante prețioase, un rol 
deosebit le revine copiilor și tineretului.

Dragi copii și dragi tineri !
. Nu treceți nepăsători pe lîngă asemenea plan
te. Inițiați în comun acțiuni de strîngere a 
plantelor medicinale care cresc în regiunea 
voastră. Fiecare din aceste plante constituie un 
izvor de sănătate, un medicament viu care poate 
alina suferințele unui om bolnav.

în aceste săptămîni ne găsim în plină campa
nie de strîngere și colectare a plantelor medi
cinale.

Florile de mușețel au împîuzit de acum cîmpu- 
rile. Nu Ie lăsați în părăsire, nu uitați acțiunea 
lor binefăcătoare în numeroase boli și afecțiuni 
ca cele de stomac, gît, ochi, în diverse alte ma
ladii. în curînd vor înflori și teii. Bucurați-vă 
de frumusețea lor, dar gîndiți-vă că și florile de 
tei sînt foarte utile medicului; Este destul să 
spunem că aproape toate sirof~.rile pentru bo
lile de piept folosesc acțiunea calmantă a flori
lor de tei.

Plantele medicinale se achiziționează prin coo
perativele sătești, de unde sînt preluate pentru 
uscare și preparare în condiții corespunzătoare.

în orele libere, în vacanța care vă așteaptă, 
oricînd aveți prilejul să petreceți cîtăva vreme 
în mijlocul naturii, consacrați o parte din timpul 
vostru și acțiunii de strîngere și colectare a 
plantelor medicinale.

Dr. E. ROȘIANU

— Acesta sînt eu, . Cos- 
tache Stelică, din grupa 311. 
La examenul de mecanică 
teoretică am luat nota'10.

Și la lucrarea de control
* a luat nota ,10.
* — E un student foarte bun 
? — ne spune tovarășa prof.
* Gabriela Țițeica. Cunoaște
* excelent materia. Ar fi
* stare să vorbească trei 
: fără să se încurce.
* Colega lui Costache, Stelu-
: ța Ocnașu, a luat tot nota 10. î 
: Asemenea lor, ieri, în pri- ț
: ma zi a sesiunii de examene, î 
? sute de alți studenți de la ț
* Institutul politehnic din ț
* București au venit bine pre- * 
: gătiți. Le urăm ca și la ur- î
* motoarele examene să se ț
* prezinte foarte bine pregă- î
* tiți și să obțină numai califi- *
* cative mari.

în :zile •

.Muncitorii 
C.F.R. Piatra 
de curînd o plăcută excursie de 
agrement pe Dunăre, organi
zată de conducerea depoului, 
prin O.N.T. „Carpați". In 
timpul excursiei pe traseul Or
șova. Cazane, insula Adakaleh, 
Porțile de Fier. Tr. Severin 
muncitorii excursioniști au vi
zitat orașele întîlnite admirînd 
minunatele peisaje dunărene.

Excursia de la sfîrșit de săp- 
tămînă a 
muncitorii 
Piatra-Olt 
cunoaștere
triei, de recreere în mijlocul 
naturii.

Lucrările de îngrijire 
turilor continuă intens 
treaga țară. In majoritatea re
giunilor prașila I la sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui s-a 
terminat, iar la porumb și car
tofi se apropie de sfîrșit în 
Banat și sudul țării. La toate 
culturile sc desfășoară din plin 
prașila a II-a.

Pînă la 31 mai, așa cum re
zultă din datele Consiliului Su
perior al Agriculturii, prașila 
a II-a la sfecla de zahăr a fost 
executată pe jumătate din te
renurile cultivate, la floarea- 
soarelui pe 40 la sută, iar la 
porumb și cartofi pe 15—20 la 
sută. Această lucrare este a- 
proape terminată la sfecla de 
zahăr în regiunile Dobrogea, 
Banat, Crișana și București.

Lucrările de îngrijire a cul
turilor sînt mult mai avansate 
în gospodăriile agricole de stat, 
unde s-a prășit a doua oară 70 
la sută din suprafața cultivată 
cu floarea-soarelui și 30 Ia 
sută din cea ocupată cu po
rumb. Atît în gospodăriile a- 
gricole de stat cît și în gospo
dăriile agricole colective me
canizatorii și colectiviștii fac 
lucrări de calitate. Urmînd re-

a cul- 
în în-

comandările Institutului cen
tral de cercetări agricole, ei se 
preocupă să 
în perioade scurte de timp și 
să păstreze 
de plante la

In ultima vreme, a plouat în 
întreaga țară, îmbunătățin- 
du-se condițiile de vegetație a 
culturilor. Pentru păstrarea a- 
pei în sol și distrugerea buru
ienilor, Consiliul Superior al 
Agriculturii recomandă unită
ților agricole socialiste să folo
sească TOATE MIJLOACELE 
LA EXECUTAREA LUCRĂRI- 
LOR DE ÎNGRIJIRE. O aten
ție deosebită trebuie dată lu
crărilor de îngrijire pe Iotu
rile semincere pentru a se ob
ține 
mai 
sar, 
teze 
ceagul și să se depoziteze în 
cît mai bune condiții. Totodată, 
terenurile de pe care s-a 
strîns secara și borceagul să 
fie imediat însămînțate cu alte 
plante de nutreț pentru a se a- 
sigura cantități cît mai mari 
de furaje.

execute prășitul

densitatea optimă 
hectar.

semințe curate și de cea 
bună calitate. Este necc- 

de asemenea, să se recol- 
la vreme lucerna și bor-

(Agerpres)

: Foto : I. CUCU

de la Depoul 
Olt, au efectuat

constituit pentru 
Depoului C.F.R. 

un bun prilej de 
a frumuseților pa-

CORNELIU POPESCU 
lăcătuș

Primii oaspeți pe litoral
CONSTANȚA (de la corespondentul nostru). —
Trenurile sosiste ieri la Constanța au adus primii oaspeți în 

acest an pe litoral. Frumoasele vile și complexele de odihnă de 
la Eforie Sud și Nord, de la Mangalia și Techirghiol au primit în 
cea dinții zi a sezonului aproape 3 000 de oameni ai muncii din 
diferite regiuni ale țării. Și la Mamaia au început să sosească 
oaspeți de peste hotare.

îmbogățite cu numeroase noutăți dintre care amintim 2 noi vile 
cu 610 locuri, restaurantul-cofetărie cu 1 200 locuri și pavilionul 
de băi reci de la Eforie Sud, o nouă cantină, o grădină cinema
tograf în aer liber la Techirghiol etc, stațiunile de pe litoral vor j . ... , oameni maj mu]t jn sezonul

în anul 1955.
primi în acest an cu 40 000 de 
trecut, de 6 ori mai mult decît

Centrală telefonică automată la Onești
fostLa Onești a 

dată în exploatare 
zilele acestea o cen
trală telefonică auto
mată cu 600 de linii, 
dotată cu echipament 
produs de întreprin
deri ale industriei 
noastre electrotehni. 
ce. Ea îmbunătățește

considerabil legături
le telefonice ale a- 
cestui important cen
tru al industriei noa
stre petrochimice cu 
restul țării. Noua 
centrală telefonică 
automată poate fi 
extinsă pînă la 2 000 
de linii telefonice.

Centrala telefonică 
este instalată in cen
trul orașului într-o 
clădire nouă, dintre 
cele mai moderne. La 
parter urmează să se 
instaleze oficiul po
ștal și agenția de 
voiaj C.F.R.

( Ager preș)

Casă a tineretului ia
IAȘI (de la 

nostru). —
Tinerilor vasluieni Ie-a fost 

pusă la dispoziție cea mai fru
moasă clădire din centrul orașu
lui. Ea are 12 camere mari, lumi, 
noase, înseztrate cu mobilierul

corespondentul

Vaslui
necesar. în 6 
va funcționa 
celelalte Casa pionierilor, 
va oferi tinerilor posibilitatea de 
a participa seară de seară la in
teresante manifestări cultural- 
educative.

din aceste încăperi 
casa tineretului, în 

Casa

Locuințe pentru specialiștii 
din agricultură

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru).

Anul acesta în re
giunea Suceava se 
vor construi 147 de 
apartamente pentru 
specialiștii din agri
cultură. Cei din Bră- 
nești, Corlățeni, Fun- 
du Fierții, Zvoriștea 
— raionul Dorohoi/ 
Rădăuți, Prut, Ungu-

reni — raionul Să- 
veni vor locui în a- 
partamente constru
ite de gospodăriile 
colective. In comuna 
Cucorăni, din raionul 
Botoșani, a și înce
put construcția unor 
asemenea locuințe.

In 33 de gospodă
rii colective aparți- 
nînd raionului Doro
hoi, în 24 din raionul

Botoșani, 9 din raio
nul Fălticeni se con
struiesc tabere pen
tru brigăzile de me
canizatori formate 
din două dormitoare 
cu capacitatea de 10 
paturi, bucătărie, 
sală de mese, spălă
torie etc. Toate con
strucțiile se reali
zează cu materiale 
locale.



4

UMLOB BU
EÜUESPONDENTUL 
—voLuma

ziție pentru copii, Emil Cio
banii despre concediul de odih
nă, Teodor Stavăr despre un 
nou șantier la Piatra Neamț. 
Fiecare dintre aceste știri, în 
măsura în care reușește să co
munice cititorilor ziarului un

șoară de a selecționa din ace
ste fapte pe cele mai impor
tante și a le reda cititorilor 
într-un limbaj concis, clar. 
Corespondentul Vlase Hara- 
lamb, de pildă, ne-a trimis de 
curînd următoarea informație: 
„Minerul Gheorghe Imre de 
la Petrila a primit în aceeași 
zi cite o telegramă de la trei 
facultăți aflate în diferite o- 
rașe. I-au scris : Vasile Dobre, 
Ionel Vlădoian și Szekeli Mar- 
ton, foști ortaci în echipa sa. 
Cu ce prilej ? Nu au uitat 
ziua de naștere a celui care 
i-a învățat meseria". întreaga 
informație n-are mai mult de 
cîteva rînduri ! Dar cît de 
bine surprinde ea prin inter
mediul unui fapt, o nouă 
mentalitate, legătura sufle
tească statornicită între oa
meni în zilele noastre.

cartierul unde locuiește cores
pondentul nostru. Cu totul 
alta este situația în cazul ur
mător : „In clasa noastră exi
stă un grafic, ne scrie Flo- 
rian Săvoiu, de la Centrul 
școlar-Armășești. Rezultatele 
la' învățătură noi le-am înlo
cuit cu patru culori și anume: 
notele sub 5 cu negru, cele de 
5 și 6 maro, 7 și 8 cu albastru, 
iar 9 și 10 cu roșu. încă de la 
începutul anului graficul cla
sei noastre a avut un aspect 
plăcut. A dispărut culoarea 
neagră. Ea a rămas prezentă 
doar în legenda respectivă. 
Din totalul de 20 de elevi, nu
mai unul singur are note de 
6”. Deși și această informație 
are tot o valoare locală, ea 
sugerează însă munca însufle
țită de învățătură dintr-o cla
să, prezentînd în același timp

în 6,15 ore față de 7,30 ore 
planificate. Aceeași echipă a 
obținut numai în 12 zile, 150 
tone de oțel de bună calitate 
peste plan, a redus simțitor 
coeficientul de rebut admis și 
pierderile de oțel. Aceasta este 
în esența ei noutatea. Cores
pondentul însă își începe infor
mația printr-o imagine deo
sebit de mult solicitată, aceea 
a sirenei, „care printr-un șu- 
erat prelung, pătrunzător, 
nunța sfîrșitul schimbului 
noapte". Pînă să se ajungă 
noutatea propriu-zisă mai 
flăm că „la orizont soarele 
înălța zîmbitor vestind o
senină, nespus de senină". Ni 
se amintește cum arăta plat
forma oțelărie Martin din Hu
nedoara, ca în cele diiî urmă 
să se ajungă la cuptorul 2, și 
abia apoi la echipa prim-topi-

a- 
de 
la 
a- 
se 
ziu o dată în scriso

rile de debut ale 
unor corespon
denți voluntari
întîlnim următoa
rea remarcă: „în- 
trucît mă aflu la

începutul activității mele de 
corespondent vă trimit o sim
plă și scurtă informație. Mai 
tîrziu voi încerca să scriu și 
materiale mai mari”. Se pare, 
deci, că a redacta o informa
ție, este lucrul cel mai simplu. 
Dar nu este așa. Informația 
nu este deloc un gen ușor. A- 
ceasta cere dintr-un început 
un puternic simț de observa
ție ; apoi fiind genul maximei 
concentrări, cere iscusință în 
redactare.

Zilnic primim la ziar un nu
măr mare de informații, abor- 
dînd cele mai diferite teme. 
Ionel Trifu ne scrie despre 
repertoriul unei brigăzi arti
stice de agitație a gospodăriei 
colective din comuna Smîrdi- 
oasa, raionul Zimnicea, Ion 
Rusu Sirianu despre o expo-

Despre informație
fapt interesant, prezentat la
conic, are o mare valoare pen
tru informarea tinerilor cu 
faptele noi din orașele și sa
tele patriei. Indiferent de do
meniu, tematica informații
lor trebuie să fie la fel 
de bogată, cuprinzătoare și 
variată pe cît este de plină 
de conținut și de variată viața 
însăși. în permanență în ope
ra de desăvîrșire a construcției 
socialismului se nasc fapte 
noi, mai profunde, mai bogate 
în conținut. Corespondentu
lui îi revine misiunea deloc u-

Se întîmplă însă uneori ca 
informațiile trimise de co
respondenți să fie de mică 
importanță, să nu comunice un 
fapt cît de cît interesant care 
să merite a fi adus la cuno
ștința tineretului din întreaga 
țară. Bunăoară coresponden
tul Nichifor Ionescu din Timi
șoara ne scrie într-o informa
ție că la magazinul alimentar 
din cartierul în care locuiește 
s-a mai deschis o secție pen
tru vînzarea pîinii. Evident, 
această informație îi intere
sează numai pe cetățenii din

o interesantă formă de stimu
lare a elevilor la învățătură.Se - ...... -
vent 
mâții 
vrea 
înecată 
mâții generale, 
într-o puzderie de date care 
de multe ori nu sînt în abso
lută legătură cu subiectul in
formației. Gheorghe I. Negrea 
a desprips în tumultul muncii 
de la Hunedoara un fapt in
teresant : echipa prim-topito- 
rului Bleotu Ilie a dat o șarjă

întîmplă destul de trec
ea noutatea unei infor- 
— adică faptul pe care 

să-1 comunice — să fie 
în numeroase afir- 

pierzîndu-se

torului Bleotu Ilie. Pentru a 
se comunica noutatea amintită 
mai la început, sînt folosite 
încă două pagini. Astfel fiind 
redactată informația, s-a în
călcat principala ei cerință : 
scurtimea, lipsa divagațiilor, 
desprinderea evidentă, deîn- 
dată, a noutății comunicate.

Alteori se întîmplă ca unii 
corespondenți să găsească su
biecte interesante de informa
ții pe care le tratează greoi, 
încărcîndu-le cu un limbaj 
tehnicist. Bunăoară Ion De- 
metrescu, student Poli-

tehnica din București, vrînd 
să ne informeze despre ac
tivitatea unui cerc științific 
studențesc — a cărui activita
te sîntem convinși că este ex
trem de interesantă întrucît 
aflăm că ea este strîns legată 
de practica de producție din
tr-o fabrică — înghesuie una 
după alta numeroase denumiri 
de strictă specialitate. Nouta
tea pe care vrea s-o transmită 
cu greu reușim s-o aflăm. 
Fără îndoială că folosirea u- 
nui limbaj tehnicist nu este 
accesibil masei largi de cititori, 
cărora le este adresată știrea.

Vrem să amintim corespon
denților noștri că redactarea 
informațiilor permite găsirea 
unor forme atractive, intere
sante, de redare a faptelor. 
Faptul nou pe care corespon
dentul vrea să-1 comunice 
poate fi alăturat altor fapte 
pentru a-i sublinia însemnă
tatea, se poate face apel la 
trecut, la viitor, la un vers in
spirat, etc. Totul depinde de- 
strădania corespondentului de 
a găsi subiecte cît mai variate, 
capabile să reflecte conținutul 
bogat al realității noastre, e- 
fortul de a reda faptele vieții 
în cît mai puține cuvinte, în
tr-un limbaj viu, simplu, clar. 
Și, ca un îndemn în scrierea 
unor informații valoroase : în 
istoria literaturii se cunosc 
numeroase cazuri cînd o in
formație interesantă, plină de 
sevă, a inspirat scrierea unor 
nuvele ori romane renumite.

ște, să dezvăluie acest 
proces.

Un sat din Ungaria 
populară cu o 
darie colectivă 
în ea începe 
trundă știința agroteh
nică. Agronomul este 
o femeie drăguță.

Pe fondul general al 
frămîntărilor firești ala

Filmul ..Pînă mîine” 
se inspiră din viața 
nouă a satului din Re- 
publipa Populară Un
gară.

Procesul de transfor
mare socialistă a satu
lui este în același timp 
și procesul transformă
rii conștiințelor. Filmul 
încearcă și. într-o oa
recare măsură reușe-

gospo- 
nouă. 

să pă-

vieții noi în formare, 
se abordează povestea 
de dragoste dintre Mi- 
hai — președintele 
gospodăriei colective 
și Viola — inginerul 
agronom, precum și 
greutățile pe care tre
buie să le invingă.

Regizorul filmului 
..Pînă mîine“ și-a cîș
tigat aprecierea publi
cului nostru cu filmele 
„La doi pași de gra
niță“ și „Ultima aven
tură a lui Don Jpan".

Distribuția filmului 
cuprinde de asemenea 
nume foarte cunoscute 
ca : Eva Ruttkai, pre
zentă in numeroase 
filme. dintrfi care rea
mintim „Sabie și zar“, 
„La ordin să trăiți” și 
„Povestea unei nopți 
stranii“, precum și 
Imre Sinkovits. cunos
cut din filmele „Drum 
de încercare“ și „Două 
reprize în iad".

CAROL ROMAN

Din documentele Muzeului Enescu

Surpriza lui Bartok...
Examen de maturitate...

Ia 79 de ani

Autolibrăria este un oaspete îndrăgit de colectiviști. Ultimele 
noutăți tehnice, științifice și literare ajung astfel la timp în 
mîinile lor. In fotografia noastră : popas la G.A.C. Doba din 

raionul Satu Mare.

Foto : AGERPRES

u migala unui bijutier, 
ghici, directorul muzeului Enescu, 
adunat decenii în 
rile lumii, zeci de 
zintă criippeie din 
creație a marelui

Printre ele, directorul muzeului t 
sântă scrisoare trimisă de un profesor lugojean, dr. 
Iosif Willer care-i împărtășește una din cele mai 
interesante întîlniri a doi dintre marii creatori ai 
veacului nostru — Enescu si Bdrtok.

Jntîlnirea a avut loc la punctul de frontieră. Enes
cu venise în întimpinarea compozitorului care fuse
se invitatul oficial al Societății compozitorilor. 
Enescu urma să dirijeze cu acest prilej „Două 
tablouri“ pentru orchestră ale lui Bartok. Primind 
în tren partitura acestei lucrări, Enescu a început 
s-o răsfoiască cu nerăbdare. „Din mimica, sîsîilu- 
rile, fredonările și fluieratul lui încet — povestea 
Bartok — mi-am dat seama că de la prima privire a 
absorbit cele mai complicate țesături armonice și 
nuanțe în orchestrare. Și-a cerut scuze, însă dînsul 
trebuie să răsfoiască încăodată — chiar acum ime
diat partitura...

Romeo Dră- 
a 

șir din toate colțu- 
documente, ce pre- 
tumultoasa via/ă și 
compozitor romin. 
păstrează o intere-

— N-ai decît s-o răsfoiești amice — îmi ziceam 
— dar să mă pici cu ceară dacă-aș putea crede că 
din muzica aceasta să-ți rămînit prea mult în min
te !... După al doilea răsfoit mi-a restituit partitura 
pe care a doua zi am adus-o eu Însumi la repetiție“.

Marea surpriză acum începea. La repetiție primul 
gest al lui Enescu a fost acela de a închide parti
tura. Ce nevoie mai avea de ea ? Nu luase cuno
ștință de lucrare în tren ?

Marele compozitor maghiar rămase de-a dreptul 
uluit, înspăimîntat chiar de o asemenea cutezanță.

„Dar, — povestea mai departe Bartok — cînd 
Enescu a dirijat pe dinafară lucrarea, neuitînd nimic, 
absolut nimic, nici cel mai mic amănunt, realizînd 
în mod atlt de plastic toate intențiile incluse de 
mine în note, atît de bine, incit eu însumi n-am 
mai găsit nimic de adăugat, am fost atlt de impre
sionat, cum rar mi s-a întimplat...“

Performanța era intr-adevăr senzațională, dar nu 
era unică in cariera genialului muzician romîn.

Enescu uimise doar întreaga lume muzicală prin 
adinca cunoaștere a unui uriaș repertoriu violo
nistic, pianistic și dirijoral.

Norvegianul Sverre Moe, în 
vîrstă de 79 de ani se pregă
tește să-și dea examenul de 
maturitate. El a început școa
la medie cu peste 50 de ani 
după absolvirea școlii tehnice 
din Trondheim.

Candidatul nu se teme de 
nici o materie prevăzută în 
program, totuși el a solicitat 
o dispensă pentru... gimna
stică.

Pe peronul unei gări, 
o fetită mică, între 
două călugărițe, aștea
ptă. Ld fereastra unui 
vagon al trenului ce 
tocmai oprește, o fe
meie . de vreo 30 de 
ani, caută pe cineva 
cu privirea. Așa înce
pe filmul „Plaja“.

Acțiunea filmului se 
petrece într-o stațiune 
de pe litoralul 
Pontorno. 
riști, 
mare, 
Și, în 
poate 
nea stațiune. In filmul 
„Plaja“. te impresio
nează în primul rînd 
modul cum realizatorii 
au reușit să pătrundă 
dincolo de aparențe, 
de conveniențele unei 
lumi strălucitoare nu
mai Ia suprafață. Aser
vită totalmente banu
lui, lumea din filmul 
lui Alberto Lattuada 
nu se dă înlături de

mării, 
Vilegiatu- 

plaje, băi de 
hoteluri luxoase 
general, tot ce 
avea o aseme-

la nimic pentru 
poseda. Totul este per. 
mis. Atlt însușirea u- 
nei bancnote luate de 
vînt cit și plecăciunea 
servilă, lipsită de dem
nitate, în fața poseso
rului de milioane.

Vizionarea filmului 
„Plaja" prilejuiește 
mari satisfacții artisti
ce. Prezența In film a

unor actori apreciati 
ca : Ral Vallone, cu
noscut Ia noi din fil
mele „Cavalerul fără 
lege“, „Thérèse Ra- 
quin", „Garibaldi" și 
„Răzbunarea", precum 
și a lui Martine Caro! 
pe care am văzut-o in 
„Frumoasele nopfii“, 
asigură un spectacol 
interesant.

Mila regească‘ ‘

„Karikâs risipitorul
de Sûtô Andres

IO
I

. iltb Andrăs aduce 
în proza sa, odată 
cu buna cunoaște
re a problemelor 
satului, o viziune 
originală, dată de 
înclinația sa sati

rică și umoristică. In volumul 
„Karikâs risipitorul“, preocu
pările scriitorului sînt de data 
aceasta mai variate. Ele merg 
de la relatarea plină de haz 
a unor întâmplări din zilele 
noastre, pînă la zugrăvirea 
sobră a unor triste realități din 
satul de altădată. Nota veselă 
alternează aici, în mod firesc, 
cu cea gravă.

In cîteva bucăți din volum 
sînt puse sub reflectorul sati
rei unele apucături vechi, cum 
ar fi diversele manifestări ale 
individualismului, spiritul de 
gilceavă, de învrăjbire între 
naționalități, birocrația etc. 
Hazul din povestiri e generat 
mai ales de neconcordanța din
tre noul din viață și aceste 
mentalități învechite, care 
nu-și pot în nici un fel ascun
de identitatea. Multe din schi
țele și povestirile din volum 
au la bază o întîmplare comi
că. Așa, de pildă, „Pozna“ 
unor copii care scriu cu cretă 
pe o criptă din cimitir : „baron 
Tokos Mihâly“ îl înfurie la 
culme pe neică Tokos, nu atît 
pentru că a fost pus „pe lista 
celor duși“, cit pentru faptul 
că l-au numit „baron” („Poz
na”)

In „Cireșele tomnatice“, pe 
primul plan este trecută sati
rizarea birocrației și a confor
mismului. Scriitorul descoperă 
cu abilitate punctele nevralgi
ce din activitatea unor oameni 
— nepăsare față de bunul ob
ștesc, deficiențe in funcționa
rea spiritului autocritic, îngim- 
farea, suspiciunea — pe care le 
luminează caricatural. Căci 
multe dintre personajele sale 
sînt, in fond, oameni de trea
bă, dar cam îndărătnici, cam 
„cîrcotași". Lui Karikâs din 
povestirea care dă titlul volu
mului îi vine greu să creadă 
mai întâi că poți cîștiga ca el, 
atâția bani muncind în colec
tivă, și apoi că toți oamenii 
sînt astăzi cinstiți, că nimeni 

vadă

tălmăcește minunat starea de 
spirit a omului care a trudit 
o viață întreagă degeaba, a- 
vînd doar la bătrinețe bucuria 
unei răsplăți după merit.

Tonul folosit în cele mai 
multe cazuri de povestitor este 
cel al unui bonom care se a- 
muză copios pe seama micilor 
păcate ale personajelor sale. 
De aceea poate că s-ar fi sim
țit, pe alocuri, nevoia unei 
dezvăluiri mai apăsat satirice,

mai îndrăznețe, a ceea ce con
stituie încă piedici în promo
varea noului în mediul rural. 
Fenomene ca cele semnalate 
în grabă în primele două po
vestiri din volum (conformis
mul, lipsa de grijă pentru ne
voile oamenilor), cereau, evi
dent, o pană mai vehementă, 
mai ascuțită. Unele povestiri 
creează o ușoară impresie de 
alunecare la suprafața lucru
rilor, de căutare a anecdotelor 
de dragul anecdotelor.

Sint in volum și lucrări în 
care autorul renunță cu totul

nu te „spionează“ să 
unde ți-ai pus banii ca să te 
fure. Mindria cu Care el intră 
la cooperativă, lăudîndu-se că 
plătește „cu bani noi“, (după 
spaima pierderii întregii sume 
reprezentând munca pe un an) 
e bine motivată psihologic. Ea

IOSIF SA VA

Pictoriță la 4 ani

chiar acum ime-

ale planetei Marte

amar

de o- 
perso-

acesta Observatorul
al

de întregul 
și pe plan 
față 
sale

Titlul de mai 
sugerează conținutul 
filmului regizorului

bulgar S. Sîrceadjiev. 
Unind într-un singur 
titlu noțiuni ce par a 
se respinge, realizato
rii filmului scot mai 
bine în evidență lipsa 
de omenie ce caracte

rizează monarhia, lipsă 
de omenie ce sa mani
festă atît pe plan ge
neral, față 
popor cît 
individual, 
bligațiile 
nale.

Acest adevăr

Concursul pentru cea mai 
bună pictură executată de co
pii, care se (ine anual în Ja
ponia, a fost cîștigat de data 
aceasta de Shigeru Tazawa în 
vîrstă de numai 4 ani. Tabloul 
cîștigător reprezintă un por
tret în ulei dl tdtăluF „pTSTOrl-

la glumă pentru a ne relata 
într-un stil sobru, după toate 
regulile prozei „serioase“ dife
rite aspecte dir^ lumea satului. 
Aici ni se dezvăluie fața lirică 
a talentului său. Din păcate a- 
ceste povestiri ni se par mai 
puțin elaborate artistic. Ele 
rămîn niște notații spontane, 
păstrînd toată prospețimea în
registrării directe „la fața lo
cului“, dar trădînd, totodată, 
și graba cu care au fost elabo
rate. Lectura lor îți lasă im
presia de nefinisat. Deosebită 
ni se pare povestirea de pro
porții mai mari „Demeter Ste- 
garu își dăruiește viața“. E 
vorba aici de puritatea morală 
a unui om simplu, maghiar de 
origine, care în ciuda instiga- 
ției șovine a „cătanelor lui 
Horty“ nu se poate în ruptul 
capului hotărî să săvîrșească 
mîrșăvia ce i se propusese. El 
nu poate indica printre romî- 
nii din sat nici un „dușman” 
care să fie împușcat în locul 
lui și merge la moarte liniștit, 
cu cugetul împăcat că nu și-a 
pătat cinstea și conștiința.

Divers ca tematică și tonali
tate, volumul „Karikâs risipi
torul" al lui Sutb Andrâs re
prezintă, prin cele mai reușite 
bucăți ale sale, o treaptă su
perioară în creația literară a 
unui prozator înzestrat.

Excursie in creierul Bucegilor.
Foto : prof. V. ORZA

Singur pe o barcă,

traversând Atlanticul
Motonava electrică 

sovietică „Baltika” a 
întîlnit în Oceanul 
Atlantic pe marina
rul francez René Les- 
combat, care a por
nit să traverseze o- 
ceanul de la vest la 
est pe o barcă de ca
uciuc cu pinze.

După cum relatea
ză ziarul „Vodnîi 
Transport", cînd 
„Baltika” s-a apro
piat de șalupă, mari
narii sovietici au vă-

zu,t în ea un om băr
bos, pe care l-au în
trebat dacă nu cum
va are nevoie de a- 
jutor. După ce le-a 
spus că este francez 
și că se află de două 
luni pe ocean, navi
gatorul le-a cerut co
ordonatele exacte re. 
fuzînd orice alt aju
tor.

Șalupa sa lungă de 
10-11 m, și lată de 
3 m este utilată spe
cial pentru o călăto
rie pe ocean. Ea are

la cîrmă două 
toare 
este 
două

In
Paris 
nimic despre Lescorn. 
bat. La apelul adre
sat de posturile de 
radio franceze nave
lor de a transmite 
prin radio știrile pri
vitoare la toate întâl
nirile în Atlantic, 
primul a răspuns va- 

Baltika”.

mo-
suspendate și 

înzestrată cu 
pinze. 
ultimele zile la 
nu se mai știa

Anul
Institutului de Astrofizică 
Academiei de Științe. din Ka- 
zahstan a obținut aproximativ 
400 de spectrograme ale pla
netei Marte.

Astrofizicienii din Kazah- 
stan și-au propus să studieze 
caracteristicile optice ale ce
ței albastre care învăluie pla
neta Marte ca un voal miste
rios și îi ascunde fața.

Pe fotografiile obținute cu 
ajutorul telescopului atașat la 
un filtru optic roșu, se deose
besc particularități ale supra
feței planetei Marte. La un 
filtru optic albastru, aceste 
particularități nu au fost ob
servate, s-a văzut însă clar 
calota polară și petele confuze.

Studierea spectrogramelor 
obținute va permite dezlegarea 
uneia din cele mai interesante 
enigme ale planetei Marte.

Reni cu parașută

ni-l demonstrează po
vestea preacrudei Iri- 
na Rodionova. Regele, 
căreia ea îi salvează 
viața, o „răsplătește“ 
cu permisiunea de a 
ridica corpul fiului ei 
executat din ordinul 
lui. Regele, care arun
că poporul bulgar in 
război, împotriva inte
reselor și voinței ace- 
stuîh, se dovedește a 
fi incapabil de a-și a- 
chita propriile promisi
uni față de cea care 
i-a salvat viața, atunci 
cînd interesele Iui vin 
in conflict cu ale ei.

Actorul Ivan Dimov, 
care interpretează ro
lul revoluționarului 
bulgar Boian Rodio- 
nov, este cunoscut 
spectatorilor noștri din 
filmul „Kălin vultu
rul“.

„Descoperirea
Iulian Böll“

MARIN SORESCU

Un drumeț cutreierînd mun
ții din Notvegia a întîlnit spre 
marea lui surprindere, doi reni 
avînd niște parașute agățate de 
coarne. Se presupune că cu pri
lejul manevrelor militare, a- 
ceste parașute au căzut pe capul 
renilor, care nu au reușii nici 
pînă acum să scape dț ele.

în fața lui Iulian 
Boli, șeful unei brigăzi 
de muncitori dintr-o 
uzină, se ridică o pro. 
blemă : care din 
brii brigăzii și-a 
șit 100 de mărci 
drepturile lui ? 
trebuia descoperit fără 
a-i jigni pe ceilalți 
membri ai brigăzii. A- 
cesta este subiectul 
filmului „Descoperirea 
lui Julian Boli“.

Enunțările de mai 
sus ar duce poate la 
presupunerea că ne a- 
flăm în fața unui film 
polițist. în realitate fil
mul este o dramă psi
hologică în care se 
descoperă caracterele 
oamenilor, „descoperi, 
rea" lui Julian Boli se 
referă la cunoașterea 
tovarășilor săi și în 
viața particulară, la 
spargerea zidului care

mem- 
însu- 
peste 
Holul

bare la care va răs
punde filmul.

Filmul pledează pen
tru o cunoaștere mat 
completă a oamenilor, 
pentru realizarea unor 
comunicații spirituale 
mai intense, pentru 
strîngerea legăturilor, 
tovărășești.
na ohub «u

11 izola pe unul de 
altul.

Observația atentă a 
Iui Băii relevă spec
tatorilor oameni șl ca
ractere diferite. Să fie 
oare printre ei — 
muncitorii din brigadă 
— autorul dispariției 
banilor? Este o intre-

Harnicul îngrijitor de oi al 
G.A.C. Peicani, regiunea lași, 
a înlocuit tradiționalul fluier ai 
ciobanului cu radioul cu tran

zistor!.
Foto : AGERPRES

INGINER
CONSTRUCTOR
șternînd un braț 
de iarbă în pește
ră, pentru a-și o- 
croti somnul, omul 
începuse să-și con
struiască prima 
casă. Apoi, din 

de copaci, din pietre,

de Mihu Dragomir

trunchiuri

Idin pămînt, au răsărit primele 
legi ale construcției. Oriunde 
căutăm, pînă șî în fundul mării, 
I întîlnim urmele unor clădiri.
Neobosit, ca albina neștiutoare 
că i se vor răni fagurii, omul a

Dar omul, exploata- 
își putea așterne un 
iarbă, și construia 

I platforma ciclopică de la Baal- 
bec. Se învelea cu o biată țe
sătură vegetală și clădea tem
ple uriașe pentru divinități ine
xistente. Bea apă din mlaștini 
și cizela palate imperiale pe 

| care nu mai avea apoi nici mă-

car dreptul să le privească. A 
semănat pămînltil cu locuințe 
pentru idoli, pentru 
preoți, magistrați și

regi și 
generali,

construitstatui șl mumii. A 
mereu, cu incăpăținare de ter
mită, a construit mereu, visînd 
că va termina cîndva cu clă
dirile ce adăposteau averile și 
abstracțiunile, și va veni și ria
dul lui, va veni și ziua cînd își 
va ridica și pentru el însuși,

pentru toți asemeni lui — cei 
săraci — o casă. Cit li trebuia 
pentru o locuință ? Adolescent, 
treceam pe o stradă sordidă și 
mi se arăta o fereastră înapoia 
căreia și-a căutat odihna, pen
tru o vreme, autorul „Luceafă-

rulai'. Voia o odaie, a lui, atît, 
să-și așeze cărțile, patul, tâm
plele prea încărcate și mica 
mașină de spirt la care își fier
bea cafeaua... Atît. Intra în pa
latul parlamentului, să-și ia 
note pentru articolele de ziar. 
Intra în casele boierești, unde

fiecare coloană valora cît o o- 
daie. Intra în clădirile copleși
toare ale băncilor și burselor. 
Orașele nu aveau loc și pentru 
casa lui. Orașele nu aveau Ioc 
pentru cei care construiau. Le
genda tragică a meșterului Ma- 
nole arată cît preț aveau con
structorii în fața celor avuți, 
singurii beneficiari ai frumu
seților clădite din piatră și fan
tezie.

Simbolul recunoscut al păcii 
este porumbelul alb. Dar cred 
câ lot atît de simbolic este și 
orice zid proaspăt, tot atît de 
simbolică este și orice fundație 
a unei noi clădiri. Așa fiind, 
cît de grăitor și de concret este 
simbolul desfășurat astăzi dea
supra tuturor orașelor și sate
lor noastre I Nu este departe 
ziua cînd întreaga planetă va 
fi cuprinsă în ritmul construc
țiilor pașnice. Dar, pentru noi, 
această zi este în plină amiază. 
Este deajuns să ne gîndim la 
un singur exemplu, al Gala- 
țiului. Prefăcut de hoardele hi- 
tleriste în retragere într-un 
crater fumeglnd, orașul a pur
tat ani de zile, după Eliberare, 
stigmatul îngrozitor al războiu
lui. Și în timp ce brigăzile ti-



Viată de organizație

Activului II. î. M. din fabrică

temeinice cunoștințe economice

pe 
să

iprijinirea activu
lui U.T.M., pentru 
a-și însuși un vo
lum mai mare de 
cunoștințe econo
mice, specifice în

treprinderii noastre, a preocu
pat comitetul U.T.M. mai mult 
în ultima vreme. Organizația 
noastră are un activ puternic, 
format din aproape 70 de tova
răși secretari și membri ai co
mitetelor U.T.M.. ai birourilor 
organizațiilor U-T.M. pe 
schimb, propagandiști, respon
sabili ai posturilor U.T.M. de 
control. Era necesar să-i ajutăm 
xnai mult decît pînă acum să-și 
îmbogățească cunoștințele eco
nomice pentru a. putea să 
orienteze și mai bine întreaga 
activitate a organizațiilor de 
bază U.T.M. din întreprindere, 
în această privință, un sprijin 
important l-am primit de la 
organizația de partid care a 
încadrat pe unii, membri ai 
comitetului în cercurile de 
economie concretă. De aseme
nea, membrii comitetelor or
ganizațiilor de bază U.T.M. pe 
secții, ai birourilor U.T.M. 
schimb au fost îndrumați
participe la dezbaterile pe 
teme de producție care au loc 
în secții, la diferite conferințe 
pe teme economice.

Noile sarcini care ne stăteau 
■cum în față, cereau însă și 
noi măsuri pentru pregătirea 
activului U.T.M. Cu sprijinul 
comitetului de partid, am în
tocmit un plan de expuneri și 
dezbateri pe diferite teme eco
nomice. S-a prevăzut ca la in
struirile lunare alle activului 
specialiștii din întreprindere 
— ingineri, economiști — să 
vorbească despre căile con
crete de îmbunătățire a cali
tății produselor, de reducere 
a prețului de cost, de creștere 
a productivității muncii,. des
pre importanța întrecerii so
cialiste în mobilizarea tineri
lor la îndeplinirea importante
lor sarcini care stăteau în fața 
întreprinderii. în fața cadrelor 
U.T.M. au vorbit inginerii Au- 
relian Petruc și Constantin 
Niculiță despre sarcinile tine
rilor pentru îmbunătățirea ca
lității produselor și despre mă. 
șurile adoptate de conducere 
în această privință. Expune-

rlle au fast urmate de discuții 
oare iau lămurit temeinic, pen
tru fiecare membru al activu
lui, direcțiile în care trebuie 
să acționăm în munca poli
tică : mobilizarea tinerilor la 
respectarea procesului tehno
logic — în special la filatură 
și țesătorie — aplicarea întoc
mai a grafieuttui de curățenie 
a mașinilor la filatură și asi
gurarea unei bune îngrijiri a 
mașinilor la țesătorie.

Despre căile de reducere a 
prețului de cosit, ne-a vorbit 
la următoarea instruire a ac
tivului, tovarășul Aristide 
Strauț, contabilul șef al între, 
prinderii. A fost o expunere 
interesantă și documentată. 
Vorbitorul a reușit să ne de-' 
monstreze pe bază de cifre și 
date concrete, luate din activi
tatea zilnică a secțiilor, de mul
tiplele posibilități pe care le 
au tinerii pentru a contribui 
la reducerea prețului de cost, 
prin micșorarea consumurilor 
specifice ia materialele auxi
liare, economii la materia 
primă și altele.

S-a statornicit obiceiul ca la 
instruirile lunare ale activului, 
să audiem expunerea unui spe
cialist, referitoare la una din 
principalele probleme econo
mice aflate în acea perioadă 
în atenția întregului colectiv 
de muncă.

Ce însemnătate practică pre
zintă instruirea activului 
U.T.M. din uzină cu proble
mele concrete ale producției? 
Mă voi referi la un singur 
exemplu : aceasta dă posibili
tate cadrelor U.T.M. ca în a- 
dunările generale U.T.M. de 
pildă, să organizeze concret și 
în mod temeinic dezbaterea 
sarcinilor ce le revin tinerilor 
în procesul de producție.

O asemenea adunare gene
rală a avut, loc de curând în 
organizația U.T.M. din schim
bul nr 3 de la filatură. Por
nind de la nerespectarea de 
către tinerele filatoare Geta 
Irimia, Geta Ion și Floarea 
Teodorei a unor reguli de 
muncă în aparență mărunte, 
biroul organizației U.T.M.. s 
organizat o dezbatere profun
dă despre răspunderea în 
muncă, despre respectul și 
mîndria pentru marca fabricii.

De asemenea, într-o adtt- 
nane generală a organizației 
U.T.M. nr. 2 de la Unitatea B 
țesătorie, s-a făcut calculul 
prețului de cost al unui metru 
de pînză. în legătură cu a- 
ceasta, s-au arătat ce" posibi
lități concrete stau la înde
mâna tinerilor din secție, pen
tru reducerea prețului de cosrt. 
Asemenea exemple ne oferă și 
activitatea din ultima perioadă 
a biroului organizației U.T.M. 
nr. 1 de Ia filatura B, a orga
nizației U.T.M. nr. 2 de la fi
latura

Noi 
mele 
lejul 
pregătire a activului, vom 
continua să invităm spe
cialiști din întreprindere să 
țină expuneri pe cele mai con
crete și practice probleme eco
nomice, considerînd că în fe
lul acesta aotivitatea organi
zațiilor U.T.M. este mai bine 
orientată spre mobilizarea în
tregului tineret din fabrică la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție.

ANA RUSU
tehnician, secretara comitetu
lui U.T.M. de la întreprinde

rile Textile Galați

ti

A și altele.
vom dezbate proble- 

economice Și cu pri
vitoarelor ședințe de 

a activului, 
să invităm

Uzina „Steaua Roșie” din Capitală. Podul rulant de 3 tone 
poartă in cîrlig un „frate” mai mic : mecanismul de deplasare 
al unei grinzi rulante, fabricate aici, care urmează a fi expe

diată într-una din uzinele din tară.
Foto : AGERPRES

COPIII LA SĂRBĂTOAREA LOR
Ț ată-ne din nou la Palatul 
/ pionierilor.

Trompetele pionierești a- 
nunță deschiderea serbării co-. 
piilor din Capitală, consacrată 
zilei de 1 Iunie.. Celor peste 
2 000 de piqnieri, și.șcplpri pre- 
zenți aici, li se vorbește despre 
Ziua internațională a copilului. 
Prin fafa miilor de priviri se 
perindă, ca-ntr-un documentar, 
imagini ale unei alte copilării 
triste, mizere, necăjite — trăite 
de fiii oamenilor muncii din 
tara noastră în regimul de întu
necată amintire, ale vieții chi
nuite a copiilor celor ce mun
cesc din fările capitaliste. Peste 
aceste imagini se suprapun, în- 
tr-o strălucitoare lumină, minu
natele zile ale copilăriei înflo
rite sub soarele socialismului.

Pe scena teatrului de vară, 
formațiile artistice pionierești^ 
ale Palatului încheagă în vers, 
cîntec și joc, imaginea luminoa
să a vieții fericite de astăzi a 
copiilor patriei. Este și acesta 
un semn de recunoștință adus 
partidului.

Privită de pe culmea Cotroce- 
nilor, scena circulară, pe care 
se perindă aceste formații ar
tistice, dă impresia unui calei
doscop cu 
nății.

Animația 
zile a pus 
deni: pe terenurile 
copiii s-au întrecut la fotbal și 
volei; sutele de copii prezenți 
aici au vizitat apoi cele două 
expoziții deschise la palat în 
cinstea Zilei copilului: expozi
ția de desene a tineretului șco
lar, și expoziția cu cele mai 
frumoase lucrări executate de 
pionieri în cercurile palatului în 
acest an de activitate.

In după-amiaza zilei, peste 
4 000 de copii din orașul Bucu
rești au participat la un carna
val al veseliei.

Copiii Capitalei, împreună cu 
toți copiii patriei noastre, și-au 
sărbătorit cu nemărginit entu
ziasm ziua.

multicolore minu-

specifică acestei 
ștăpînire prelutin- 

sportive,

I. MIHUȚ

nerilor veniți aici din toate col- 
molo- 

con- 
schi- 

so- 
Ga-

țurile țării înlăturau 
zul și dărîmăturile, noii 
structori începeau să 
țeze un adevărat oraș 
cialist. Cine a cunoscut 
lațiul de ieri și îl cunoaște pe 
cel de azi știe că nu este vorba 
de reclădirea unor așezări, ci 
de două orașe deosebite. Doar 
locul lor pe hartă este același. 
Vechiul oraș stigmatizat de 
război a dispărut și deasupra 
modernului centru flutură a- 
cum cununa de lauri a Premiu
lui de Stat, acordat recent con
structorilor. Dar litoralul ? Fru
musețea lui naturală a fost în
totdeauna o mîndrie a noastră. 
Poeții au cîntat-o, pictorii au 
nuanțat-o pe pînză. Dar nici
odată n-a fost mai frumos decît 
astăzi, cînd soarele nu scaldă 
în culori numai nisipul și va
lurile, ci se răspîndește înti
nerit pe supla dar masiva arhi
tectură ce îmbrățișează aproape 
tot litoralul, de la Mamaia pînă 
la Mangalia. Litoralul nostru 
este un adevărat paradis 
constructorilor, cele mai 
drăznețe concepții, cele 
moderne soluții se întîlnesc aici 
ca la un festival în piatră, ma
terial plastic, sticlă și metal.

al
în

moi

corespondentul

a fost marcată

CLUJ (de 1« 
nostru).

Ziua de 1 Iunie
și la Cluj de bogate activități cul
tural-educative și sportive. In ma
joritatea școlilor din oraș au avut 
loc adunări festive cu ocazia că
rora s-au făcut expuneri în fața 
elevilor despre realizările regimu
lui democrat popular în domeniul 
învățămintului, despre viața din 
trecut și de azi a copiilor. La'Pa-

a
co-

latul Culturii cercul de balet 
prezentat un spectacol pentru 
pii de vîrstă școlară.

Pe Stadionul Orășănesc șl 
stadionul „Victor Babeș" 
loc Întreceri sportive.

Pe 
au avut

Vizitele delegației
de activiști ai P.C.U.S.

ÎMmîreâ
la Mărea Adunare

Națională

Sîmbătă, membrii delegației 
de activiști ai P. C. U. S. în 
frunte cu tovarășul N. V. Pod- 
gornîi, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au vizitat 
regiunea Argeș. Oaspeții, în
soțiți de tovarășii Ștefan Ma
tei, prim-secretar al Comite
tului regional de partid Argeș, 
Constantin Sandu, președin
tele Sfatului popular regional 
și de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat au vizitat o secție 
țiunii experimentale 
precum și lucrările de

a sta- 
Argeș, 

tera-

Sesiunea Sfatului popular 
regional Galați

La Galați a avut loc sîmbă
tă cea de-a X-a sesiune a 
Sfatului popular regional. De
putății au dezbătut probleme 
privind munca cultural-edu- 
cativă de masă din comunele 
și satele regiunii, precum și 
desfășurarea muncilor agrico
le în această perioadă. în re
feratele prezentate și discuțiile 
care au avut loc 
printre altele, că 
cultural-educativă 
are în regiune o bază materia
lă puternică, că în prezent 
există aici 564 cămine cultu
rale și case de citit, 532 bi
blioteci comunale și sătești, 
peste 200 de cinematografe.

(Agerpres)

s-a arătat 
activitatea 
de masă

sare efectuate pentru dez
voltarea producției viticole în 
localitatea Valea Mare, raio
nul Găești.

în continuare, oaspeții au 
^vizitat terasele pentru vii din 
satele Golească și Izvorani și 
terasele pentru pomi fructiferi 
de Ia Valea Mare-Podgoria.

Membrii delegației s-au in
teresat îndeaproape de modul 
în care au fost realizate lu
crările de terasare, de recolte
le obținute pe cele 42 000 de 
ha cu viță de vie și pomi fruc
tiferi, plantate în ultimii ani 
în regiunea Argeș.

Tovarășul N. V. Podgornîi 
și ceilalți membri ai delega
ției au apreciat călduros acti
vitatea depusă de organizațiile 
de partid și de stat din regiu
nea Argeș pentru valorificarea 
terenurilor

La Casa 
Ștefănești, 
de partid 
masă în cinstea delegației.

Seara, delegația de activiști 
ai P. C. U. S. s-a înapoiat la 
București.

a deputatului grec 
Georges Mavros

în pantă, 
agronomului din 
Comitetul regional

Argeș a oferit o

(Agerpres)

fPOHWPORWPORT
Azi, la fotbal

Stadionul „Slanski“ 
din Chorzow, cu o 
capacitate de 100 000 
de locuri, va găzdui 
astăzi meciul de fot
bal dintre primele re
prezentative ale R. P. 
Polone și R. P. Ro- 
mîne.

Formațiile probabi
le ale celor două reprezentative vor 
fi următoarele : R. P. Romînă : 
Datcu, Popa, Nunweiller III. Ivan, 
Petru Emil, Koszka, Pârcălab, Var
ga, Pavlovici. Constantin, Haidu. 
R.P. Polonă : Kornek, Bazan, Oslisz- 
lo. Spiewak, Nieroba, Blaut, Polok, 
Galeczka, Brychzy, Musialenko, 
Faber.

'★
Stațiile noastre de radio vor 

transmite în întregime desfășurarea 
întîlnirii de la Chorzow cu înce
pere de la ora 18, pe programul 1.

★
Tot astăzi, în localitatea Byalis- 

tock are loc meciul de juniori din
tre echipele selecționate ale R. P. 
Polone și R.P. Romîne.

★

Al treilea Joc internațional 
care-1 susțin fotbaliștii romîni 
tăzijșe- d'esfă'șdafă pe stadionul 
August“ dîn Capitală, cu începere 
de la ora 17, între echipele de ti
neret ale R.P. Romîne și Angliei. 
Echipa noastră va fi alcătuită ast
fel : Suciu, Hălmăgeanu, Petescu, 
Răcelescu, Ștefănescu, Nesu, Ma
tei, Dumitriu II, Adam, Avram, 
Creiniceanu. Meciul va fi arbitrat 
de cehoslovacul Korelus.

(Agerpres)

pe 
as- 
„23

In fotografie : un aspect de la serbarea pionierilor. 
Foto : S. VIOREL

Litoralul a ajuns un termen ma
jor de comparație, cei care văd 
pentru prima oară Săvineștiul, 
Oneștiul, de exemplu, sau ora
șul Victoria, spun : „e ca pe li
toral I" Termen de comparație 
care arată cit de mare este 
grija pentru tot Ceea ce Se con
struiește îrl folosul oamenilor 
muncii, cit de plenară este do
rința de frumos. Constructorii 
noștri au astăzi nu numai posi
bilitatea de a asigura locuințe 
pentru cei ce muncesc, ci de 
a-i aduce chiar în mijlocul no
țiunii de frumos. Vechiul ada
giu latin vorbea despre îmbi
narea frumosului cil utilul. 
Unde se poate realiza mai bine 
această îmbinare decît în noile 
noastre construcții ?

Bulevardele noi, cartierele de 
blocuri, schelele, macaralele- 
turn, au devenit peisaje tot atît 
de familiare ca holdele sau pă
durile. Deasupra și împrejurul 
lor, se înalță imaginile zilei de 
mîine, deocamdată așternute 
doar pe hîrtiile de calc. Șose
lele, grațioasele și puternicele 
poduri de mîine, utilajele ulti
mului cuvînt al tehnicii, marile 
baraje ale hidrocentralelor vi
itoare, își așteaptă încă de azi

ex- 
îm- 

ingi- 
ceea 
doar 
vom

inginerii entuziaști, oamenii vi
sului exprimat în cifre tulbu
rătoare. Există oare multe 
presij atît de pozitive ca 
binarea dintre cuvintele 
ner și constructor ? Tot 
ce construim astăzi este 
începutul. Pentru ceea ce
construi în viitorul apropiat și 
îndepărtat este nevoie de con
structori și mai îndrăzneți, și 
mai pregătiți, și mai entuziaști. 
Vorbeam, zilele trecute, despre 
frumusețea muncii pe neslîrși- 
tele noastre ogoare. Ca un e- 
chilibru firesc, înălțimile sche
lelor îi cheamă pe tinerii avizi 
de învățătură și frumos și în a- 
ceastă profesiune, în acest do
meniu grandios al artei și ști
inței, purtînd un nume atît de 
contemporan: inginer con
structor. Întreg poporul, desă- 
vîrșind construcția socialismu
lui, vă dă sarcina să construiți, 
din beton și fantezie, din metal 
și din poezia științei, orașele, 
satele, uzinele, teatrele, mo
numentalele peisaje de mîine.

Campionatele europene de box
Ion Monea în finale

Aseară, In Palatul Sporturilor din Moscova, s-a disputat penultima re
uniune a campionatelor europene de box, la sfîrșitul căreia au fost cunos
cut! finaliștii la cele 10 categorii. Un irumos succes a repurtat campionul 
țării noastre la categoria „mijlocie“, Ion Monea, care l-a învins cate
goric la puncte pe vest-germanul Schultz. Din nou Monea a lăsat o bună 
impresie publicului spectator datorită boxului său tehnic. El a stăvilit 
acțiunile ofensive ale lui Schultz, utilizînd numeroase ,,contre“ la figură, 
iar în finalul partidei și-a dominat copios adversarul prin lovituri e- 
ficace la plex. Astăzi, în finală cat. „mijlocii“, Ion Monea va întîlni pe 
campionul sovietic Popencenko, care în semifinală l-a eliminat pe iugo
slavul Jakovlevici. Ceilalți 4 boxeri romîni calificați în semifinale au 
fost Învinși. La categoria „muscă“, după 9 minute de luptă pasionantă, 
Bîstrov a fost declarat învingător cu 3—2 în fața lui Ciucă.
(pană) a pierdut la puncte în fața italianului Girgenti, Badea (mijlocie 
mică) a fost învins prin abandon în prima repriză de campionul european 
Lagutin, iar Puiu (cocoș) a cedat surprinzător la puncte iugoslavului Pe- 
tric. O mare surpriză a furnizat bulgarul Panaiotov (muscă), care l-a În
vins prin abandon în 1'32" pe campionul european Vacca (Italia). Pugr 
listul sovietic Stepaskin (pană) a cucerit victoria prin abandon în rundul 
3 în fața fostului campion european de la Lucerna, polonezul Adamski.

Olteana

(Urmare din pag. I)

unui mare număr de saci, la 
curățirea și dezinfectarea ma
gaziilor. Pe cele 13 combine, 
alături de mecanizatori au 
fost recomandați să lucreze și 
10 tineri. Lucrările mai sim
ple la arie — unde vor func
ționa și trei batoze — le vor 
face tot tifierii. Pe atelaje lu
crează mai mult de 100 de ti
neri. Alături de cei de pe re
morci și autocamioane, 80 de 
tineri vor lucra la transportul 
sacilor, iar 20 la transportul 
paielor de pe miriști. Alți 15 
tineri vor fi delegați la con
voaie pentru ca cele 34 de va. 
goane de grîu contractate cu 
statul să ajungă repede la ba
zele de recepție. Alți tineri 
vor ajuta la strînsul paielor 
pentru a deschide imediat 
cîm.p de lucru mecanizatorilor. 
Toți cei 11 membri ai comi
tetului U.T.M. pe gospodărie, 
precum și membrii birourilor 
din cele 6 organizații U.T.M. 
din brigăzile de cîmp vor fi 
repartizați în principalele 
puncte de lucru. Âstfel. 
vom contribui cu toate forțele

Manuale pentru 
viitorul an 

de învățămînt
La Editura didactică și peda

gogică se desfășoară de pe a- 
cum pregătirile în vederea des
chiderii noului an de învăță- 
nîînt.

Prin eforturile lucrătorilor e- 
diturii și ai poligrafiei, elevii 
din învățămîntul de cultură ge
nerală, profesional și tehnic vor 
avea la dispoziție în anul școlar 
1963—1964 mai mult de 560 tit
luri de manuale care vor fi edi
tate în 22 500 000 exemplare, 2 
milioane din aceste cărți sînt 
editate în limbile minorităților 
naționale. în viitorul an școlar, 
peste 17 milioane de cărți vor 
fi distribuite în mod gratuit e- 
levilor din clasele I—VII.

Pînă în prezent, s-au tipărit 
aproximativ 350 titluri de ma
nuale, iar celelalte se află sub 
tipar. O atenție deosebită se a- 
cordă aspectului grafic al noi- 

■ lucrări. Mare parte din ma
nuale au copertele legate în 
plnză sau materiale plastice și 

t ilustrate.
! anul trecut, tirajul 

general al manualelor școlare 
pentru învățămîntul de cultură 
generală va spori cu peste un 
milion

I
I
I
1
I
Ilor 

nue

|pxuz.a sau 
sînt bogat 

Față de

I
I
I
I

de exemplare.

(Agerpres)
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Premieră

PE SCURT
• In ziua 

internațional
Atena, sportivii .romîni C. Greces- 
cu și Z. Vamos, ău clștigat proba 
de 10 000 m și respectiv 800 rea- 
lizînd timpurile de 30’28"2/10 și 
1'52'7/10. . Proba de săritură cu 
prăjina a revenit bulgarului Hle- 
barov cu 4,50 m. Radosevici (Iugo
slavia) a aruncat discul la 55,26 m 
(record iugoslav), iar bulgarul Țo- 
nev a sărit în lungime 7,25 m.

a doua a concursului 
de atletism de la

• Pe stadionul Levski din Sofia 
au continuat campionatele mondiale 
de lupte libere. Un frumos succes 
a obținut sportivul romîn de cat. 
grea Ion Herman care l-a învins 
la puncte pe Russel Solowin 
(S.U.A.). La cat. semigxea Nicolae 
Pavel, l-a întrecut ia puncte 
L. K. Bernard (Africa de 
semimijlocie Dermenjiev 
l-a învins prin tuș pe 
(R.P.R.), iar la categoria 
Ayik a dispus tot prin tuș 
(R.P.R.),

pregătiți secerișul
noastre la înfăptuirea măsu
rilor stabilite de organizația 
de partid și consiliul de con
ducere al G.A.C. pentru ca 
griul pe cele 1 380 de hectare 

- să fie recoltat și transportat 
la magazii în cel mult 8 zile.

★
Din cele relatate de inter

locutorii noștri reiese că în a- 
ceastă perioadă se acordă 
multă atenție pregătirilor pen
tru seceriș. în general în raio
nul Alexandria, regiunea 
București, se manifestă o deo
sebită grijă pentru buna des
fășurare a lucrărilor 
propiata campanie de 
re a recoltei.

Este necesar 
asigurarea unei

din a- 
strînge-

pentruca
participări

Pe 
sud). La 

(R.P.B.) 
Tampa 

mijlocie 
de Bolla

(Agerpres)

active a tuturor tineri
lor colectiviști la strîngerea 
recoltei, Comitetul raional 
U.T.M. Alexandria să ajute 
mai mult organizațiile U.T.M. 
în îndeplinirea măsurilor pe 
care și le-au propus : reco
mandarea de tineri care să lu
creze pe combine, oare să în
soțească convoaiele, reparti
zarea de sarcini precise fiecă
rui tînăr colectivist mai ales 
în sectoarele de lucru care cer 
mai multă operativitate.

în felul acesta se poate asi
gura contribuția deplină a tu
turor tinerilor colectiviști la 
strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei de pe cele a- 
proape 32 000 de hectare cul
tivate cu grîu.

doriti o STOFA
dû calikte superici?

•w
u 

I

Sîmbătă seara, colectivul 
teatrului romîn de stat din Ti
mișoara a prezentat în pre
mieră pe- țară piesa „Dracul 
uitat” de scriitorul cehoslovac 
J. Drda.

cereți 
produsele fabricii
DOROBANȚUL «ploe șv*

Sîmbătă dimineața deputa
tul Georges Mavros, vicepre
ședinte al Grupului de priete
nie Grecia-Romînia din parla
mentul grec, care se află în 
vizită în țara noastră, a fost 
primit la Palatul Marii Adu
nări Naționale de acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Co
mitetului de conducere al 
Grupului național romîn al 
Uniunii Interparlamentare.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordia
lă, au luat parte membri ai 
comitetului, precum și ai 
grupului de prietenie Romî- 
nia-Grecia din Marea Adunare 
Națională.

★

Grupului națio-
Uniunii Inter-

Conducerea 
nai romîn al 
parlamentare a oferit un dejun 
în cinstea oaspetelui la re
staurantul Pădurea Băneasa.

(Agerpres)PENTRU TOȚI ELEVII:0 VACANTĂ PLĂCUTĂ!
(Urmare din pag. 1)

nume să-și ia la drum, cum 
trebuie să-și poarte echi
pamentul. într-un cuvînt să 
se pună la punct toate 
amănuntele care asigură « 
excursie plăcută. Pentru bu
na desfășurare a excursiei se 
cere conducătorilor și însoțito
rilor, medicilor, șoferilor, să 
supravegheze ou atenție pe 
elevi, să aibă grijă de sănăta
tea lor, să asigure o ordine și 
o disciplină desăvîrșită, fără 
ca aceasta să însemne dădă
ceală, rigiditate.

Numeroși elevi vor merge 
în tabere. Și aici vor avea po
sibilitatea de a petrece o va
canță de neuitat. Este foarte 
important ca organele U.T.M. 
să se ocupe cu grijă de alcă
tuirea unor bogate programe 
cu activități specifice de tabă
ră. Și aici trebuie să se țină 
seama de dorințele elevilor, de 
particularitățile de vîrstă, de 
nivelul de cunoștințe, evitîn- 
du-se orice aglomerare. în a- 
ceste programe elevii vor dori, 
cu siguranță, să găsească ac
țiuni cultural-artistice și spor
tive, concursuri pe diferite te
me care să le solicite bogăția 
cunoștințelor din domeniul li
teraturii, al istoriei, al muzicii. 
De asemenea, ei vor participa 
cii entuziasm la pregătirea 
manifestărilor cultural-artisti
ce în cinstea zilei de 23 Au
gust : la pregătirea unor ser
bări închinate acestui eveni
ment, a unor vizite la muzee, 
locuri istorice, a unor întîlniri 
cu activiști de partid și de 
stat, cu muncitori și scriitori, 
ții vor povesti despre frumu
sețea și eroismul muncii în 
uzine, pe șantiere, episoade din 
lupta eroică a partidului no
stru, despre realizările regi
mului democrat-popular, des
pre viața nouă a tineretului.

Pentru ca toate aceste lu
cruri să se înfăptuiască, e ne
cesar să se desfășoare o boga
tă muncă pregătitoare. în a- 
ceastă perioadă, spre exemplu, 
trebuie să se intensifice pre
gătirile gospodărești: lucrările 
de reparații și înzestrarea ta
berelor cu materiale cultural- 
sportive, aprovizionarea lor ou 
alimente etc.

La cluburile și în taberele 
locale, precum și la cluburile 
pionierești de la orașe și sate, 
își vor da întîlnire și în acest 
an numeroși elevi care rămîn 
în localitate sau care vin în 
satul și orașul natal la pă
rinți sau la rude. Există o bo
gată tradiție privind organi
zarea activității în aceste ta
bere și cluburi. în ultimii arii, 
pionierii și elevii au avut bu
curia de a beneficia de roade
le unei bune inițiative a orga
nelor și organizațiilor U.T.M. 
care, cu sprijinul conducerilor 
școlilor și al secțiilor de învă
țămînt, au organizat cluburile 
elevilor la cluburile întreprin
derilor, la casele de cultură, 
la bazele sportive, iar taberele 
locale și cluburile pionierești 
în cele mai frumoase locuri 
din orașul sau satul respectiv 
— pe malul lacului, în parcu
ri, în poiene. Și cite activități 
nu se pot desfășura aici ! To
tul este să se dovedească ini
țiativă, să se folosească bogata 
experiență din anii precedenți, 
să se folosească larg inițiativa 
elevilor. Activitățile în aer li
ber, drumețiile prin localitate 
și în împrejurimi, concursurile 
pe teme interesante — științi
fice, culturale, convorbirile pe 
teme politice, educative, infor
mările politice, activitățile în
chinate zilei de 23 August, 
concursurile sportive, învăța
rea jocurilor pionierești, șeză- 
torile, focurile de tabără, iată 
numai cîteva din acțiunile 
mult îndrăgite de elevi și 
care, cu siguranță, bine orga
nizate, vor întruni foarte multi 
participanți.

Ca și în anii trecuți, pe lîn-

gă gospodăriile agricole de 
stat și ocoalele silvice se vor 
organiza tabere de muncă și 
odihnă 
medii, 
odihna 
stările 
nizate în colaborare cu tinerii 
de la sate, se vor împleti cu 
munca la cîmp și în ocoalele 
silvice, reconfortanță, minu
nat stimulent moral și fi
zic. Organele și organizațiile 
U.T.M. trebuie să se ocupe din 
timp de înscrierea elevilor 
care doresc să meargă în ace
ste tabere și să ia măsuri în 
colaborare cu consiliile agri
cole locale și cu conducerile 
G.A.S., și cu conducerile Di
recțiilor regionale ale econo
miei forestiere pentru asigu
rarea condițiilor corespunză
toare de muncă, de cazare și 
de masă.

Organizatorilor vacanței li se 
cere să se ocupe cu multă gri
jă de organizarea vacanței 
pionierilor și școlarilor din 
școlile sătești. Să le ofere ace
stora prilejul să-și petreacă 
plăcut vacanța în tabere locale 
amenajate în locurile pitorești 
ale satelor, să Ie ofere posibi
litatea să facă drumeții și ex
cursii în satele din împreju
rimi, în orașele apropiate, la 
locuri istorice, Ia case memo
riale. Elevii mai mari, care 
vin să-și petreacă vacanța la 
sat, să ajute pionierilor să or
ganizeze concursuri, șezători 
literare, focuri de tabără, în
treceri sportive.

Iată o bogăție de activități 
interesante, atractive care ara
tă cit de frumoasă poate fi va
canța elevilor. Să nu uităm 
însă că vacanța este destinată 
odihnei, recreierii. De aceea, 
toate acțiunile trebuie organi
zate cu chibzuință, eșalonate 
astfel ca elevii să îmbine o- 
dihna cu activitatea instruc- 
tiv-educativă, să-și poată alege 
acțiunile cele mai îndrăgite la 
care să participe. Este foarte 
important ca elevii să cunoas
că din vreme programul va
canței. De aceea, se recoman
dă organizațiilor U.T.M. și in
structorilor de pionieri să or
ganizeze adunări generale 
deschise și adunări pionie
rești în care să fie discutat și 
îmbogățit planul activităților 
de vară, iar elevilor care merg 
la sate să li se explice îndato
ririle ce le revin în această 
perioadă, de a se încadra în 
activitatea cultural-artistică și 
sportivă a satelor lor.

Pentru buna reușită a acti
vităților ce vor avea loc în va
canța de vară se impun o se
rie de măsuri organizatorice. 
Se cere comitetelor orășenești, 
regionale și rationale U.T.M., 
alături de secțiile de invăță- 
mînt ale sfaturilor populare, 
să contribuie la selecționarea 
și pregătirea cadrelor care vor 
lucra în tabere, cluburi sau 
care vor conduce excursii și 
drumeții. Totodată, este nece
sar să se lucreze din timp, cu 
grijă, la alcătuirea programe
lor de excursii, programelor 
cluburilor, ale taberelor de 
vară.

Comandamentele de vacan
ță, care s-au format și se vor 
forma în continuare în fiecare 
regiune, raion și oraș, sînt 
chemate să studieze experien
ța bună în organizarea vacan
ței, s-o îmbogățească, să do
vedească inițiativă în alcătui
rea programelor. De aseme
nea, să-și aducă contribuția la 
organizarea exemplară a tutu
ror acțiunilor cultural-educa
tive și sportive, la asigurarea 
condițiilor administrativ-gos- 
podărești pentru reușita fie
cărei activități.

Deci, peste puține zile, cu 
ruksacul și bastonul de dru
meție, cu busola, aparatul de 
fotografiat și caietul de în
semnări, la drum !

Tuturor elevilor și școlarilor 
Ie urăm o vacanță plăcută, 
bogată în bucurii și amintiri 
frumoase.

ale elevilor din școlile 
în cadrul acestora, 

plăcută, jocul, manife- 
cultural-sportive, orga-

Construcții
întreprinderea nr. 1 a Trus

tului de construcții edilitare și 
hidrotehnice Dobrogea a înce
put, pe bd. Tomis, lucrările în 
zona primelor două microra- 
loane prevăzute în planul de 
sistematizare a orașului Cons
tanța. Aici se vor construi, în 
prima etapă, blocuri de locu-

la Constanța
ințe cu 980 de apartamente, 
complexe comerciale, școli, lo
caluri administrative, precum 
și un cinematograf cu 500 de 
locuri. In prezent se lucrează 
la ridicarea primelor patryi; 
blocuri de locuinfe cu ci te pen
tru etaje și parter.

(Agerpres)
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RIO DE JANEIRO 1 (Ager- 
pres). O delegație de arhitecți 
romîni face o vizită în Brazi
lia. In orașele Brasilia și Sao 
Paolo, membrii delegației au 
vizitat construcții recente, s-a 
întîlnit cu cunoscuți arhitecți 
brazilieni, printre care Oscar 
Niemayer. Lucio Costa, Os- 
walds Gousalves.

Cu ocazia vizitei delegației 
de arhitecți romîni în Brazilia 
ministrul R. P. Romîne la Rio 
de Janeiro, Gheorghe Ploieș- 
teanu, a oferit în saloanele Le
gației un cocteil la care au 
participat oameni de cultură, 
arhitecți, ziariști etc.

Cu acest prilej, generalul 
Jose Venturelli Sobrinzo, pre
ședintele Academiei braziliene 
de arte frumoase, a înmînat 
conducătorului delegației, ar
hitect Nicolae Bădescu, diplo
ma de membru de onoare al 
Academiei braziliene de arte 
frumoase, arătînd că acordarea 
celui mai înalt titlu al Acade
miei reprezintă un omagiu a- 
dus culturii romînești și o con
tribuție la strîngerea relațiilor 
culturale dintre Brazilia și 
R. P. Romînă.

Arh. N. Bădescu a mulțumit 
pentru distincția primită în 
numele său și al delegației de 
arhitecți.

VIENA 1 — Corespondentul 
’Agerpres St- Deju transmite: 
Filarmonica de Stat „George 
Enescu" din București și-a în- 
cheiat turneul de concerte în 
Austria. După ce a participat 
la tradiționalul festival cultu
ral „Săptămânile festive ale 
Vienei”, colectivul artistic ro
mânesc a prezentat o serie de 
concerte în cîteva din principa
lele orașe ale Austriei Graz, 
Linz, Innsbruck, Salzburg. In 
tot cursul turneului, presa aus
triacă și personalități de frunte 
din viața muzicală a țării au 
subliniat, nivelul deosebit al 
interpretărilor muzicale pre
zentate de orchestra, dirijorii 
și solistul romîn.

Ziare ca „Wiener Zeitung”, 
„Volklssblatt’’, „Oesterreichis- 
che Neues Tages Zeitung”, 
„Volksstimme” au consacrat 
cronici elogioase pe marginea 
concertelor Filarmonicii „Geor
ge Enescu". Dirijorul Hans 
Sicarowski unul dintre dirijo
rii Orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii din Viena, care 
a dirijat unul din concertele 
Filarmonicii, a dat o înaltă pre_ 
țuire muzicienilor romîni.

Cursă aeriană specială 
Viena-Consianța

VIENA. La 1 iunie a plecat 
din Viena în cursă specială 
primul avion care va circula 
în timpul sezonului de vară 
între capitala Austriei și Con
stanța, pentru a transporta pe 
litoralu.il Mății Negre turiștii 
care ne vor vizita țara.

în sprijinul păcii
și dezarmării

OSLO. — Ziarul „Friheten” 
scrie că Norvegia trebuie să 
aprobe propunerea lui U. K. 
Kekkonen cu privire la cre
area unei zone denuclearizate 
în Europa de nord.

„Lupta împotriva răspîndi- 
rii armei atomice a intrat în
tr-o fază hotărîtoare acum, în 
urma adoptării de către sesiu
nea de la Ottawa a Consiliu
lui N.A.T.O. a hotărîrilor cu 
privire la crearea unor forțe 
nucleare interaliate ale ace
stui bloc”, arată ziarul.

Această evoluție primejdi
oasă a trezit un deosebit inte
res față de crearea unor zone 
denuclearizate în care să fie 
exclus accesul la mijloacele 
de exterminare în masă.

Guvernul Norvegiei se va 
bucura de întregul sprijin al 
poporului său dacă se va ală
tura propunerii lui U. K. Kek
konen, scrie în încheiere zia
rul.

potriva intrării în porturile 
japoneze a submarinelor ato
mice ale S.U.A. și staționării 
pe pămîntul japonez a avioa
nelor „F-105” purtătoare de 
bombe atomice, pentru 
darea alianței militare 
no-americane.

lichi- 
japo-

mai

marna I
Instalarea noului guvern al Kenyei

încheierea lucrărilor Congresului 
Tineretului Liber German

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Demonstrație

studențească
la Tokio

TOKIO. — La ședința din 31 
mai a conducerii Consiliului 
național de. luptă împotriva 
„tratatului de securitate” ja- 
pono-american s-a hotărît să 
se declare luna iunie drept 
lună de acțiuni comune împo
triva staționării în porturile 
japoneze a submarinelor ato
mice americane.

In țară urmează să fie or
ganizate acțiuni de masă îm-

LONDRA. — La 31 
delegații la conferința Sindi
catului electricienilor de la 
Scarborough au adoptat o re
zoluție în care îndeamnă 
partidul laburist, dacă va veni 
la putere, să respingă acordu
rile cu privire la staționarea 
în Anglia a trupelor străine. 
Această rezoluție a fost adop
tată în ciuda obiecțiunilor ri
dicate de liderii de dreapta ai 
sindicatului.

Politica de creare a bazelor 
militare străine pe teritoriul 
Angliei, se spune în rezoluție, 
creează o permanentă primej
die pentru pace și securitatea 
poporului englez.

In cadrul dezbaterilor dele
gații au subliniat că în cazul 
izbucnirii unui război nuclear 
prezența în țară a bazelor mi
litare americane ar transfor
ma Anglia într-o țintă princi
pală. Ei au cerut ca teritoriul 
Angliei să nu fie transformat 
într-un teren de instrucție 
pentru unitățile militare din 
Germania occidentală

1 ăsfoim însemnă
rile. La tribuna ce
lui de al Vll-lea 
Congres al Tinere
tului Liber German 
au urcat zeci de 
delegați veniți din

toate colțurile R.D.G. Cuvintele 
lor au reflectat preocupările ce
le mai actuale ale generației ti
nere a Republicii Democrate 
Germane, ale organizației sale 
— F.D.J. Dezbaterile Congresu
lui au reflectat energia cu care 
tînăra generație a R. D. Germa
ne luptă, sub conducerea 
P.S.U.G. pentru construirea so
cialismului.

62 de delegații străine au luat 
parte la Congres. Solii tineretu
lui R. D. Germane au înconjurat 
cu prietenie sinceră pe oaspeții 
lor de peste hotare. Cuvîntarea 
rostită de tovarășul Teodor Po- 
stelnicu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., care a salutat 
Congresul în numele Uniunii Ti
neretului Muncitor, al tineretu
lui Republicii Populare Romîne 
a fost primită cu căldură. In a- 
plauzele puternice ale celor pre- 
zenți, delegația U.T.M. a înmî
nat Congresului un drapel al 
organizației noastre.

Ultima zi a Congresului care 
a coincis cu Ziua internațională

& ia w

a copilului, a fost marcată de 
salutul adus de o numeroasă 
delegație a pionierilor.

Delegații la Congres au apro
bat propunerile de modificare 
a Statutului F.D.J. și au ales 
noile organe conducătoare. In
tr-o atmosferă entuziastă s-a 
hotărît trimiterea unei scrisori 
către C.C. al P.S.U.G., scrisoare 
care exprimă angajamentul tu
turor membrilor organizației, al 
tineretului Republicii de a-și 
dărui întreaga energie cauzei 
socialismului.

Congresul și-a încheiat lucră
rile : minute în șir aclamații, 
urale și cîntece au răsunat în 
sală.

Gazdele au invitat delegații 
de peste hotare să facă cuno
ștință cu viața și munca tinere
tului Republicii Democrate Ger
mane. Ieri dimineață, delegația 
romînă a vizitat o uzină de apa- 
rataj electrotehnic din raionul 
Köpenick.. Reprezentanții tinere
tului romîn au fost întâmpinați 
cu prietenie. După ce s-au par
curs atelierele, în curtea între
prinderii, situată pe malul unui 
lac, a avut loc o însuflețită a- 
dunare. Din partea delegației 
U.T.M. a luat cuvîntul tovară
șul Teodor Postelnicu. Sutele de 
tineri muncitori prezenți au 
scandat minute în șir : „Freund
schaft“, „Prietenie”.

E. OBREA
Berlin — 1 iunie 1963

c orespondentul agenției As
sociated Press anunță că 
la 31 mai a avut loc la 

Tokio o demonstrație la care 
au luat parte peste 1 000 de stu- 
denți organizată în semn de 
protest împotriva tratativelor 
duse de reprezentanții guver
nului japonez cu cei ai juntei 
reacționare sud-coreene, pre
cum și împotriva intrării sub
marinelor atomice 
în porturile japoneze, 
festanții au organizat 
ting, iar apoi au 
festat în fața clădirii 
mentului japonez,

O măsură 
samavolnică

NAIROBI — La î iunie, a a- 
vut loc la Nairobi ceremonia 
instalării noului guvern al Ke
nyei. In fața unei mari mulțimi, 
primul prim-ministru african al 
Kenyei, Jomo Kenyatta și mi
niștrii guvernului său au pre
luat în mod festiv funcțiunile 
lor, marcînd trecerea poporului 
Kenyei într-o nouă etapă a isto
riei sale. Participanții la mitin
gul festiv, care a avut loc în 
fața reședinței primului ministru 
din capitala Kenyei, îmbrăcați 
în haine de sărbătoare, purtau 
drapelele naționale ale Kenyei. 
Ei au aclamat cu entuziasm in
stalarea noului guvern.

Luînd cuvîntul, Jomo Keny
atta a declarat: „Acesta este 
cel mai fericit moment din viața 
mea. Intrăm acum în scurta 
etapă finală care va conduce 
țara spre independență. Ziua de 
azi este sărbătoarea întregului 
popor, al acestei minunate țări

în drumul său spre indepen
dență. Bucurîndu-ne, să 
amintim că acest progres con
stituțional nu constituie 
Iul finali. Mulți dintre corn- 
patrioții noștri suferă de să
răcie. Prea mulți mai rămîn în 
întunericul ignoranței. Pârtiei- 
pînd la festivitățile noastre de 
astăzi, să ne amintim că nu fa
cem decît să ne odihnim în fața 
grelelor sarcini care ne așteap
tă. Trebuie să muncim din greu 
pentru a învinge inamicii noș
tri — ignoranța, bolile și sără
cia".

Sîmbătă și luni au fost de
clarate „zile ale bucuriei națio
nale”. In aceste zile vor avea 
loc numeroase festivități, pro
cesiuni și adunări pentru a săr
bători cucerirea autonomiei 
interne ca pas decisiv pe calea 
cuceririi încă în cursul acestui1 
an a independenței depline.
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americane 
Mani- 

un mi- 
mani- 
Parla-

a-4 genția Prensa Latina 
nunță că junta militară 
din Peru a dat publici

tății un ordin care prevede 
sancțiuni pentru studenții 
participanți la manifestările 
populare, precum și pentru 
profesorii și părinții care spri
jină sau participă la acțiunile 
protestatare ale studenților.

După cum menționează a- 
genția, guvernul peruvian în
cearcă astfel să pună capăt 
grevelor care în ultimele zile 
au cuprins tineretul studios 
care luptă pentru îmbunătă
țirea situației învățământului 
în țară.

„Vina" lui Jonathan Britten

Americanul Jonathan Brit
ten, în vîrstă de 15 ani, 
care locuiește împreună 

cu părinții săi la Londra, 
unde frecventează un liceu 
particular, a fost eliminat la 
30 mai din școală pentru par
ticipare la mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară.

După cum s-a mai anunțat, 
Jonathan Britten a fost are
stat la 11 mai în timpul unei

demonstrații în apărarea păcii 
care a avut loc lingă baza for
țelor militare aeriene engleze 
de la Marham. Ulterior, di
rectorul liceului i-a cerut lui 
Jonathan Britten să-și ia an
gajamentul că nu va participa 
pe viitor la asemenea acțiuni. 
Cînd tânărul a refuzat să-și ia 

aun asemenea angajament, el 
fost eliminat din școală.

0 victorie a tinerilor democrati
Jl

După convorbirile
Sukarno-Abdul Rahman

TOKIO. — La 1 iunie a avut 
loc la Tokio o nouă întîlnire 
între președintele Indoneziei, 
Sukarno, și primul ministru al 
Malayei, Tunku Abdul Rah- 
man. Cu aceasta au luat sfîrșit 
întrevederile dintre cei doi 
oameni de stat. După cum se 
știe, aceste întrevederi au 
avut drept scop examinarea 
conflictului dintre cele două 
țări în legătură cu planurile 
de creare a Federației mala
xeze.

După terminarea convorbi
rilor a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se 
arată că „președintele Sukar
no și primul ministru Rahman

reafirmat atașamentul 
de tratatul de prietenie

și-au 
față 
dintre Indonezia și Malaya în
cheiat în 1959”, exprimîn- 
du-și hotărîrea de a soluționa 
litigiile dintre cele două țări 
pe cale pașnică. In comunicat 
se spune, de asemenea, că cei 
doi oameni de stat „au netezit 
calea spre ținerea, la 7 iunie, 
la Manila, a unei întîlniri a 
miniștrilor de xterne cu par
ticiparea Indoneziei, Filipinelor 
și Malayei”. In comunicat se 
exprimă speranța că această 
conferință va duce la o întîl
nire a șefilor de guverne ai 
celor trei țări.

Impas în Consiliul ministerial
al Pieței comune

Căpitanul Fracasse : Patria, 
1 Mai,1 Gri vița, G. Coșbuc : 
Cerul n-are gratii rulează Ia : 
Republica, București, Gh. 
Doja, Ștefani cel Mare ; Noap
tea pe autostradă : Magheru, 
E. Pavel, Flacăra, Moșilor, Lu
ceafărul ; Țarcul: V. Alecsan- 
dri, Central ; Apartamentul: 
Lumina ; Vîrsta dragostei: ru
lează la: I. C. Frimu ; Tinere
țea lui Maiakovski: Tineretu
lui, Alex. Sahia; Floarea de 
fier; Victoria, înfrățirea între

popoare. Miorița ’, Săptămîna 
filmului pentru copii, școlari 
și tineret : 13 Septembrie, Uni
rea ; Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi ; Intri
gă și iubire rulează la : Ma
xim Gorki ; Mamelucul : Giu- 
lești, ,V. Boaită ; Cabotinul la 
cinematograful Mihail Emi- 
nescu ; Raidul vărgat : Cultu
ral ; Toată lumea e nevino
vată : Alex. Popov ; Contele 
de Monte Cristo (ambele se
rii) : 8 Martie ; Camelia :
C-tin David ; Divorț italian :

T. Vladimirescu ; Haiducii din 
Rio-Frio : Munca ; Frații: 
Popular ; Idiotul: Arta, Vol
ga ; Rocco și frații săi: (am
bele serii) 23 August, Flo- 
reasca, Libertății, Olga Ban- 
cic ; Toată lumea e nevino
vată : 16 Februarie ; Rîul și 
moartea : I. Pintilie ; A fost 
prietenul meu: rulează la ci
nematograful G. Bacovia; 
Drumul spre chei: rulează la 
cinematograful Drumul Serii; 
Cumpără-ți un balon: 30 De
cembrie, B. Delavrancea ; Ma
rile speranțe : Aurel Vlaicu.
CINEMATOGRAFE GRĂDINI

Noaptea pe autostradă: 
Progresul, Luceafărul, Alex. 
Sahia, Elena Pavel, Moșilor; 
Căpitanul Fracasse: Stadio
nul Dinamo, Stadionul Giu- 
lești; Haiducii din Rio-Frio : 
rulează la cinematograful 
T. Vladimirescu ; Vîrsta dra
gostei : rulează la I. C. Frimu ; 
Mamelucul: rulează la grădina 
cinematografului V. Roaită; 
Rocco și frații săi (ambe
le serii) : Olga Bancic, 23 
August, Libertății, Patinoa
rul 23 August ; Idiotul: 
Arta ; Contele de Monte 
Cristo : 8 Martie ; Fata cu ul
ciorul : Unirea ; Apartamen
tul: 13 Septembrie ; Rîul și 
moartea : rulează la cinema
tograful Ilie Pintilie.

Teatre
Teatrul de operă și Balet al 

R.P.R., ora 11 : Cio Cio San, 
ora 19,30 : Boema ; Teatrul de 
Stat de Operetă, ora 20 : Mam- 
zelle Nitouche ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale” (Sala 
Studio), ora 10 : Adam și Eva ; 
ora 20 : Ancheta ; Sala Come
dia, ora 10: Macbeth ; ora 20 : 
Apus de soare ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra”, ora 10 
și 19,30 : Cezar și Cleopatra ; 
Sala Studio, ora 10 : A două
sprezecea noapte ; ora 19,30 : 
Năpasta ; Teatrul „C. I. Not- 
tara” (Sala Magheru), ora 10 : 
Antoniu și Cleopatra; ora 
19,30 : Vlaicu Vodă ; Sala Stu
dio, ora 10,30 : Șcandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle 
și doamna Moon; ora 20: Patru 
sub un acoperiș ; Teatrul Mun
citoresc C.F.R., ora 19,30 : Mă
ria sa bărbatul; Teatrul Evre

iesc de Stat, ora 20: Tevie lăp
tarul ; Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase” (Sala Savoy), ora
20 : Ca la revistă ; Teatrul Re
gional București, ora 20 : Mie
lul turbat; Teatrul Țăndărică

Trimisul extraordinar și mini
stru plenipotențiar al Italiei în 
R. P. Romînă, Alberto Paveri 
Fontana, a rostit sîmbătă seara 
o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune în legă
tură cu Ziua de 2 iunie, sărbă
toarea națională a Italiei.

'★

Sîmbătă seara, au sosit în 
Capitală, venind din Italia, Eu
gen Alexe, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii, președintele Comitetu
lui național al R. P. Romîne 
pentru F.A.O. și Alexandru Co
vor, directorul tehnic al Insti
tutului central de cercetări 
agricole, care au participat la 
lucrările celei de a 13-a sesiuni 
a Comisiei europene pentru 
agricultură a Organizației pen
tru alimentație și agricultură 
(F.A.O.) a O.N.U.

'★

Liga romînă de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa 
a adresat Comitetului vietna
mez pentru solidaritatea cu 
popoarele afro-asiatice un me
saj în care protestează împo
triva faptului că trupele die- 
misto-americane folosesc sub
stanțe toxice contra populației 
din Vietnamul de sud, expri- 
mîndu-și totodată simpatia și 
solidaritatea cu lupta patrio- 
ților sud-vietnamezi.

Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare (C.S.C.A.S.) organi
zează un concurs public avînd 
ca obiect proiectarea unei săli 
de sport cu tribune fixe pentru 
3000 spectatori.

Se vor decerna următoarele 
premii și mențiuni;

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Trei mențiuni

15
12
10 

a 5

mii 
mii 
mii 
mii

lei 
lei 
lei 
lei

(Sala Academiei), ora 11 : A 
fugit un tren ; Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala Dobro- 
gcanu Gherea), ora 10 : Emil 
și detectivii; ora 16 : Misterul 
cizmei; Sala C. Miile, ora 11 : 
O felie de lună ; ora 20 : Chi- 
rița în provincie ; Circul de 
Stat, ora 16 și 20 : Pe aripile 
prieteniei.

Proiectele se depun pînă la 
data de 1 septembrie 1963 la 
C.S.C.A.S., str. Calomfirescu 
nr. 1 București.

Tema-program poate fi ri
dicată de la C.S.C.A.S., Uni
unea Arhitecților, C.N.I.T. și 
Institutele centrale de proiec
tare începînd de la 3 iunie și 
de la Direcțiile S.A.P.C. — 
începînd de la 5 iunie 1963.

(Agerpres)

lor Ia cereale, care au avut loc 
concomitent cu sesiunea Consi
liului ministerial al Pieței co
mune, agenția France Presse 
scrie că „nu s-a ajuns la nici 
un rezultat întrucît Germania 
occidentală și-a menținut toate 
rezervele sale". „Totul se pe
trece, au arătat expertii Piejei 
comune, ca și cum guvernul de 
la Bonn ar refuza să-și ia un 
angajament definitiv în acest 
domeniu".

Impasul la care s-a ajuns în 
majoritatea problemelor discu
tate a făcut necesară anunțarea 
pentru 17 iunie a unei noi se
siuni a Consiliului ministerial 
al Pielei comune.

BRUXELLES. „La patru luni 
după eșecul tratativelor privind 
cererea britanică de aderare la 
Piața comună criza celor șase 
a fost practic redeschisă vineri 
Ia Bruxelles", astfel, comentează 
trimisul special la Bruxelles al 
agenției France Presse lipsa de 
rezultate a sesiunii din 30 și 
31 mai a Consiliului ministerial 
al Pieței comune.

După ce subliniază că „pro
blema raporturilor cu Londra a 
divizat încă o dată țările Pie
ței comune și că 
încredere între 
încă restabilită", 
că în 
vest-german, 
au fost fermi 
vind crearea 
manent între
Anglia, reprezentanții Italiei și 
Luxemburgului se apropie de 
punctul de vedere francez.

După cum se știe, Franța se 
opune admiterii Marii Britanii 
în Comunitatea economică eu
ropeană.

Neînțelegerile dintre partene
rii Pieței comune au fost subli
niate și de președintele Comi
siei acestui organism economic 
vest-european, .Walter Hallștein, 
care a arătat că „consecințele 
neplăcute care decurg din a- 
ceastă stare de lucruri înrău
tățesc și mai mult climatul lu
crărilor". La rîndul său. Eugen 
Schaus, ministrul de externe al 
Luxemburgului, a precizat că 
„problema contactelor cu Marea 
Britanie trebuie să fie rezolvată 
dacă nu vrem să ajungem în- 
fr-o situație și mai gravă".

Pe de altă parte, referindu-se 
la tratativele miniștrilor agricul. 
furii, asupra problemei prețuri-

atmosfera de 
ele n-a fost 

agenția scrie 
reprezentanțiirinerele și tinerii din Ber

linul occidental reuniți 
în Organizația Tineretu

lui Liber German au obținut 
ca autoritățile orășenești să 
anuleze dispoziția lor ilegală 
din august 1961 privind închi
derea biroului și cluburilor 
Organizației Tineretului Liber 
German din Berlinul occiden
tal în scopul intensificării pri
goanei politice împotriva ace
stei organizații democratice.

Referindu-se la eșecul ace
stei măsuri antidemocratice a 
autorităților vest-berlineze zi
arul „Die Warheit” scrie că a- 
ceasta victorie a fost posibilă 
datorită luptei hotărîte a ti
nerelor și tinerilor din Berli
nul occidental grupați în 
U.T.L.G. pentru normalizarea 
situației în acest oraș, pentru 
asigurarea drepturilor demo
cratice ale populației Berlinu
lui occidental.

timp ce
olandez și belgian 
în cererea lor pri- 
unui contact per- 
Piața comună și

II In Elveția s-a desfășurat ie- 
( cent un „marș al păcii" pe 
(itinerariul Lausanne-Geneva. 
ț In fotografia noastră : as- 
î pect de la acest „marș al 5 
ț păcii" care a avut ca lozin- i 
( că : „Să înceteze experien- j 

(ele nucleare"
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In fotografia noastră : 

\ că :

Grevă generală 
din Argentina

BUENOS AIRES. — Peste 
două milioane de muncitori și 
funcționari argentineni au 
participat la greva generală 
de 24 de ore declarată în 
semn de protest împotriva a- 
tentatelor la libertățile poli
tice și sindicale și împotriva 
înrăutățirii nivelului de trai. 
Potrivit relatărilor corespon
dentului din Buenos Aires al 
agenției U.P.I., în timpul gre
vei au încetat lucrul munci
torii și funcționarii uzinelor și 
fabricilor, porturilor, societă
ților de transporturi. La Bue
nos Aires, transmite agenția, 
circulația a fost întreruptă în 
întregime, nu au apărut ziare, 
iar instituțiile de stat și ma
gazinele au fost închise.

WASHINGTON. Divergen
tele manifestate în relațiile e- 
conomice dintre Piața comună 
și Statele Unite capătă am
ploare. La Washington a fost 
primită cu multă nemulțumire 
știrea că miniștrii agriculturii 
ai celor șase țări membre ale 
Pieței comune au refuzat cere
rea americană de a micșora ta
rifele vamale la carnea de pa
săre importată din Statele U- 
nite, anunțînd dimpotrivă o 
sporire a acestor taxe de im
port. Agenția Associated Press 
arată că „sporirea tarifelor la 
carnea de pasăre ar putea 
constitui un semn că acțiuni 
similare ar putea fi adoptate 
de către Piața comună și pen
tru alte produse agricole ame
ricane”.

In Parlamentul danez
Fiică de bancher, d-ra de St. Tliale se numără printre „ar

tiștii abstracționiști" din S.U.A. Ea a introdus o „inovație" în 
pictură. Agață de o pînză săculeți din plastic umpluți cu cer
neală, ouă și vopsele, trage de la mică distanță cu o pușcă în 
acești săculeți și ceea ce rezultă din această operație e... pictu
ra respectivă.

In fotografia aceasta, reprodusă din ziarul britanic „Daily 
Mail" o putem vedea pe pictorița americană în plină activi
tate de „creație".

COPENHAGA.' La 31 mai, 
după trei zile de dezbateri 
Folketingul danez a adoptat 
cu o majoritate de 98 voturi 
contra 73 ultimele patru legi 
agrare din cele 11 prezentate 
de guvern spre aprobare.

După cum s-a mai anunțat 
aceste legi prevăd o serie de 
îngrădiri menite să împiedice

„organele suprastatale“ de a 
dispune de terenuri agricole 
în cazul aderării Danemarcei 
la Piața comună, să preîntâm
pine sau să limiteze posibili
tățile de cumpărare de tere
nuri agricole în Danemarca 
de către persoane particulare 
și monopoluri din Germania 
occidentală

UZE PE SCURT
• DJAKARTA — La 1 iunie a 
1 fost semnat un acord între auto
ritățile indoneziene și societățile 

, petroliere străine cărora le fu
sese concesionată exploatarea 
petrolului indonezian. Potrivit 

’ acordului, guvernul indonezian 
'va prelua treptat întreprinde
rile de prelucrare a țițeiului, 
precum și cele-de distribuire a 
produselor petrolifere în țară. 

.Totodată, companiile străine au 
, fost nevoite să accepte plata u- 
nui procent de 60 la sută din 
veniturile lor guvernului indo
nezian. Companiile încetează de 
a mai fi concesionare, devenind 
contractante ale guvernului in
donezian.

Acest acord constituie apli
care în prima fază, a legii cu 
privire la naționalizarea indu
striei petrolifere adoptată de 

t în 1960. 
Noile aranjamente vor rămîne 
în vigoare atita vreme cit gu
vernul indonezian nu va consi
dera necesar să Ie

United Press Internațional, mii de 
preoți și călugări budiști din alte 
orașe și localități din Vietnamul 
de sud s-au alăturat greviștilor.

In semn de solidaritate cu gre
viștii, la 31 mai in orașul liue, 
unde trupele diemiste au reprimat 
cu cruzime o procesiune budistă, 
au lost Închise toate magazinele.

-striei petroliere adop 
■ > parlamentul indonezian

ROMA. Criza politică deschi
să în Italia după alegerile din 
28 aprilie, odată cu demisia 
guvernului Fanfani, continuă 
și nu se întrevăd semne de re
zolvare. După cum s-a anunțat 
secretarul general al Partidu
lui democrat-creștin Aldo 
Moro, a fost însărcinat cu con
stituirea noului cabinet, însă 
pînă acum tratativele pe care 
le-a dus cu reprezentanții 
partidelor politice nu au dat 
rezultate.

formulată acum 15 ani îm
potriva conducătorilor parti
dului comunist pe baza legii 
Smith. Potrivit acestei legi 
reacționare, apartenența la 
partidul comunist 
siderată o crimă, 
rație se arată 
Smith „violează 
politice și civile 
ale comuniștilor, 
întregului popor american“.

este con- 
ln decla- 
că legea 
drepturile 

nu numai 
ci și ale

■:
modiiice.

CAIRO. — La invitafia președin
telui Nasser, în dimineața zilei de 

, 1 iunie a sosit la Cairo, intr-o vi
zită olicială președintele Republicii 
Arabe Yemen, mareșalul Abdallah 
As.Sallal.

BUENOS AIRES. — Ministerul 
argentinean al Agriculturii a a- 
nunțat la 31 mai că culturi agri
cole în valoare de miliarde de pe- 
sos au fost distruse în valea flu
viului Parana de o invazie neobiș
nuită de... papagali. După cum 
transmite agenția U.P.I., un purtă
tor de cuvînt al ministerului a de
clarat că această invazie se dato- 
rește dezvoltării necontrolate a a- 
cestor păsări în junglele din apro
pierea fluviului Parana, precum și 
lipsei de fonduri guvernamentale 
pentru programul elaborat în ve
derea prinderii lor.

Congoului, autoritățile congo
leze au arestat un număr de 
mercenari. Ministrul rezident 
al guvernului central în Ka- 
tanga, Ileo, a precizat că prin
tre persoanele arestate sînt 
trei belgieni și un englez. 
Unul dintre aceștia, colonelul 
belgian Albert Cassart, urma 
să organizeze un val de teroa
re în Katanga pentru a dezor
ganiza activitatea economică 
și a ușura astfel lansarea unor 
operațiuni de anvergură îm
potriva trupelor O.N.U. și uni
tăților armatei naționale con
goleze.

niat el, există o dorință fierbinte 
a populației de a scăpa de jugul 
colonialiștilor englezi.

SAIGON. — Greva foamei de 43
, de ore declarată de clerul budist 

'din Vietnamul de sud în semn de
' protest Împotriva persecutării cre
dincioșilor budiști de către autori- 

; 'tățile diemiste a continuat Ia 31 
’mai. După cum relatează agenția

NEW YORK. Partidul Co
munist din S.U.A. a dat pu
blicității o declarație in care 
salută hotărîrea organelor ju
diciare de a anula acuzația

ELISABETHVILLE. — Ca 
urmare a descoperirii unor 
documente care dovedesc pre
gătirea de către secesioniștii 
katanghezi și sprijinitorii lor 
europeni a unor noi acțiuni 
îndreptate împotriva unității

ADEN. — La 30 mai, misiunea 
O.N.U. pentru cercetarea situației 
din Aden, s-a- deplasat la Taiz, al 
doilea centru important din Yemen. 
Postul de radio Sanaa anunță că 
membrii misiunii O.N.U. au purtat 
discuții cu circa 12 reprezentanți 
ai diverselor organizații și partide 
din Aden, șefi de triburi și alti 
lideri politici.

Sultanul Mofiammed Bin Aidrus 
din sultanatul Yafai a prezentat 
misiunii O.N.U. cererea de a acțio
na pentru încetarea represiunilor 
colonialiste împotriva teritoriilor 
care se opun Federației Arabiei de 
sud. El ă cerut organizarea unui 
referendum în teritoriile din Arabi a 
de sud, în care, după cum a subli-

NEW yORK. — In legătură 
cu descoperirea epavei subma
rinului american „Thresher”, 
un purtător de cuvînt al ma
rinei americane a declarat în 
seara de 31 mai că fotografii
le luate la mare adîncime, 
precum și alte elemente gă
site în apropierea locului unde 
s-a scufundat „Thresher” ara. 
tă că submarinul este întreg 
și suprafața corpului navei 
este intactă cu excepția unei 
mari spărturi. Această decla
rație a fost făcută la puțin 
timp după sosirea în 
Boston a navei oceanografice 
„Conrad" care a adus fotogra
fiile luate. Clișeele au fost 
trimise imediat la baza nava
lă de la Portsmouth, unde ur
mează să fie prezentate co
misiei care anchetează cauzele 
scufundării submarinului.

portul

ALGER. — Algeria va con
strui o universitate africană 
în Sahara, a anunțat ministrul 
algerian al educației, Abdera- 
han Benhamida, în cursul vi
zitei pe care o întreprinde in 
prezent în Sahara.
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