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Al CINCILEA OM SOVIETIC
ÎN COSMOS!

• Numele cosmonautului : It. col. VALERI

FEODOROVICI BIKOVSKI

• Vîrsta: 29 ani
Sîmbătă 15 iunie 1963

• Cu „VOSTOK. 5" se mențin

• Organizarea, disciplina in muncă radiocomunicații bilaterale

neîntrerupte

procente in plus • Toate sistemele de pe bordul

la indicele productivității navei funcționează normal

» Garoafe lingă strung
K ala secției mecanică 

a Fabricii de piese 
de schimb 
carde din Tg. 
reș seamănă cu 
unui laborator, 

șinile, vopsite într-un vernil 
măvăratec, sînt aliniate perfect, 
în rînduri drepte. Căile de acces, 
curate, sînt marcate prin linii 
galbene. De sus, din înaltul ta
vanului, se revarsă deasupra ha* 
lei lumina albă și strălucitoare 
a neonului. Pe pereții albi sînt 
așezate, într-o simetrie perfectă, 
tablouri și panouri, grafice S‘ 
lozinci. Ori de undo ai privi a- 
ceastă hală, ai în față imaginea 
a ceea ce numim cu toții orga
nizarea și frumosul 
muncă.

Dar cum s-a ajuns
Inginerul Zoltan 

primit sarcina, pe la jumătatea 
lunii februarie, să pregătească au 
referat pentru adunarea genera
lă U.T.M. despre necesitatea a- 
plicării inițiativei tinerilor de la 
Uzinele „Tudor 
din Capitală.

Expunerea bine 
cu multe exemple 
toare, i-a ajutat pe tineri să în
țeleagă importanța pe care o are 
în procesul de producție buna 
organizare a locului de muncă. 
Esențialul era ca tinerii să trea
că la aplicarea inițiativei. Pe o 
tablă, inginerul a sistematizat, în
tr-o ordine cronologică, princi
palele etape ale organizării locu
lui de muncă. în dreptul fiecă
reia, pe baza unor exemple, a 
calculat și rezervele care se pot 
cîștiga printr-o muncă mai chib
zuită. >

în final, a rezultat o concluzie 
foarte interesantă: numai orga
nizarea după schema făcută ar 
duce la o creștere serioasă a 
productivității muncii fiecărui 
strungar și frezor.

Calculele tînărului inginer au 
■tîrnit un viu ecou. Tinerii și-au 
exprimat dorința de a-și însuși în 
timpul cel mai scurt inițiativa. 
Conducerea sectorului — apre
ciind această acțiune — a creat 
condiții pentru extinderea ei. în 
atelierele de strungărie și freze 
S’a trecut — în urma propunerii 
organizației U.T.M. — la prelua
rea lucrului din mers. Exigența 
tinerilor față de organizarea 
muncii a devenit astfel și mai 
mare. înainte un strungar sau un 
frezor își mai îngăduia, cîteodată, 
să nu păstreze sculele și dispo
zitivele într-o perfectă ordine. 
Unii obișnuiau să-și facă ordine 
în dulaDuri foarte rar. Acum o 
asemenea situație n-ar admite-o, 
în primul rînd, tovarășii lor de 
muncă. A crescut, de asemenea, 
și mai mult, răspunderea față de 
calitatea produselor. Comenzile 
se execută în flux continuu

pentru
Mu
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Ma- 
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documentată, 
vii, convingă-

un schimb preia lucrările pe care 
nu le~a terminat celălalt. Piesele 
se predau spre verificare numai 
în urma unui riguros control re
ciproc. Dar cel mai mare cîșlig 
al acestei măsuri se reflectă în 
creșterea productivității muncii. 
Cînd lucrul nu era preluat din 
mers, se pierdeau zilnic, pentru 
reglarea mașinilor, 40—50 ore. 
Acum aceste ore au intrat în 
fondul de timp direct productiv.

Climatul creat prin aplicarea 
inițiative a stimulat activitatea 
întregului colectiv.

înainte, de pildă, comenzile și 
fișele tehnologice veneau de la 
lansare direct la muncitor. Acesta 
era obligat să-și facă singur în
treaga pregătire. Adică, mergea 
la magazie să-și ia singur ce’i 
trebuia. Se întîmplau două feno
mene. Unii tineri, neștiind să 
ceară dintr-o dată toate cele ne
cesare, făceau zeci de drumuri 
la magazie. Aici era, de obicei, 
aglomerație și trebuia să stea la 
rînd. Pierdeau din timpul de lu
cru. Nu e deloc bine așa — șrau 
zis Mihai Corec și Vasile Drugă, 
doi tineri strungari fruntași. Fi
șele tehnologice și comenzile să 
fie lansate întîi Ia atelierul de 
debitare, apoi la magazie, astfel 
îneît muncitorului să i se asigure 
de la început întreaga pregătire 
necesară (desene, fișă tehnolo
gică, materiale, S.D.V.-uri). Pro
punerea a fost însușită de con
ducerea sectorului și rezultatele 
ei sînt dintre cele mai bune.

Preocupările tinerilor au cu
prins și cele mai mici aspecte. S-a 
născut și o asemenea întrebare : 
Cum trebuie folosit desenul pen
tru a putea fi consultat 
bine ? Și ea a obigat la 
puns practic. La fiecare 
s-a confecționat cîte un 
pentru fixarea și păstrarea dese
nului. Nu-i deloc o treabă mă
runtă. Cînd ai desenul perma* 
nent în față nu mai ești nevoit 
să faci o mulțime de mișcări o- 
bositoare, în dreapta și în stînga; 
poți să urmărești cu mai multă 
ușurință cotele, să faci un con- 

sistematic piesei după fie-

cît mai 
un ras
ili a șină 
suport

care operație. Cert este un lu
cru : buna organizare a muncii a 
condus colectivul acestor secții 
la succese care-i fac cinste. Pla
nul a fost îndeplinit ritmic, în 
fiecare lună, productivitatea 
muncii a crescut cu 3 la sută, 
calitatea produselor s'a îmbună
tățit mult.

Inițiativa cere în același timp 
tinerilor să fie pătrunși de simțul 
datoriei, al disciplinei, să aibă 
o comportare exemplară în muu. 
că. Am adresat șefului de sector, 
Erpil Tbrbk, următoarea între
bare :

— Cum respectă tinerii disci
plina muncii ?

— în ultimele 4 luni, ne-a răs
puns el, nu-mi amintesc să fi a- 
vut vreun tînăr care să absente
ze nemotivat de Ia lucru.

— Sînt poate întîrzieri ?
. — Nici atît. Am în față situa

ția pe trimestrul în curs. Avem 
o singură întîrziere — de 10 mi
nute. Nu vă spun numele tină- 
rului respectiv pentru că eu con
sider că a fost un... simplu ac
cident. Dovadă e faptul că de a- 
tunci el n"a mai întîrziat nicio
dată. N-aș vrea să se creadă că 
noi nu mai avem nimic de făcut 
pe linia întăririi disciplinei. A- 
ceasta are multe fațete. Socotesc, 
de pildă, eă organizația U.T.M. 
ar trebui să urmărească acum cu 
mai multă grijă felul cum se 
respectă disciplina tehnologică. 
De ce spun aceasta ? Mai avem 
tineri care nerespectînd procesul 
tehnologic produc zilnic rebuturi. 
Aș sugera, de exemplu, posturilor 
utemiste de control să nu slă
bească deloc din atenție această 
problemă.

...Arpad Ursuli lucrează la ma
șina de găurit prin coordonate. 
Totul strălucește de curățenie în 
jurul său. Sculele și instrumente
le de măsurat sînt păstrate cu 
grijă în truse ; și'a despărțit pe
reții dulapului în mai multe ser
tărașe în care și-a așezat sculele

C. PRIESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

J Deocamdată sînt numai j 
( rame, dar în curînd prin gea- .1 
I niurile mari, lumina va pa-Ț 
! trunde din belșug în noua j 
I hală ce se construiește la J 
(întreprinderea de poduri me- j 
j talice și prefabricate din be- j 

ton-Pitești )
f Foto : S. VIOREL j

Modernizarea unui
Constructorii din 

Moldova au început 
modernizarea unui 
nou drum național: 
Suceava-Siret, în 
lungime de 36 de 
km. Paralel cu a- 
ceasta, ei continuă 
în ritm susținut lu
crările de moderni
zare a șoselelor Iași- 
Vaslui. Sadova-Ră- 
dăuți și altele.

Prin organizarea

TELEGRAME
Comitetului Executiv 

al Partidului Comunist 
din Irlanda de Nord

Beljast
Cu prilejul celei de-a 30-a a- 

niversări a întemeierii Partidu
lui Comunist din Irlanda, Co
mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn vă adre
sează cele mai calde felicitări 
frățești și urează întregului dv. 
partid noi succese în lupta sa 
pentru interesele vitale ale oa
menilor- muncii irlandezi și ale 
țării dv., pentru nobila cauză 
a păcii, democrației si socialis
mului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN
★

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Republicii Argentina, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a transmis președintelui 
Republicii Argentina, Jose 
Maria Guido, o telegramă în 
care sînt exprimate sincere 
felicitări și urări pentru pro
gresul și prosperitatea po
porului argentinian.

în telegrama de răspuns, 
Jose Maria Guido, președin
tele Republicii Argentina, a 
mulțumit profund președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne pen
tru amabilele urări și felici
tări ce i-au fost adresate cu 
ocazia sărbătorii naționale.

(Agerpres)

sarcitine de

productivității

la ultima casă

reportajului nostru, geologii 
Camelia și Ion Teodoru

ndeva, într-un bi
rou de la Comitetul 
geologic, cu sediul 
în București, nu
mele, adresa și 
sarcinile lor se cu
nosc precis. Urci

la etajul al patrulea al unei 
clădiri și tovarășul Croitoru, 
secretarul de partid, îți dă ca 
exactitate toate aceste date. 
„Familia tinerilor geologi Ion 
și Camelia Teodoru lucrează în 
această perioadă în Munții 
Metalici, la vest de șoseaua 
I'Jeva-Brad. Raza lor de activi
tate : o suprafață de 365 de 
kilometri pălrați pe care tre
buie să-i bată pas cu pas, crea
stă cu creastă, văiugă cu văiu- 
gă. li puteți găsi în comuna

14 (Agerpres). — TASS transmite t 
1963 ora 15 (ora Moscovei) în Uniu. 
a fost plasată pe o orbită de satelit 
nava cosmică „Vostok-5”, pilotată

MOSCOVA
La 14 iunie 

nea Sovietică 
al Pămîntului
de pilotul cosmonaut lt. col. VALERI FEODOROVICI 
BIKOVSKI, cetățean al Uniunii Sovietice.

Obiectivele noului zbor cosmic sînt următoarele :

• continuarea studierii influenței diferiților factori ai zbo
rului cosmic asupra organismului omenesc ;

• efectuarea unor vaste cercetări medico-biologice in con
dițiile unui zbor de lungă durată ;
• verificarea pe mai departe și perfecționarea sistemelor 

de pe nava cosmică pilotată.
Nava cosmică „Vostok-5” s-a plasat pe o orbită apropiată 

de cea stabilită prin calcul. Potrivit datelor preliminare, pe
rioada de revoluție a navei-satelit în jurul Pămîntului este 
de 88,4 minute, îndepărtarea minimă de suprafața Pămîntului 
(la perigeu) și cea maximă (la apogeu) sînt egale cu 181 și 
respectiv 235 km ; unghiul de înclinație a planului orbitei 
față de planul Ecuatorului este de aproximativ 65 grade. Se 
mențin radiocomunicații bilaterale neîntrerupte cu bordul 
navei cosmice „Vostok-5”.

După cum a comunicat pilotul cosmonaut Bikovski și după 
cum rezultă din datele obținute prin sistemele telemetrice și 
de televiziune, cosmonautul a suportat în mod satisfă tor 
faza plasării navei pe orbită și trecerea la starea de impon
derabilitate. Valeri Bikovski se simte bine.

Pilotul cosmonaut V. Bikovski emite pe frecvențele 20,006 
și 143,625 MHz.

La bordul navei ș-a instalat, de asemenea, un emițător 
„Signal”, care funcționează pe frecvența de 19,948 MHz.

Toate sistemele de pe bordul navei cosmice funcționează 
normal.

Toate posturile de radio din Uniunea Sovietică vor trans
mite informații despre desfășurarea zborului.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Locotenent 
colonelul Valeri T. Bikovski 
este de aceeași vîrstă cu Iuri 
Gagarin, primul cosmonaut so
vietic. Gagarin a împlinit ia 9 
martie 29 ani. Bikovski îi va 
împlini la 2 august.

Cosmonautul sovietic nr, 5 
s-a născut în anul 1934 în micul 
orășel Pavlovo-Posad din regi
unea Moscova, în familia unui 
funcționar din transporturi. ■

El a absolvit școala medie de 
10 ani la Moscova ih 1952. In 
același an a devenit comsomo- 
list. La 3 noiembrie 1952 Valeri 
Bikovski a terminat cursurile 
aeroclubului din Moscova, iar 
după două săptămîni a intrat 
voluntar în armata sovietică. 
El a absolvit Școala Militară de 
Aviație în anul 1955, devenind 
peste 4 ani pilot de vînătoare 
în apărarea antiaeriană.

Valeri Bikovski este decorat 
cu Ordinul „Steaua Roșie”, 
distincție militară acordată în 
timp de pace unui număr mic 
de persoane.

Pasionat sportiv, el s-a evi
dențiat în mod deosebit ca pa- 
rașutișt.

In prezent Valeri Bikovski 
este student la Academia teh
nică militară de aviație „Ju- 
kovski”, unde învață, și frații 
săi cosmici Gagarin, Titov, Ni
kolaev și Popovici.

Valeri este căsătorit cu Va
lentina Bîkovskaia din Mos
cova, în vîrstă de 25 ani.- In 
urmă cu 3 luni s-a născut fiul 
lor Valeri-junior.

Tatăl cosmonautului, Feodor 
Bikovski, este pensionar. Mama 
sa, Klavdia Bîkovskaia, este 
casnică.

I

I
Ultimele informații în legătură|

mai judicioasă a 
muncii, folosirea 
materialelor din 
sursele cele mai a- 
propiate, punerea în 
funcțiune a noi ba
lastiere și prin alte 
asemenea măsuri, 
ei se străduiesc să 
realizeze construc
ții trainice și la un 
preț de cost scăzut.

în ultimii 5 ani, 
în Moldova — unde

Cea de-a 1000-a tonă 
de oțel special 
dat peste plan

Topitorii care de
servesc cuptoarele 
electrice de la Com
binatul siderurgic 
Hunedoara au ela
borat joi cea de-a 
1 000-a tonă de oțel 
special dat peste 
plan de Ia începutul 
anului. în acest an 
ei au acordat o 
mai mare atenție 
sporirii producției de 
oteluri necesare fa
bricării unor utilaje 
cu rezistență mare, 
cum sînt tăvile de 
forat la mari adîn- 
cimi, produs livrat

în mari cantități U- 
zinelor de țevi 
„Republica” din Ca
pitală, pentru prelu
crare.
Depășind în fiecare 

lună 
plan privind spori
rea ...........
cuptoarelor, colecti
vul oțelăriei elec
trice a înregistrat și 
alt succes pe grafi
cul întrecerii socia
liste : rebuturile au 
fost reduse în medie 
cu aproape 10 la sută 
față de norme.

cu evoluția zborului

nou drum najional
pe vremuri căile 
rutiere erau aproa
pe impracticabile — 
au fost modernizați 
aproape 700 de ki
lometri de drumuri, 
printre care: Mără- 
șești — Iași, Adjud- 
Onești — Comănești, 
Buhuși — Piatra 
Neamț — Tg. Neamț 
— Moțca, Roman — 
Tg. Frumos 
si altele.

Astăzi încep 
examenele 

de maturitate
între 15 și 27 iunie se desfă

șoară în întreaga (ară con
cursurile de admitere pentru 
clasa a VlII-a și examenele 
de maturitate, care vor verifi
ca nivelul de cunoștințe căpă
tate de elevi Ia orele de curs 
și lucrări practice.

Pentru o mai bună pregă
tire a absolvenților, în școlile 
de cultură generală din Bucu
rești și din țară au funcționat 
cursuri recapitulative, ore de 
meditații și consultații. Aten
ția cu care elevii au urmărit 
cursurile, cu care și-au notat 
indicațiile bibliografice și ta
belele sinoptice întocmite de 
profesori sînt garanții că se 
vor prezenta Ia examene te
meinic pregătiți.

(Agerpres)
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Luncoiul de jos, 
din sat, la tovarășul Feri. Dacă 
nu-i găsiți din prima zi, ori 
poate nici a doua, încercați a 
treia, a patra oară, fiindcă asta 
e gazda lor de bază și, cel 
puțin într-o seară pe săptămî- 
nă tot trec pe acolo..."

Și iată-ne coborînd în satul 
unde locuiește gazda, baci 
Feri, în Apuseni.

Casa o găsim ușor : ultima 
din sat. In curte, o fetișcană 
cu bluză decoltată trebăluiește 
ceva cu niște farfurii de faian
ță, iar un flăcău în pijama pune 
cu grijă... bolovani într-o ladă.

Așa a avut loc cunoștința cu 
familia Teodoru, într-un cadru, 
s-ar părea, deloc „geologic". 
Faptul că îi căuta cineva din

București li s-a părut o surpri
ză cu totul neașteptată. Came
lia, soția, și-a lăsat iute farfu- 
riile, și-a potrivit bluza și fusta, 
ca o iată inimoasă și cochetă, 
și în cîteva secunde era gazda 
cea mai ospitalieră, arălînd cu 
totul altfel decît ne imaginăm 
noi o femeie-geolog (de obi
cei numai cu rucsacul în spate 
și ciocanul în mină). Camera 
lor te introduce însă de la pri
ma clipă în laboratorul vieții 
de geolog : bocancii grei, buso
lele, aparatul de radio cu Iran- 
sistori, și, maj ales, hărțile, 
numeroasele hărți, creioanele 
colorate, planurile, jurnalul de 
lucru etc.

De fapt, viața lor e mult mai 
complexă, mai plină de fapte

nebănuite decît te aștepți să 
afli de la început.

Se desface o hartă, mare cît 
jumătate din cameră. Reprezin
tă suprafața aceea de 365 de 
kilometri pălrați, la vest de șo
seaua Brad-Deva. Cîteva mii 
de puncte sînt notate pe acea
stă hartă (distanța dintre ele 
măsurată fiind pas cu pas de 
cei doi, anul trecut, pe fiecare 
creastă a acestui teren muntos, 
pe fiecare fir de apă sau vă- 
iugă). E de ajuns să-ți arunci 
ochii peste acele linii și liniuțe 
ca să-ți dai seama că e vorba 
aci de o muncă deosebit de 
metodic organizată, făcută cu 
perseverență, înfruntînd greu
tăți, renunțînd luni întregi la 
confortul locuinței din sat,

de 
in-

au
re-

plecînd cu rucsacul în spate la 
drum, dormind la o casă necu
noscută sau înnoptînd în pădu
re. Și, nu rareori după ce ai 
terminat de umblat, de cercetat 
pentru ziua aceea, să te apuci 
să-ți pregătești mîncarea sin
gur, să-ți speli, să te îngrijești 
de atîtea. Iată de ce geologia 
e o meserie pe care numai oa
meni romantici, îndrăgostiți 
știință și cercetare o pot 
deplini.

Anul trecut cei doi soți 
realizat harta geologică a
giunii. Anul acesta au revenit 
(ajutați de alți doi tineri — 
Anton Popescu și Nicolae 
Ceaușu) în aceleași locuri.

Interesant de subliniat este 
răspunderea cu care își înde
plinesc sarcinile, răspunderea 
cu care respectă programul de 
cercetare, nesupravegheați de 
nimeni. Ni s-a povestit la Co
mitetul geologic o întîmplare. 
Trecind anul trecut pe la o 
fîntină ei au găsit o rocă neo
bișnuită pentru acele locuri. 
Au privit de jurîmprejur — 
nimic asemănător. Puteau lua 
prezența ei acolo drept o în
tîmplare ? Puteau. Cu atît mai 
mult că era spre seară, erau

obosiți, iar pînă Ia satul unde y 
trebuiau să se înapoieze mai)' 
era mult. Au pornit însă pe << 
văile apropiate. Cînd s-au în- y 
tors—după ore bune de cău
tări — aduceau cu ei saci plini 
cu aceeași rocă.

Cînd și unde și-au format ei 
acest spirit'de răspundere ? E 
greu de precizat cu exactitate. 
In anii ..de._învăjătură,. ..în. anii, 
de practică, în muncă ? Peste 
tot. Se aduc cîteva fotografii. 
Una reprezintă , un grup de 
sludenți aflați la practică în 
Banat. Ion Teodoru. e și el 
acolo — în pantaloni scurți, 
iară cămașă, muschiulos și plin 
de sănătate. Dar Camelia ?

— Eu sînt aicea, fata asta 
mai slăbuță. Purtam cozi a- 
tunci...

— Erați prieteni ?
— Nu. Simpli: colegi. Dar... 

ne plăcea să mergem la drum • 
împreună.

N-au fost prieteni nici mai S 
tirziu, dragostea lor s-a născut v 
fără să-și dea seama, ca un fir a 
de poveste, începînd poate prind

L Exploatarea minieră din Baiaj 
f Sprie. Brigada condusă de j 
(.Carol Tătaru în timpul unei) 

pauze în subteran.f
[ Foto: O. PLECAN j

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a III-a)

CLUJ (de Ia corespondentul 
nostru). — La clubul „Carbo- 
chim“ din Cluj, joi muncitorii 
de la Carbochim, de la Uzinele 
de pielărie și încălțăminte și 
Unirea s-au întâlnit cu un 
grup de scriitori olujeni. Scrii
torii Nagy Istvan și Teofil 
Bușecan au citit pagini de 
proză inspirate din viața uzi
nelor. Poeții Miron Scorobete, 
Al. Căprariu și Letay Lajos 
au citit din versurile lor. Teo
fil Bușecan, secretar al Filialei 
din Cluj a Uniunii scriitorilor 
a vorbit în încheiere despre 
efortul și preocupările scriito
rilor pentru zugrăvirea în 
imagini de o înaltă ținută ar
tistică a vieții noi a oamenilor 
muncii din patria noastră.



ț* ....

oraș și din sa-

mare vom a- 
locale, mai

n pllanul de măsuri 
al comandamentu
lui raional de or
ganizare a vacanței 
s-au prevăzut acți
uni multe și inte
resante.

Drumeția va fi principala for
mă de organizare a vacanței. 
Peste 12 000 de elevi vor pleca 
în drumeție și excursii pentru 
cunoașterea ținutului natal, iar 
un număr de peste 1 000 de 
elevi vor pleca în excursie de 
3, 5 și 7 zile, pe drumurile pa
triei, să cunoască frumusețile 
ei, noile construcții industriale

Casa tineretului din Vaslui, iar 
taberele locale în cele mai fru
moase locuri din 
tele respective.

O atenție mai 
corda taberelor
ales celor sătești, care consti
tuie majoritatea și activităților 
care vor avea loc în aceste ta
bere

Iată, bunăoară, exemplul ta
berei din comuna Costești. Aici 
își vor petrece vacanța peste 
500 de pionieri și școlari.

Organizația U.T.M. a ajutat-o 
pe instructoarea superioară de 
pionieri, tovarășa Stela Roșea,

LA TABĂRA
SĂTEASCĂ

nsalte- 
să ad*

300 de

și social-culturale, să vizi
teze locuri istorice, monumen
te de artă și cultură, să 
ze înălțimile munților, 
mire litoralul însorit.

De asemenea, peste
elevi din cl. I—VII șl 50 elevi 
din școlile medii tehnice și pro
fesionale își vor petrece vacan
ța în taberele regionale de la 
Bucium, Muncelul de Sus și în 
cele de la Predeal, Breaza, Buc- 
șoaia, Năvodari, Eforie.

Elevii și școlarii rămași în 
localitate vor putea lua parte 
la frumoasele activități de vară 
ce vor fi organizate la Casa 
pionierilor și în taberele locale 
de pe cuprinsul raionului, pre
cum și la clubul elevilor. Clu
bul elevilor va fi organizat la

să alcătuiască un bogat pro
gram de activitate. La ce acti
vități vor participa pionierii 
și școlarii în perioada verii ? 
La 4 focuri de tabără organi
zate în lunca de la marginea 
satului, care vor fi urmate de 
programe artistice. Unul din 
focurile de tabără va avea te
ma : „Din folclorul comunei 
noastre", cu care prilej pionie
rii și școlarii vor recita poezii 
și vor cînta cîntece din folclo
rul nou al satului.

Programul va oferi însă pio
nierilor și școlarilor și alte ac
tivități atrăgătoare, instructive. 
Cu prilejul drumețiilor de 1—2 
zile copiii colectiviștilor din 
Costești vor vizita Casa tine
retului și a pionierilor din Vas
lui, G.A.S. Crasna, sectorul 
zootehnic al G.A.C. din 
mună.

De asemenea, cu prilejul zi
lei de 23 august, ei se vor în
tîlni în cadrul taberei cu un 
activist de partid. Inginerul 
zootehnist de la G.A.C. le va 
vorbi despre frumusețea vieții 
în gospodăria colectivă. Cele 
mai multe activități se vor des
fășura în aer liber pionierii 
vor găsi în programul de vară 
numeroase drumeții, concursuri 
sportive, vor putea învăța 
jocuri pionierești.

In perioada de vară, pionie
rii și școlarii de aici vor sus
ține două serbări : una la că
minul cultural, iar alta cu pri
lejul unei duminici cultural- 
sportive pe care o va organiza 
comitetul comunal U.T.M.

Programul taberei de la Co
stești prevede însă și alte ac
tivități. Acțiunile de muncă 
patriotică ocupă un loc însem
nat. Pionierii și școlarii din a- 
ceastă tabără și-au propus să 
colecteze 2 000 kg fier vechi, 
500 kg spice, plante medicina
le. Ei și-au propus, de aseme
nea, să ajute la repararea ma
terialului didactic, la îngrijirea 
școlii $.i la înfrumusețarea 
curții școlii. Pe lingă acestea, 
concursurile cultural-artistice 
și sportive care vor fi organi
zate vor oferi pionierilor și 
școlarilor noi prilejuri de a 
petrece o vacanță plăcută.

Un alt exemplu. La tabăra 
din comuna Deleni, în cadrul 
căreia vor petrece vacanța 300 
de pionieri și școlari, se vor 
organiza activități variate, în
drăgite de copii.

Potrivit tradiției create aici, 
vor fi organizate 4 serbări pio
nierești la căminul cultural, 
două serbări cîmpenești urma
te de programe artistice în pă
durea de la Bulboaca, mai 
multe excursii locale, vizite la 
întreprinderea economică 
Sile Roaită" din Vaslui și

gospodăria agricolă colectivă 
din comuna 
școlarii din 
face cîte o 
istorice, Podul înalt și Movila 
lui Burcel. Ei se vor întîlni, 
apoi, cu fruntași ai recoltelor 
bogate din brigăzile de cîmp 
numărul 1, 2 și 3 precum și cu 
tinerii fruntași din sectorul 
zootehnic.

Activități asemănătoare, care 
umplu de veselie și farmec va-, 
canța pionierilor și școlarilor, 
vor putea fi întîlnite în acea
stă vară, în toate taberele lo
cale, majoritatea sătești, ce vor 
funcționa pe cuprinsul raionu
lui nostru.

Recenzii asupra cărților nou 
apărute, simpozioane și șeză
tori literare, concursuri de fo
tografii, acțiuni de învățare de 
cîntece și jocuri pionierești ■— 
constituie obiective pe care le 
găsim în proaramul fiecărei 
bere locale din raion

Prin programul pe care și 
întocmit Casa pionierilor ne 
fi de mare ajutor. Ea va fi cen
trul metodic al îndrumării ac
tivității pionierești, va sprijini 
taberele locale în organizarea 
acelor activități interesante, 
frumoase, pe care copiii le do
resc și la care vor lua parte 
cu drag.

Comitetul raional U.T.M., sub 
conducerea comitetului raional 
de partid, va îndruma organi
zațiile U.T.M. să ajute la înfăp
tuirea obiectivelor incluse în 
programul tuturor taberelor lo
cale, în așa fel ca piohierii și 
școlarii să petreacă o vacanță 
plăcută, plină de voie bună ți, 
în același timp, cu un bogat 
conținut educativ.

lor. Pionierii și 
Deleni vor mai 

vizită la locurile

ta-

l-a
va

NICOLAE FILIMON 
secretar al Comitetului raional

U.T.M. Vaslui

un
de 

col- 
vor

i anul acesta, 
număr mare 
elevi din toate 
țurile țării 
veni să petreacă o
parte din vacanță 
pe litoral sau în 

alte locuri pitorești din regiunea 
noastră. Tradiționalele tabere 
de pe malul mării, cu bine
cunoscutele lor atracții, își vor 
primi în curînd oaspeții. La 
Costinești, Năvodari, „2 Mai", 
Sulina, locuri unde se vor recrea 
în vara aceasta, în serii 
14 zile, peste 11 500 de

de cîte 
pionieri

orășenesc, și la care vor parti
cipa toți cei selecționați să lu
creze în tabere, vor fi definiti
vate planurile de desfășurare a 
activității în fiecare tabără, pro
gramele manifestărilor cultu
ral-educative și sportive. încă de 
pe acum, pentru a satisface 
curiozitatea celor ce așteaptă cu 
nerăbdare clipa sosirii în 
tabără, putem să numim multe 
din aceste manifestări. Iată cîte
va. în fiecare serie vor avea loc 
întîlniri cu fruntașii din fabrici
le și uzinele noastre, cu frun
tași din unitățile agricole socia-

LA MARE
școlari, se desfășoară în pre

zent ultimele pregătiri. Localuri
le, dormitoarele și cantinele an 
fost reamenajate, zugrăvite și 
înfrumusețate. Cluburile au 
primit noi materiale : televizoare 
și aparate de radio, jocuri de șah, 
mese de ping-pong, echipament 
sportiv și jocuri distractive. 
Fondul de cărți al bibliotecilor, 
fiindcă și în vacanță cartea va 
fi prieten de nedespărțit al ele
vilor — s-a îmbogățit cu noi 
lucrări potrivit vîrstei și preo
cupărilor celor ce vor veni să-și 
petreacă aici vacanța.

A crescut și numărul bazelor 
sportive prin amenajarea la 
Năvodari și Costinești a unor noi 
terenuri de volei și handbal.

Pentru 
taberelor 
pregătite 
periență, 
dintre cei mai 
unei consfătuiri, 
cu secțiunea de 
comitetul de 
sfatului popular

ți

conducerea activității 
au fost selecționate și 
cadre didactic« cu ex- 
instructori de pionieri 

buni. în cadrul 
în colaborare 

învățămînt, cu 
cultură și artă al 

regional și cel

liste, care vor vorbi elevilor 
despre munca lor, despre reali
zările obținute. Vor 
convorbiri pe teme 
brogea—ieri și azi”, 
romînesc", ,,Mare» Neagră, mare 
a prieteniei”, seri literare și 
muzicale, seri de. ghicitori și 
răspunsuri, concursuri distrac
tive. Multe lucruri interesante vor 
afla cei veniți în tabere de la 
marinarii cu care se vor întîlni 
în cadrul unor manifestări cu 
tema „Străbătind mările lumii 
sub pavilion romînesc" ! Se vor 
organiza, de asemenea, audiții 
colective la radio, vizionarea 
unor programe de televiziune. 
Săptămînal, pe baza unui plan 
intocmit dc întreprinderea re
gională cinematografică, se vor 
prezenta cîte două filme în fie
care tabără. Artiști ai Teatrului 
de Stat din Constanța și ai tea
trului de păpuși și-au 
ofere pionierilor și 
spectacole cn piese 
special pentru ei.

Preferatele zile ale

avea loc 
ca : „Do
ctoralul

propus «ă 
țcolarilor 
pregătite

cîntecului,

La Palatul
Pionierilor

de OCTAV PANCU-IAȘI

aboratoarele va
canței lucrează cu 
capacitatea maxi
mă. Uriașele retor
te în care o chimie 
savantă obține din 
respirația brazilor,

din pulberea, plajelor, din dorul 
de ducă al drumeției vinul to
nic recomandat tuturor copiilor 
noștri, cunosc perioada de vîrf. 

Un vechi și statornic benefi
ciar al laboratoarelor vacanței 
este Palatul Pionierilor din 
București. Comanda sa a fost 
executată la timp și a primit 
din partea celor mai exigeați 
controlori de calitate o menți
une. specială, onorată cu drep
tul de a fi expediată pe poarta 
principală... Aici a întîlnit-o re
porterul care vă asigură că me
rită să-i răsfoiți cîteva clîpe 
însemnările, sau, mai exact, să-i 
țineți tovărășie indiscreției sale 
profesionale.

din colete, pe eticheta

căruia a fost desenată o floare 
de colț, ca o invitație simbolică 
la drumeție, conține, așa cum 
sîntem informați, un imens ter
mos cu un strălucit elixir capa
bil să potolească o sete aparți- 
nînd unei categorii deosebite și 
de care în modul cel mai legi
tim dau dovadă toți puștii noș
tri : setea de a cunoaște, de a 
descoperi cu ochii lor minunile 
vieții, de a deschide cu mîinile 
lor porțile de aur ale noilor 
orașe, de a simți pe obrajii lor 
dogoarea cuptoarelor din care 
întreaga (ară revarsă șarjele 
bogatului, trainicului și frumo
sului nostru cotidian. Ajuns la 
Palatul Pionierilor, elixirul din 
termos va fi deșertat în paha
rele a peste 3 000 de copii, în 
fața cărora se vor deschide hăr
țile a 44 de excursii și care, 
legîndu-și rucsacurile și dre- 
glndu-și vocile ca să poată face 
față atîtor cîntece de drum, vor 
pleca în ce/e patru zări ale |ă-

iii. Craiova, Tîrgu Jiu, Petro
șani, Hunedoara, Bacău, Săvi- 
nești, Bicaz, Onești, Borzești... 
Brașov, Făgăraș, Sibiu, Rimni- 
cu Vîlcea, Pitești... Constanța, 
Tulcea, Galați, Brăila... precum 
se vede, o parte a sutelor de 
kilometri pe care îi vor par
curge copiii o consumă acum 
reporterul prin simpla înșiruire 
a popasurilor... Ba, încă, notîn- 
du-le, cîteva nu 1 s-au lipit de 
vîrful peniței și au rămas în 
călimară. Și poate că e mai bine 
așa 
scalde 
bastru

Alt
poarta

sevor avea răgazul să 
pe îndelete în lacul al
ai surprizelor 1 
colet, gala să 
laboratoarelor

peiasă
_____ vacanței 
și săia drumul Palatului Pio
nierilor, emană un amestec d~ 
arome din care distingem 
ușurință mireasma poenelor 
mirodeniile mării. E însoții 
tln bilet cuprinzînd „modul 
întrebuințare” și din care aflăm 
— permiteți-ne să cităm întoc
mai : „conținutul coletului va ii 
împărțit în doze egale unui nu
măr de 3 300 de pionieri și șco
lari, deopotrivă fetițelor și băie
ților, blonzilor și bruneților, 
cîrnilor și pistruiaților, vorbăre
ților și tăcuțilo: etc., etc., și le 
va da dreptul de a fi primiți cu 
flori și cu cîntece — neapărat 1 
intr-o serie de tabere și puncte 
turistice de la munte și de la 
mare, cu obligația fermă din 
partea lor de a se îngrășa, de a 
se bronza și de a folosi fără 
economie toate culorile din pa
leta voioșiei,

de 
cu
?i 

de 
de

în scopul creării

unui tablou cit mai veridic, a- 
testînd trecerea lor prin fericita 
Arcadie a vacanței".

In sfîrșit, alt colet, mai volu
minos ca toate celelalte, cuprin
de recomandarea de a fi des
chis în incinta Palatului Pionie
rilor, în prezența a zeci de mii 
de copii și e învestit cu calită
țile unui adevărat Moș Gerilă 
al verii. Bazinul de înot, pista 
de atletism, sala de gimnastică, 
terenurile de volei, baschet și 
fotbal ale Palatului, cercurile 
sale de șah, navo și aeromodele 
vor primi o parte importantă 
din conținutul coletului în care 
și-a găsit materializarea o for
mulă supraetajată alcătuită din 
elemente ce vin sâ completeze 
in modul cel mai fericit căsu
țele libere din cunoscuta tabelă. 
Distingem printre ele simbolul 
P. (citiți fantezie) M. (mișcare) ' 
V. (vigoare) unite între ele prin 
liniuțe de egalitate, ca niște 
punți peste un rîu năvalnic. O 
altă parte va intra în stăpînirea 
sălii de teatru a Palatului, pe 
scena căruia Thalia își va lega 
la gît cravata pionierească ca 
sâ poată sta la taifas, de la egal 
la egal, cu miile de spectatori 
în pantaloni scurți — și, în fine, 
din conținutul coletului mai ră- 
mine destul și pentru cei care, 
în mijlocul grădinii Palatului, la 
ceasul cînd apar stelele, se vor 
așeza în jurul tradiționalelor 
focuri de tabără și vor lăsa li
bere păsările cîntecului și ver
sului ca să le ducă pretutindeni 
bucuriile copilăriei. Ba, cîntece-

Ie și poeziile lor vor primi, la 
capătul unui concurs dedicat zi
lei de 23 August și intitulat „Te 
cîntăm măreață sărbătoare" 
răsplata premiilor, cum, de ase
menea, premiile vor încununa 
cele mai bune răspunsuri date 
de copii în finala concursului 
„Cine știe, răspunde” și avînd 
ca temă cunoașterea marilor 
realizări ale patriei noastre so
cialiste.

Dar, pentru că... ce-i al lor e 
pus deoparte, n-ar fj bine să-i 
uităm nici pe participanții, pes
te o mie la număr, ai celor două 
serbări cîmpenești organizate 
de Palat la Snagov și nici pe 
membrii expedițiilor pionierești 
cu punctul de plecare : Palatul, 
cu mijlocul de transport : auto
carul și cu popasuri la monu
mentele și principalele obiecti
ve industriale ale BucureștiUlui. 
La Comanda .Palatului^ labora
toarele vacanței au lucrat și 
pentru ei. Cu aceeași dragoste, 
pasiune și grijă pentru toți deo
potrivă. Și cu toate că verbul 
„a învăța" pare nepotrivit pen
tru vacanță, Palatul Pionierilor 
iasă în seama filologilor să re
zolve problema potrivirii și 
cheamă copiii să învețe în va
canță regulile de circulație șl 
mai cu seamă cum să devină 
buni gospodari, antrenîndu-1 la 
îngrijirea parcului, la întreține
rea terenurilor sale agricole și 
de sport. Instrucțiunile labora
toarelor n-au omis să adauge 
că, în același colet, se găsește

o soluție infailibilă pentru a îm
pleti veselia și cîntecul cu vor
ba răspicată a sapei și greblei, 
la auzul căreia tremură de tea
mă toate buruienile netrebnice... 
Iar Palatul Pionierilor e decis 
să folosească soluția cu toată 
încrederea, ba chiar s-o extindă 
și pe ogoarele unor gospodării 
agricole colective din împreju
rimile Capitalei, unde își va 
duce copiii în mai multe rin- 
duri și unde e convins că hăr
nicia lor n-o să se desmintă 1

Dar iată că clipa de indiscre
ție profesională îi este curmată 
brusc reporterului de un ele
ment care a intrat în compozi
ția tuturor coietelor expediate 
de laboratoarele vacanței pe a- 
dresa Palatului Pionierilor. Ele
mentul S. (surpriză) cere pe 
bună dreptate să nu i se ră
pească funcția. Ne supunem ce
rerii sale și punem punct. Sau 
și mai bine și mai în nota sa-: 
puncte de suspensie... Pentru că 
vacanța abia a început. Pentru 
că în întîmpinarea ei, Palatul 
Pionierilor abia și-a deschis 
porțile. Pentru că miile de co
pii care și-au dat întîlnire cu ea 
aici încă n-au avut vreme să-i 
cînte decîț 
cîntecului 
cîntecul e 
murlle din
tern sub pașii Feților Frumoși 
și-i duc departe, departe, acolo 
unde numai visul ajunge...

primele măsuri ale 
lor de bucurie. Și 
lung, lung, ca dru- 
poveste care se aș-

poeziei și dansului, focurile de 
tabără și carnavalurile, în
trecerile sportive, excursiile și 
drumețiile, vizitarea orașului 
Constanța și a stațiunilor de 
odihnă de pe litoral, vor fi activi
tăți pe care 
niciodată.

Alte mii 
dornici să 
Mării Negre 
monumentele istorice și fru
musețile naturale cit și reali
zările oamenilor muncii din re
giune, vor vizita regiunea 
noastră în cadrul excursiilor de 
5-7 zile. Pentru aceștia, pe toată 
durata vacanței vor funcționa 
in cadrul unor școli medii și 
profesionale din Tulcea, Medgi
dia, Jurilofca, Babadag, Cerna
vodă, Macin, Hîrșova și din ora
șul Constanța un număr de ta
bere turistice cu capacitate de 
cazare de peste 5 000 de locuri.

Situarea în diverse localități 
a acestor tabere turistice, pre
gătite cu tot necesarul pentru 

. asigurarea unor condiții bune 
excursioniștilor, va permite 
realizarea unor itinerarii variate 
și interesante.

elevii nu le vor uita

de elevi din țară, 
cunoască litoralul 

și orașul Constanța, 
istorice 

cît

în ajutorul celor ce vor veni 
să viziteze Delta Dunării, orașul 
Constanța, cetățile Istria și 
Adamclisi și alte locuri ale re
giunii am pregătit un număr de 
30 de ghizi din rîndul profesori
lor de geografie și istorie.

Am arătat doar 
pregătirile noastre 
primi pe elevii care-și 
ce vacanța Ia mare, 
vor veni în excursie în regiunea 
noastră.

Pînă la sosirea voastră, dragi 
pionieri și elevi, comandamentul 
regional pentru organizarea va
canței, format din reprezentanți 
ai Secției de învățămînt a sfatu
lui popular, reprezentanți ai 
U.C.F.S., ai comitetului regional 
U.T.M., profesori, sub îndrumarea 
comitetului regional de partid, 
continuă pregătirile. în calitate 
de gazde, ne vom strădui ca zilele 
petrecute de voi în regiunea 
noastră să se înscrie ca cele mai 
frumoase zile de vacanță.

cîteva din 
pentru a 
vor petre- 
pe cei ce

GEORGETA SINCU 
secretar al Comitetului regional 

Dobrogea al U.T.M.

La cabinetul tehnic al Uzinelor „Republica" din Capitală ino
vatorii Nicolae Bunduîescu, Clement Gheorașcu, Castel Comșa 
și Gheorghe Popa discută caracteristicile tehnice ale unui nou 

dispozitiv construit de ei.
Foto: AGERPRES

Pe urmele materialelor 
publicate

„Autobiografie“
intitula 

publicat 
„Scìntela.

Așa se 
foiletonul 
în ziarul 
tineretului" nr. 4318 
din 3 aprilie 1963 și 
in care corespon
dentul nostru vo
luntar, inginerul 
Mihail Baer, con
trolor de calitate la 
T.R.C. Crișana, cri
tica slaba calitate a 
ușilor livrate aces
tei întreprinderi de 
către I. F. Lunca 
Vașcăului, fabrică 
de binale din orașul 
Dr. Petru Groza.

Referitor la arti
colul publicat, con
ducerea întreprinde
rii criticate a trimis 
redacției următorul 
răspuns :

„Critica făcută de 
ziar este justă. Arti
colul a fost prelu
crat cu toți munci
torii, inginerii și 
tehnicienii între
prinderii noastre, 
întregul colectiv a 
apreciat că într-a- 
devăr ușile livrate 
de noi nu au fost 
de calitatea aștep
tată.

De aceea, în urma 
propunerilor făcute 
în ședințele de pro
ducție s-au luat mă
surile necesare pen
tru asigurarea ma
terialului lemnos cu 
un procent cît mai 
scăzut de umiditate, 
în acest sens a fost 
sporită capacitatea 
existentă de uscare

iar acum se lucrea
ză la amenajarea u" 
nui laborator care 
va urmări îndea- 
uroane procesul de 
uscare a cherestelei.

S-au luat măsuri 
pentru intensifica
rea controlului teh
nic de calitate între 
faze.

De asemenea, în 
depozitul de cheres
tea s-a făcut ordine, 
materialul fiind a- 
cum stivuit pe sor
turi. calități, cate
gorii și pe destinații 
(foi. cercevele etc.).

Am luat, de ase
menea, măsuri ca 
toate ușile defecte 
livrate beneficiari
lor, să fie recondi
ționate”.

MOMENT

de 
cla
mai

mi-neon jurară anii 
pe Ia răsărit,

orășe- 
Timi-

tineretu- 
4289 — se

seara”,

î N Ä L Ț I M E

M A T O G RAFECINE

Copiii au pornit în primele drumeții din vacanță. In iotografie-.elevi de la Școala medie „I. 
Caragiăle” Foto : GR. PREPELIȚĂ

Logodind mortarul cn lumina, sus, 
palmele închipuie ferestre. Drept 
îmi las umbra ca o aripă 
peste zidul ajungind la piept, 
că rotindu-mi miinile prin aer 
pot să leg c-o rază-ntregul șantier. 
Cine trece ? Taci, o, taci! Vreau s-ascult 
cum suie roata soarelui pe cer... 
Urc asemeni lui multiplicind 
hărțile construcțiilor paralele ; 
zidurile-acoperă orescind 
traiectoriile cîntecelor mele.
De cobor tîrziu, pe umeri 
cite-o stea in dans tresare, 
dar tovarăși brațele mi-ntind 
ca un mare răsărit de soare.

ION NICULESCU

De-atftâ umblet, pâșii
Pe iă aipune soare și
I-aud cuim vin în clinchet din .părțile Ozanei,
Din viile cu brumă prietene, și luna. I-aud și riu-i aud, 
Și-<s ipoate numai păsăriie-aceilea
Ce rup cu zgomot aerul spre mine
Purtînd cu ele, seînteind prin vreme, 
Cîte un fir albit de basm
Din pănul preafrumoaselor Ilene...

FLORIN COSTINESCU

LITORAL 
1963

Flutură-n zare o mină 
Marea, suind către ea. 
Pe sine insăși stăpină, 
marea întinsă și grea... 
Flutură-n zare o mină. 
Marea, suind către ea. 
Marea, furtuni zămislește, 
brize și joc de delfini; 
melcii, pe mal, bătrînește, 
trec din lumini spre lumini. 
Marea, în frunze se-mbracă. 
Tremură verde spre far. 
Mina, ce știe să facă ? 
Mina cu-o scoică de var...
Scăpărătoare terase,
Luni de metal, ce nu mint, 
blocuri cu frunți generoase, 
pietre-nflorite cu-argint.
Ce-a știut mina să facă ? 
Orașe, păminturi și mări. 
Simplu spre mină sc pleacă 
inimă, fulgere, zări — 
și-n tulburare se-mbracă 
întineritele mări.

FLORIN MUGUR

„Cum se distrează tinerii 
sîmbătă și duminică seara“

„Articolul intitu
lat „Cum se distrea
ză tinerii sîmbătă și 
duminică 
publicat în ziarul 
„Scînteia 
lui” nr.
spune în răspunsul 
primit din partea 
Comitetului 
nesc U.T.M.
șoara și a Consiliu
lui local al sindica
telor — a fost stu
diat cu multă aten
ție. Directorii clubu
rilor timișorene au 
primit îndrumările 
necesare pentru re
medierea lipsurilor 
semnalate de ziar. 
Prin măsurile luate 
au fost create con-

diții bune pentru ca 
tinerii să-și petrea
că timpul liber cît 
mai plăcut, mai ales 
sîmbăta și dumini
ca.

Colectivele 
conducere ale 
burilor țin o
strînsă legătură cu 
comitetele organiza
țiilor U-T.M., orga
nizează împreună 
activitățile ce se 
desfășoară la club 
și în aer liber.

Acum. în cadrul 
reuniunilor tovără
șești, se organizează 
cu regularitate con
cursuri gen „Cine 
știe, cîștigă”, jocuri 
distractive etc. 
misia culturală

Consiliului local al 
sindicatului a re
partizat activiștii 
săi pe lingă clubu
rile orașului care se 
ocupă direct de or
ganizarea reuniuni
lor tovărășești. S-a 
hotărît, de aseme
nea, ca pe lingă fie
care club să se cre
eze cîte o școală de 
dans.

Cluburile care or
ganizează reuniuni 
pentru tineret, au 
alcătuit colective 
care ~ se ocupă de 
pregătirea progra
melor spectacolelor, 
respective, de pre
gătirea și amenaja
rea sălilor etc.

CU CE SE ÎNCEPE 0 CULTURA MUZICALA ?
Muzica la ea acasă

Colegii: Patria (9,30; 11,45 ; 
14; 16,30; 19; 21,15), înfrățirea 
între popoare (15,45; 18; 20,15), 
Gh. Doja (10; 12,30; 16; 18,30; 
21). Plaja: I. C. Frimu (9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45; 21,15 — gră
dină 20), Libertății (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45 — gră
dină 20,15). Dracul și cele zeee 
porunci : rulează la Republica 
(9; 11,15; 13,45; 16,30; 19; 21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20,30). 
Noua prietenă a tatii: rulează 
la cinematografele Magheru 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Grădina Progresul (orele 
20,30), Elena Pavel (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45 — grădi
nă 20,15), Ștefan cel Mare (10;

12; 14,30; 16,45; 19; 21), Lucea
fărul (15; 17,15; 19,30 — grădi
nă 20,30). Cereomușki: rulează 
la cinematografele V. Alecsan- 
dri (15; 17; 19; 21), Lumina (ru
lează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amia- 
ză 16; 18,15; 20,30). Grivița
(10; 12; 16,15; 18,30; 20,45), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Stadionul Giulești (orele 20,15) 
Căpitanul Fracasse 
scop: 
14,30; 16,45; 19; 
Sahia (9; 11,15;
17,45; 20), Miorița (10,45;
15,15; 17,30; 19,45), 23 August 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21,15 — grădină orele 20,30),

București (10;
21,15),
13,30;

cinema- 
12,15; 
Alex. 
15,30;

13;

(orele 
balon: 

14; 16;

Patinoarul 23 August 
20,30). Cumpără-ți un 
Tineretului (10; 12;
18,15; 20,30), Floreasca (15; 17; 
19; 21). Divorț italian: Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15). Muzicantul orb: Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). A fost prietenul meu : 
rulează la cinematografele Ma
xim Gorki (15,45; 18; 20,15), 16 
Februarie (16; 18; 20). Cerul 
n-are gratii: Giulești (10; 12 ; 
14; 16; 18,15; 20,30), Moșilor
(16; 18,15; — grădină 20,30). 
Niciodată : rulează la cinema
tografele 1 Mai (10; 12,15;
15,30; 18; 20,30), Flacăra (16; 
18,15; 20,30).

rta sunetelor se 
află la ea acasă în 
modernele secții 
ale Uzinei „Elec
tronica". E și fi
resc. o asemenea 
profesie nu o alegi 

la întîmplare. Dacă îți formezi 
urechea pentru a aprecia cele 
mai mici nuanțe ale redării su

it dacă reușești să iden- 
cu aceeași ușurință mu

getul contrabașilor șt sclipirile 
l, înseamnă 

.__  ___ prieten de
votat al muzicii. Și ar fi greu 
să crezi Că pentru constructo
rii de la „Electronica”, preocu
pați necontenit de îmbunătăți
rea produselor lor, sunetele 
muzicale s-ar reduce la simple 
frecvențe...

De altfel faptele dovedesc 
dragostea pentru muzică a 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor radiofoniști. Cînd 
Filarmonica „George Enescu” 
a dat, în anii trecuți, concerte

pentru salariații „Electronicii", 
sălile au fost întotdeauna pli
ne. Nu credem să fie o simplă 
coincidență că unul din cîști- 
gătorii concursului de inițiere 
muzicală, organizat în urmă cu 
un an de Radioteleviziune, a 
fost un tehnician al „Electro
nicii”, Emil Segal. Nici disco
teca sau fonoteca personală nu 
este o raritate la această uzi
nă...

res. ci doar o popularizare de
fectuoasă, căci pretutindeni, la 
comitetul de întreprindere ca 
și la comitetul U.T.M., ni s-a 
vorbit despre dorința tineretu
lui de a asculta muzică. S-au 
procurat benzi de magnetofon, 
s-au întocmit, de către ingineri 
sau tehnicieni, prezentări ale 
compozitorilor și lucrărilor 
muzicale. S-ar părea că lucru-

ceste manifestări. Sînt două : 
„Tehnicul" și „C.T.C.”-ul, cu 
un număr de circa 800 de sa- 
lariați. Nici zece la sută dintre 
aceștia nu au fost încă antre
nați în activitatea cercurilor. 
Si este vorba de secții de înal
tă calificare, ai căror lucrători 
posedă cel puțin școala medie. 
Dacă analizezi componența 
participanților la audițiile mu-

Inelului, 
tiflei C',

VVIU-. — — —V----- . y
argintii ale piculinei, 
că poți deveni un ț

I
I
I
I

însemnări despre activitatea cercurilor
„Prietenii muzicii" de la Uzinele „Electronica''

Cunoscind asemenea fapte și 
știind cit de simplă este aci 
problema asigurării unei per
fecte redări și amplificări a 
înregistrărilor, întrebi încreză
tor : dar cercurile de „Prieteni 
ai muzicii"? Există. Ele au 
avut, în această parte a anu
lui, șase manifestări. Numărul 
de participanți încă restrîns 
nu dovedește o lipsă de inte-

rile merg satisfăcător dacă, la 
o privire mai atentă, n-ai des
coperi că realizările sînt mult 
sub posibilități.

Care e menirea 
cercului ?

Intr-adevăr, să cercetăm 
secțiile în care au avut loc n-

zicale constați că cei mai mulf 
deja familiarizați cu formele 
mai evoluate ale muzicii, au 
venit mai mult din dorința de 
a reauzi lucrările preferate. 
Firește, nu e rău aceasta, dar 
oăre scopul cercurilor nu este 
în primul rînd să formeze gus
tul celor neinițiați, înlesnin- 
du-le apropierea de muzică ?,

Dar chiar presupunind că în 
curînd se va realiza — așa 
cum se intenționează — extin
derea cercurilor in mai multe 
secții, nu ni se pare că actua
lele forme ale inițierii muzica
le de masă și-ar putea atinge 
scopul. Și iată de ce :

Să urmărim temele de pînă 
acum (prezentate, de altfel, 
sporadic). Cele două manifes
tări de la C.T.C. au fost închi
nate lui Beethoven, iar cele
lalte audiții au cuprins muzică 
de Liszt și de alți compozitori 
universali. In toate cazurile, 
prezentarea a inclus cîteva 
date biografice și unele indi
cații despre lucrările care ur
mau să se asculte.

Este puțin probabil că, în 
asemenea condiții, un ascul
tător neinițiat va primi toate 
elementele necesare înțelegerii 
unei muzici mai complexe. Mai 
verosimil este ca, dimpotrivă, 
lipsa condițiilor de bază pentru 
apropierea de muzică să cree
ze o reacție de reținere, dacă



e apropie seceri
șul. în 
Galați 
pentru 
recoltei 
se sînt în toi. Cu 
prilejul unui raid 

am întîlnit aspecte diferite 
privind modul cum sînt asi
gurate condițiile pentru efec
tuarea acestei importante lu
crări. La I.R.T.A .Galați se 
pregătește un parc de 650 de 
autocamioane și 100 de re
morci, în vederea transportă
rii la bazele de recepție a 
63 000 tone de grîu din gospo
dăriile de stat. Tovarășul Du
mitru Pătrăuceanu, inginerul 
șef al acestei întreprinderi, ne 
informează că pînă la data de 
20 iunie întregul parc de ma
șini va purta inscripția : „Bun 
pentru recolta anului 1963”. 
Pentru 
întîrzie, 40 de motoare „S.R. 
101” s-au trimis la I.R.A. 
București pentru reparații ca
pitale, iar 30 au fost reparate 
la atelierul regional din Bră
ila de către o echipă constitu
ită în acest scop. Alte echipe 
asigură piese de rezervă: 
6 000 de rezervoare de benzi
nă, 30 de dinamuri și altele. 
Au fost asigurate prelate, cau
ciucuri de rezervă, s-au sta
bilit trasee precise pentru evi
tarea deplasărilor inutile.

Și la S.M.T. Nănești pregă
tirile pentru seceriș sînt avan
sate. Sînt puse la punct cele 
57 de combine, 19 batoze și 5 
prese de balotat paie. Șefii de 
brigadă au luat parte la toate 
reparațiile și au urmărit înde
aproape felul în care mecani
zatorii și-au pregătit combi
nele pe care vor lucra. Toate 
combinele au fost recepționate 
și au plecat spre brigăzi. La 
S.M.T. Romanu însă lucrările 
de pregătire — deși condițiile 
sînt asemănătoare cu cele de 
la S.M.T. Nănești — sînt ră
mase în urmă. Abia acum se 
face verificarea celor 44 de 
combine reparate. Pînă Ia 8

regiunea 
pregătirile 
strîngerea 
de păioa-

ca pregătirile

iunie, nu plecase la brigăzi 
nici o combină, iar din cele 15 
batoze erau reparate numai 5. 
Această întîrziere se datorește 
faptului că reparațiile au în
ceput tîrziu, că mecanizatorii 
de la ateliere au neglijat pre
gătirea unor piese de schimb. 
Există însă condiții ca acea
stă rămînere în urmă să fie 
recuperată. Pe lîngă cei din 
ateliere, pot fi aduși și alți 
mecanizatori din brigăzile care 
au mai puține lucrări în cîmp. 
De asemenea, elevii din anul 
doi și trei pot fi folosiți mai 
mult la reparațiile mai mici.

Cu privire la felul în care 
vor fi mobilizați tinerii la se
ceriș . ne-a dat amănunte șl 
Petru Știrbăț, secretarul orga
nizației de bază U. T. M. din 
G.A.C. Șivița. Toți cei aproa
pe 400 de tineri din brigăzile 
de cîmp vor avea sarcini pre
cise în campanie. Circa 100 
dintre ei vor lucra pe atelaje 
la transporturi, 20 sînt dele
gați de convoaie, alți 20 vor fi 
alături de mecanizatori pe 
combine. Fetele vor ajuta la 
strînsul paielor și la clăditul 
snopilor. Așadar, la strîngerea 
recoltei de pe cele 850 de hec
tare cu grîu tinerii vor fi pre- 
zenți cu toții, în fiecare oră 
bună de lucru.

In general, în regiunea Ga
lați ritmul pregătirilor pentru 
strîngerea recoltei este intens. 
Mai sînt însă și unități agri
cole socialiste unde se tărăgă
nează treburile pe motiv că 
mai e vreme. în gospodăriile 
colective Tichilești, Silistraru 
din raionul Brăila, la G. A. C. 
Tulucești și Nămoloasa-Tîrg, 
din raionul Galați și în alte 
părți, sînt neglijate unele lu
crări care trebuie făcute acum. 
Magaziile nu sînt curățite și 
dezinfectate, atelajele și ma
șinile simple proprietate ob
ștească stau nereparate. Sacii 
vechi nu sînt puși la punct și 
se amină procurarea altora 
noi. Firește, sînt lucrări care 
nu cer decît puțină chibzuință. 
E bine ca toți colectiviștii 
care lucrează la ateliere și 
conducătorii de atelaje să fie 
folosiți exclusiv la aceste lu
crări. Organizațiile U.T.M. pot 
contribui din plin la acțiunile 
ce se desfășoară în vederea 
secerișului. E necesar, de ase
menea, ca în aceste zile să se 
stabilească precis locul de 
muncă în campanie al fiecă
rui tînăr. Cei cu mai multă 
experiență să fie numiți pe , 

Xiede ’convoaie8'fie în Pregătirile fotbaliștilor noștri

Colectiviștii din satul Dîrvari, regiunea București, acordă o deosebită atenție fermei de vaci. Acum, în timpul verii, au 
fost amenajate tabere unde vacile primesc o îngrijire corespunzătoare și furaje din belșug.

Fotot AGERPRES
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SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ
Trustul Central Gostat a or

ganizat un rodnic schimb de 
experiență între un număr de 
gospodării agricole de stat din 
regiunile București și Banat. 
20 de directori din G.A.S. din 
regiunea București au vizitat 
gospodăriile de stat fruntașe 
ain tegiunea Banat, prin
tre care Gearmata, Utviniș; 
Grabat, Bulgăruș, Jimbolia și 
altele pentru a cunoaște și 
studia organizarea brigăzilor 
de tractoare în cîmp.

Gospodăriile agricole de stat 
din această regiune au acumu
lat o bună experiență, în deo
sebi în folosirea rațională a 
mașinilor și utilajelor. în pe
rioada cînd mașinile sînt duse 
în cîmp, ele sînt parcate pe 
anumite locuri special amena
jate, marcate cu cîte o tăbliță 
purtînd, numele tractoristului 
respectiv, ceea ce contribuie 
la creșterea răspunderii fiecă
rui mecanizator. îngrijindu-se 
de întreținerea permanentă a 
utilajului, tractoriștii au reușit 
să sporească randamentul ma
șinilor, să evite uzura lor pre
matură și să reducă totodată 
costul întreținerii și reparații
lor.

La rîndul lor. mai mulți di
rectori de G.A.S din regiunea 
Banat au vizitat gospodării de 
stat fruntașe din regiunea 
București cum sînt Pietroiu, 
Dragalina, Urziceni, I. L. Cara- 
giale, Drumul Subțire, Andră- 
șești și altele, unități cu o bo
gată experiență în cultivarea 
griului și porumbului.

precis locul de 
campanie al fiecă- 
Cei cu mai multă 
să fie numiți pe

N. BARBU

Scriitorilor Finlandezi, care a făcut o vizită de o săptămînă în 
țara noastră, la invitația Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă.

® Vineri dimineața a plecat spre Budapesta ing. Oliviu Rusu, 
membru al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din 
R. P. Romînă, pentru a participa la cel de-al Vl-lea Congres al 
partizanilor păcii din R. P- Ungară.

• Academia R. P. Romîne, secția de limbă. literatură și artă 
a ținut o ședință pentru comemorarea pictorului E. Delacroix, 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea sa. Cu acest 
prilej, acad. G. Oprescu a prezentat comunicarea „Delacroix șl 
jurnalul său”.

• Cu prilejul înapoierii din turneul întreprins la Paris, co
lectivul Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne a Pre
zentat vineri seara, în aceeași distribuție, un spectacol cu opera 
„Oedip" de George Enescu.

Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succe».

• Reprezentanții organizațiilor cooperatiste de peste hotare 
care au luat parte la lucrările celui de-al IV-lea Congres al 
Cooperației de consum din tara noastră au plecat într-o călă
torie în regiunea Dobrogea.

în cursul zilei de vineri, oaspeții au vizitat stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre.

în cursul după-amiezii oaspeții au vizitat comuna Basarabi 
și unitățile cooperației de consum de aici.

® în zilele de 13 și 14 iunie s-au desfășurat la Galați lucrările 
sesiunii metodico-științifică interregionale organizată de Socie
tatea de științe istorice și filologice din R. P. Romînă.

La sesiune au participat cadre didactice, cercetători din Bucu
rești, Bacău, Constanța, Iași, Oradea, Suceava și din alte orașe 
ale tării. Au fost prezentate referate cu privire la predarea 
tortei patriei, a limbii și literaturii rom-îne în învățămîntul 
cultură generală, precum și comunicări științifice ale unor 
Hale participante.

is- 
de 
fi-

• La Satu Mare au început vineri lucrările primei consfătuiri 
pe țară privind extinderea plantărilor și mărirea producției de 
căpșuni, organizată de Consiliul Superior al Agriculturii, în co
laborare cu Consiliul agricol regional Maramureș

(Agerpres)
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Echipa olimpică de 
fotbal a țării noa- 

î®. s^re ?i'a continuat
Pre9ătirile în ve- 
derea meciului pe 
eare urmează să-l 
susțină, la 23 iu

nie, la Copenhaga cu echipa 
Danexnarcei. în cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic. 
Fotbaliștii noștri au susținut 
pe stadionul Republicii un 
meci de verificare cu echipa 
Electronica, de care au dispus 
cu scorul de 4—0, prin punc
tele marcate de Hajdu, Petru 
Emil, Raksi și Manolache. A 
jucat următoarea formație: 
Datcu, Popa, Nunweiller III, 
Greavu. Petru Emil. KosZka, 
Pîrcălab, Varga (Constantin),

Pavlovici (Manolache), Con
stantin (Raksi), Hajdu.

Duminică, la Ploiești, echipa 
olimpică va juca un meci inter
național cu echipa vest-ger- 
mană Kickers Offenbach, care 
sosește astăzi în Capitală. După 
acest joc, echipa Kickers va 
evolua marți, în nocturnă, pe 
stadionul Republicii în compa
nia echipei Progresul Bucu
rești.

★
Duminică, în Capitală au loc 

două jocuri contând pentru 
campionatul cat. B de fotbal: 
Știința București-Chimia Fă- 
gărași (stadionul C.A.M. Belve
dere) și Dinamo Obor-Știința 
Craiova (stadion Dinamo). 
Jocurile încep la ora 17,30.

(Agerpres)

Organizarea, disciplina în munca 
— procente în plus 

la indicele productivității 
Garoafe lîngâ strung
(Urmare din pag. I)

și dispozitivele. Din fereastra 
geamului, mușcatele ți garoafele 
parfumează aerul cu mirosul lor 
plăcut.

Ordinea ți frumosul au găsit 
ferestre larg deschise în fabrică, 
în secții s-an adus dulapuri noi, 
s-au confecționat mese de metal 
cu mai multe etajere. Pe unele 
căi de acces s-au instalat, din Ioo 
în loc, coșuri pentru hîrtii ți 
acrumierie. La locul de muncă a 
numeroși tineri ca Jauoș Bella. 
Ion Tătaru, Ștefan Szekei ai să 
întîlnețti o ordine și o curățenie 
exemplară.

Dar iată că în hala curată ea

o farmacie mai întîlnești ici-colo 
și locuri al căror aspect contras- 
tează cu atmosfera generală. 
Dacă tinerii Gheorghe Farcaș și 
losif Szentei ar privi <lin pragul 
halei și ar vedea cît de mult urî- 
țeac aspectul secției mașinile lor, 
încărcate cu șpan, sau neorîndu- 
iala din jur, cu siguranță că le-ar 
roși obrazul ! Cu un foarte mie 
efort, ei ar putea să introducă 
ordinea și frumosul și la 
lor de muncă.

Există de-acum o bună expir 
riență, există și suficiente 
mente care demonstrează că or
ganizarea, ordinea și frumosul 
«înt rezerve inepuizabile ale pro
ducției.

locul

argu

PE SCURT • PE SCURT
© Selcționata de fot

bal a Scoției a produs 
joi seara o mare sur
priză la stadionul „San
tiago Bernabeau“ din 
Madrid, reușind să în
vingă cu scorul de 
6—2 (4—2) reprezenta
tiva Spaniei.

® După o zi de re- 
Daus, competiția cicli- 
stă „Cupa UCECOM“ 
a continuat vineri cu 
etapa a 5-a. Tg Mureș-

Ion 
in

Miercurea
km), cîștigată de 
Cosma (Dinamo) 
4h 05'14".

Clasamentul general 
individual se prezintă 
astfel 
09’50”; 
06”; 3. 
1'35", 
4'05"; 
4 11".

18h 
la 
la 
la 
la

1. Cosma
2. Bădără 

, Ardeleana
4. Linde
5. Bojilov 

Pe echipe con
duce Dinamo, urmată 
de Steaua. Astăzi, eta
pa a 6-a Miercurea 
Ciuc-Brașov (105 km).

• Duminicd se orga- 
nfzează în 
două excursii clclo-tu- 
ristice. Pentru elevii 
bucure$teni, Clubul 
sportiv școlar organi
zează excursia la Mo- 
goșoaia. Adunarea par
ticipant Hor la ora 9, la 
stadionul Tineretului. 
Cea de-a doua excursie 
ciclo-turistică va avea 
loc la Aiumați, în 
organizarea clubului

Turul

Capitală

sportiv 
rea se 
8. in 
Dinamo.

Gloria. Pleca- 
va da la ora 
tata parcului

® După primele pro
be dg simplu, în me
ciul Anglia—U.R.S.S. 
din cadrul sferturilor 
de finală (zona euro
peană) ale Cupei Da- 
vis, scorul este egal : 
1—1. Sangster a cîști- 
gat la Metreveli 
6—4; -
timp 
vins
5— 7;
6— 4.

6—3î 6—3, 
ce Leylis l-a 

pe Wilson
6—4|

cu 
în 

în- 
cu 

10—8 ;

® Reprezentanții fe
derațiilor de atletism 
din R. D. Germană si 
și R. F. Germană, în
truni fi la Magdeburg, 
au căzut de acord să 
alcătuiască o echipă 
comună pentru Jocu
rile Olimpice de la 
Tokio. Componenta de
finitivă a echipei va 
fi cunoscută In urma 
concursurilor de selec
ție, care vor avea loc 
între 22 și 
1964.

23 august

® Turneul Interna
țional do șah de la 
Soci „Memorialul M, 
Cigorin“ s-a încheiat 
cu victoria marelui 
maestru sovietic Lev 
Polugaevski, care nu a 
pierdut nici o partidă 
din cele 11 disputate. 
In ultimele runde, ma
estrul romîn Victor 
Ciocîltea a remizat cu 
Polugaevski și Anto- 
șin, cîștigînd totodată 
partida întreruptă la 
Zaițev. De remarcat 
că Victor Ciocîltea nu 
a

(Agerpres)

(Agerpres)

Premieră la Timișoara
TIMIȘOARA (de la cores

pondentul nostru).
Vineri seara, Opera de stat 

din Timișoara a prezentat în 
premieră opereta „Vînzătorul 
de păsări” de K. Zeller. Regia 
spectacolului aparține lui Du
mitru Gheorghîu, conducerea 
muzicală lui Mihai Beleavcen- 
co iar scenografia lui Constau, 
tin Rîpeanu. In rolurile prin
cipale au jucat Mircea Enandi, 
Elena Crivăț, Elena Botez, 
Mira Popescu și alții. „Vînză
torul de păsări” este cea de a 
patra premieră din actuala sta
giune.

nu chiar o descurajare, care ar 
putea transforma un ascultător 
indiferent într-unul intimidat 
de complexitatea limbajului 
muzical nou pentru el — ceea 
ce e și mai rău. De altfel, chiar 
tovarășul Ion Constantinescu, 
responsabilul cu problemele 
culturale în comitetul U.T.M. 
pe uzină, se îndoiește de efica
citatea actualelor metode. Și-a 
spus cuvîntul aci, inevitabil, 
lipsa de experiență firească a 
acestor tineri inimoși într-un 
domeniu atît de complex. Pen
tru ei este limpede acum, că 
nu prin manifestări sporadice, 
pe teme alese întâmplător, se 
va obține lărgirea orizontului 
muzical al tinerilor. Este ne
voie. spun tovarășii de la „E- 
lecttonica”, de un program 
bine organizat, dar ce fel de 
program ?

Ce ar trebui 
să cuprindă programul

Se simte acut nevoia — și 
nu numai la această uzină — 
de o îndrumare strînsă, pe care 
tinerii uzinei nu au primit-o 
de nicăieri, cu toate că. fără 
îndoială, comitetul raional 
U.T.M. ar fi fost în măsură S-o 
asigure. Nu este vorba de

Bobinatorul Dumitru Dona ] 
de la secția statoare a uzi- i 
neior „Electroputere”-Craio- J 
va, are toate motivele să fie j 
vesel. Si ultimul stator exe- j 
cutat de el a primit califica- J 

tivul „foarte bine".

Foto ■- S. VIORBL J
ii

în preajma 
Congresului mondial 

al femeilor 
de la Moscova

în București și în alte locali
tăți continuă alegerile delega
telor care vor reprezenta miș
carea de femei din țara noa
stră la Congresul mondial al 
femeilor de la Moscova

în adunările care au avut 
loc Ia Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii“ și Fabrica de 
confecții București au fost 
alese scriitoarea Lucia Deme
trius, vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor, și 
lector universitar Georgeta 
Dumitru, președinta Comitetu
lui orășenesc al femeilor-Bucu- 
rești.

„normative", pentru că fiecare 
instituție — și chiar fiecare 
secție — îșt are specificul ei. 
Dar pe baza unor indicații mai 
atente s-ar fi putut obține în 
primul rind o gradare, strict 
necesară în orice acțiune de 
educare culturală.

N-ar fi fost nimerit să se în
ceapă, acolo unde e necesară 
inițierea propriu-zisă, cu ge
nurile intermediare între mu
zica ușoară și cea clasică, ca 
de pildă, opereta ? Dată fiind 
dragostea tineretului pentru 
muzica populară, nu s-ar fi 
putut urmări, în cadrul unor 
audiții atractive, legăturile în
tre folclor și genurile evoluate 
ale muzicii ? Cît de interesantă 
și de instructivă ar fi pentru 
tinerii mai puțin obișnuiți cu 
orchestra simfonică, urmărirea 
transformărilor prin care tre
ce, spre exemplu, un dans 
popular prelucrat intr-o rapso
die ! Acolo unde gustul pentru 
literatură este mai dezvoltat 
se pot face interesante expu
neri despre legăturile literatu
rii cu muzica, sau despre ma
rile teme istorice tratate mu
zical. Tineretului îndrăgostit 
de turism i s-ar putea explica 
felul cum poate reda muzica 
frumusețile naturii..,

La prima vedere acestea ar 
părea subiecte prea vaste pen
tru prezentatorii din cadrul 
uzinei. care nu sînt, firește, 
muzicieni calificați. Dar nu 
este vorba de ample expuneri 
savante, ci doar de cîteva date, 
într-un limbaj cit mai simplu 
și direct, căruia i se cere în 
primul rînd să fie convingător. 
Cu cit se va insista mai puțin 
asupra teoriilor pretențioase, 
în favoarea clarității și accesi
bilității, cu atît va fi mai bine.

— Dar de unde materialul 
muzical ? — sîntem întrebați. 
De unde documentarea și înșiși 
lectorii, care, în unele cazuri 
pot fi depășiți în cunoștințele 
lor de amatori?

Sîntem convinși că toate a- 
ceste ..condiții” nu așteaptă de- 
cit inițiativa de a fi înfăptuite. 
Unei instituții ca „Electronica”, 
bogată în benzi de magnetofon 
și aparate, îi este foarte lesne 
ca, în colaborare cu discotecile 
existente (la Biblioteca centra
lă, la A.R.L.U.S. etc.), să-și a- 
sigure o vastă fonotecă. Lecto
rul Filarmonicii „George Enes
cu’’ (care ar putea să aibă mai 
multă inițiativă în îndrumarea 
activă a unor cercuri de „Prie
teni ai muzicii”) va fi, fără 
îndoială, bucuros să pună la

dispoziția prezentatorilor date 
informative și eventual să tri
mită lectori calificați. (Aceștia 
s-ar putea găsi și în rîndurile 
membrilor Uniunii Compozito
rilor, lucrătorilor Casei crea
ției populare etc.).

Asemenea soluții stau la în- 
demîna comitetului U.T.M. și 
comitetului sindicatului. Și, 
fără îndoială, scopul, merită e- 
forturile.

Problema educației muzicale 
a încetat de mult să însemneze 
o simplă completare a cunoș
tințelor tineretului. Este greu 
să-ți imaginezi astăzi un tînăr 
cu o viață sufletească bogată, 
care să fie străin dă sentimen
tele adinei exprimate de „ma
rea muzică”.

Dar iată Și fapte care, la 
prima vedere, n-au nimic co
mun cu Beethoven și Brahms. 
Se întâmplă încă des ca la 
„joile tineretului” sau la reu
niunile de sîmbătă seara, mag
netofonul să reproducă ritmul 
unei muzici de dans deșuchia- 
te, vulgare. Care este calea cea 
mai eficientă de luptă împo
triva stridenței și vulgarității 
din muzică și dans ? Firește, 
nimeni nu pretind» ca la ase-

"1 
menea reuniuni să se asculte... B 
simfonii, dar va fi deajuns ca - 
în universul muzical al tinere- I 
tului să-și facă loc admirația I 
pentru sentimentele nobile și - 
eleganța muzicii clasice, pen- B 
tru ca exigența lui în dome- B 
niui muzicii ușoare să crească. _ 

Aceasta este una din căi, I 
care nu o exclude pe cea in- B 
versă. De la o muzică ușoară « 
de bună calitate, selecționată B 
după criteriul bunului gust, se B 

i la o înțelegere « 
formelor evoluate U 

O exigență mai B 
■mai mare, asupra înregistrări- ■> 
lor oferite tineretului pentru B 
dans, ar constitui, din acest B 

vedere, o parte inie- g 
educației muzicale.

mai sî/n.t multo de — 
dru- a 
cui- I

I

I 

I

I

poate porni la o înțelegere 
treptată a j" 
ale muzicii.
mai mare, asupra înregistrări-

punct de vedere, o parte inte
grantă a <

Desigur, mai sînt multe de 
făcut la „Electronica" pe dru
mul ridicării nivelului de < 
tură muzicală a tineretului, 
Dar esențialul, ni se pare, s-a 
făcut de pe acum: s-a creat 
acel climat în viața tinerilor 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri, care fac« ca muzica din 
toate genurile să se bucure de 
toată dragostea din partea 
„constructorilor” et

1 HRI8TEA

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență, 
la 14 iunie, pe Arso Milato- 
vici, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste Federativ® 
Iugoslavia la București.

La primire a fost de față 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romîne 
Comeliu Mănescu.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

----- •-----

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, 
Emil Bodnăraș, 
a ambasadorului 
R. D. Germanel

Vineri 14 iunie 1963, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Emil Bodnăraș, a pri
mit în vizită protocolară de 
prezentare pe ambasadorul 
extraordinar și plenipdtențiaț 
al Republicii Democrate Ger
mane, Anton Ruh.

(Agerpres)
t-----•-----

Pe șantierele 
de construcții școlare

La începutul viitorului an 
școlar, în numeroase sate și 
comune din țara noastră, zeci 
de mii de elevi vor păși pra
gul unor școli noi, clădite din 
fonduri de stat, prin contribu
ția și munca patriotică a ce
tățenilor și cu sprijinul gos
podăriilor agricole colective.

Insușindu-și propunerile fă
cute în adunările cetățenești, 
Comitetele executive ale sfatu
rilor populare și-au propus 
construirea în acest an, cu a- 
jutorul cetățenilor, a unui 
mare număr de școli de patru 
și opt ani, totalizînd peste 
35 000 de săli de clasă și aproa
pe 600 de săli de clasă la șco
lile existente. Printre regiu
nile în care vor fi construita 
aceste școli se numără : Argeș, 
Iași, București, Hunedoara.

Pe majoritatea șantierelor de 
construcții școlare lucrările se 
desfășoară intens. Pină acum, 
mai bine de 30 la sută din nu
mărul total al școlilor ce vor fi 
date în folosință în acest an au 
și fost terminate, celelalte a- 
flîndu-se într-un stadiu avan
sat de lucru.

j

pierdut nici o par-

tidă la cej ® șahiști 
sovietici care au par
ticipat la turneu. El 
s-a clasat pe locul 
6—8, la egalitate de 
puncte (5,5) cu Bob- 
țov (R. P. Bulgaria) 
și Bukici (Iugoslavia).

braziliană 
Botafogo, 

turneul 
Înv ingì nd 
3-2 (2-0)

• Echipa 
fotbal 
clșligat

• Ia Paris, 
finală cu
Racing Club Paris, 
meciul pentru locul 

3. Anderlecht (Belgia) 
a Întrecut cu 2-0 (1-0) 
pe Ujpest 

ciclist

de 
a 
de 
în 
pe 
In

Budapesta. (Agerpres)

a TuruluiPenultima etapă 
ciclist al Angliei, disputată pe 
ruta Newcastle-Morecambe 
(186 km), a revenit concuren
tului polonez Ryszard Zapala. 
Brintr-o curajoasă evadare so
litară, Zapala a reușit să so
sească la capătul etapei cu un 
avans de aproape 6’. Foarte 
bine s-a comportat ieri ciclis
tul romîn Walter Ziegler, care 
a sosit cu primul pluton și a 
urcat trei locuri în clasamen
tul general individual.

Purtătorul tricoului galben, 
Peter Chisman și Constantin 
Dumitrescu, mareîndu-se re
ciproc nu au participat la ac
țiunile importante ale cursei.

al Angliei
Clasamentul etapei a 13-a: 

1. Zapala (R.P.P.) a parcurg 
186 km în 5h23’56” ; 2. Butler 
(Anglia) 5h29’31” ; 3. Erenoza- 
ga (Spania) 5h29’52’’... 8. Zie
gler (R.P.R.) 5h29’53”. Chisman 
și Dumitrescu la aproxima
tiv 3’.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Chisman (Anglia)
55h43’29” ; 2. C. Dumitrescu 
(R.P.R.) la 5’22”- 3. Goyneche 
(Spania) la 10’26” • 4. W. Zie
gler (R.P.R.) la 10’51” ; 5. Her- 
ger (Elveția) la 10'58" ; 6. Met
calfe (Britania) la 13’55’’. Pe e- 
chipe conduce R. P. Polonă ur
mată de Anglia și Spania.

Conferință de presă 
consacrată filmului „Codin“

Vineri a avut loc la Consiliul 
cinematografiei o conferință de 
presă consacrată filmului „Codin“.

Mihnea Gheorghiu, președintele 
Consiliului cinematografiei, condu
cătorul delegației romîne care a 
participat la Festivalul cinemato
grafic de la Cannes, a vorbit zia
riștilor despre modul deosebit de 
călduros în care a fost primit fil
mul „Codin" de critica cinemato- 
graiică și publicul prezent la festi
val.

Regizorul Henri Colpi a răspuns 
apoi la întrebările ziariștilor pri
vind modul în care a fost realizat 
filmul.

I-am întîlnit in Munții Metalici
(Urmare din pag. I)

Dobrogea — unde au elaborat 
împreună prima lucrare știin
țifică, prin Maramureș, (Came
lia își aduce aminte cu emoție 
scena întâlnirii cu niște urși în 
pădure, întâmplare cu ocazia 
căreia curajul viitorului soț a 
bucurat-o la fel de mult ca și 
grija pe care a manifestat-o 
atunci pentru apărarea ei).

Cele mai frumoase amintiri 
le au însă din Munții Călima- 
nului. Doi proiesori în vîrstă 
au elaborat (unul în 1904, altul 
în 1927) cîte o teorie cu privire 
la formațiile geologice ale ace
stor munți. In 1960, Comitetul 
geologic și-a propus să conti
nue cercetările. Ion Teodoru, 
Camelia și un alt cercetător — 
Cosma Stanciu au fost trimiși 
aici. Se aflau la 30 de kilo
metri de cea mai apropiată lo
calitate (Vatra Dornei) la o 
înălțime unde în iulie carnea 
stătea și b lună proaspătă, pusă 
pur'și simplu într-un pom, ca 
la răcitor. Cîteva luni au dor
mit într-un cort pe Negoiul 
Romînesc, în sacuri speciale, 
lucrînd cît era ziulica de mare, 
singuri cu munții și cu cerul. 
Au elaborat o teorie nouă, care 
continua lucrările hătrinilor 
profesori. In 1961, Înainte de a

se reîntoarce în Căliman, au 
mers la Ofițerul Stării civile.

— Ce veți face cînd veți a- 
vea copii ?

— li luăm cu noi, la drum. 
'Așa fac și alții. Găsesc o gazdă, 
invită pe mama unuia dintre ei, 
și munca nu se întrerupe...

O poveste frumoasă de dra
goste ni s-a spus și despre co
legul lor de acum ,Anton Po
pescu, plecat în ziua aceea în 
munți. Anton s-a căsătorit cu o 
tânără care lucrează în Bucu
rești. în fiecare vară însă el 
pleacă 4—5 luni pe teren. Iar 
hotărîrea lor este... să-și scrie 
în fiecare zi. Și-și scriu, real
mente, zilnic. „Dacă ni se în
tâmplă, povestea Teodoru, să 
plecăm pentru 3 zile în satul 
Vălișoara, de pildă, cînd sosim 
acolo, găsim scrisorile ei, care

ÎI însofesc peste tot. Nici na 
știți ce înseamnă pentru el, 
pentru munca lui, întâlnirea cu 
poștașul și cu scrisorile soției.

Pe poștaș îl caută însă cu 
toții- Poștașii și vînzătoarele 
de la librării sînt oamenii cei 
mai cunoscuți ai geologilor în 
drumefiile lor, ajutoarele lor 
în organizarea tâmpului liber, 

. Ei le păstrează ziare, le pă
strează noile cărți.

— Așa e viata noastră, zîm* 
bește din nou Teodoru.

...Viată frumoasă, romantică t
$1 privește romantismul a- 

cesta cu atît mai frumos 
cu cît el are ca punct de ple
care nu atît farmecul pribegiei 
prin munți cît dorința marii uti
lități pe care o are munca lot 
științifică.

Lumină de iulie
O producție în culori a Studioului cinematografic „București

de popularizare a artei
Universitatea muncitorească de 

cultură muzicală din București, 
continuă să dituzeze in rindul iu
bitorilor artei o serie de lucrări 
de popularizare cuprinzlnd cursu
rile ținute în cursul acestui an 
școlar. Cele două noi broșuri apă
rute, cuprind astiel o interesantă 
lecție a lui Mircea Chiriac, despre 
Instrumentele orchestrei simfonice 
șl populare si despre Muzica 
populară ca izvor al creației pro
fesionale, — un studiu a Iul 
Gheorghe Firea despre Vodevil și 
opereta clasică universală și două 
lecții ale lui Alfred Hoffman des
pre Formele și genurile muzicii 
instrumentale șl „Drumul operei 
de-a lungul veaetuliot»,

Scenariul 
Regia 
Imaginea 
Muzica 
Decoruri

:

Fânuș Neagu și Vintila Ornaru 
Gheorghe Nagy
Ovidiu Gologan
Mircea Chiriac
Ștefan Marițan

On î George Calboreanu, Grigore-Vacilla Birlic, 
Marcel Angelescu, Colea Răutu. Titus Lapteș 

Margareta Pogonat, Aurel Cioranu, Emilia Costa 
George Mottoi, Mircea Cosma



4/ CIIVCILEA OM SOVIETIC //V COSMOS
DE PE BORDEE NAVEI

COSMICE
MOSCOVA 14 (Agerpres).—• 

TASS transmite: La sfîrșitul 
primei rotații în jurul Pămîn
tului, cosmonautul nr. 5. Va
leri Bîkovski, zburînd deasu
pra Africii, a salutat cu căl
dură marele popor african iu
bitor de libertate.

în cursul celei de-a doua 
rotații, la ora 16,36 (ora Mos
covei), cosmonautul Valeri 
Bîkovski a raportat urmă
toarele despre desfășurarea 
zborului său :

Moscova, Kremlin. Raportez 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, guvernului sovietic și 
Iui Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov personal: Mă simt exce
lent, sistemele navei funcțio
nează normal, zborul se des
fășoară cu succes. Mulțumesc 
poporului sovietic, partidului 
iubit și guvernului pentru în
crederea ce mi-a fost acor
dată.

mîntul, răsfoia furnalul d» 
bord. Pentru a demonstra 
particularitățile comportării 
diferitelor obiecte în condițiile 
imponderabilității, cosmonau
tul nr. 5 a lăsat ca un creion, 
jurnalul și alte obiecte să „plu
tească" în cabină.

Vizita unei delegații
de arhitecți romîni

MOSCOVA 14 (Agerpres) — 
TASS transmite : Nava cos
mică „Vostok-5“ pilotată de 
cosmonautul Valeri Bîkovski 
își continuă zborul. In jurul 
orelor 18 (ora Moscovei) nava 
satelit „Vostok-5“ a efectuat 
două rotații în jurul Pămîn
tului.

Pilotul cosmonaut Bîkovski 
se simte excelent. Toate sis
temele navei funcționează bi
ne. In cabina navei cosmice se 
mențin condițiile dinainte sta
bilite.

După îndeplinirea probelor 
fiziologice și controlul asupra 
stării organismului, prevăzute 
de program, cosmonautul a 
mîncat.

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
TASS transmite: La ora 18,50 
(ora Moscovei), postul central 
de televiziune al U.R.S.S. a 
organizat o transmisie direc
tă de pe bordul navei cosmi
ce „Vostok-5“.

Pe ecran s-a văzut clar cum 
Valeri Bîkovski vorbea cu Pă-

MOSCOVA 14 (Agerpres). —* 
TASS transmite : La ora 22,12 
(ora Moscovei) nava satelit 
„Vostok-5” a terminat cea de-a 
cincea rotație în jurul Pămîn
tului. Potrivit datelor preci
zate, perioada de revoluție a 
navei-satelit este de 88,27 mi
nute, depărtarea minimă de 
suprafața pămîntului (perige- 
ul) este de 175 km, depărtarea 
maximă (apogeul)—de 222 km, 
înclinarea orbitei față de pla
nul ecuatorial — de 64 grade 
58’.

în timpul celei de-a patra 
rotații în jurul pămîntului, 
cosmonautul Bîkovski a avut 
o convorbire cu N. S. Hrușciov.

Zburînd deasupra teritorii
lor diferitelor țări și continen
te, cosmonautul Bîkovski a 
transmis mesaje de salut po
poarelor Europei, Chinei, A- 
mericii Latine, Australiei. în 
cursul zborului el a îndeplinit 
probele fiziologice și vestibu
läre, precum și complexul de 
exerciții fizice prevăzute de 
program. Cosmonautul Bîkov
ski a consumat cu poftă frip
tură și file de pasăre. El se 
simte excelent, suportă bine 
condițiile imponderabilității. 
Pulsul este de 76 bătăi pe mi
nut, iar frecvența respirației 
de 24.

în timpul celei de-a patra 
rotații, Valeri Bîkovski a avut 
o convorbire caldă, prietenea
scă, cu cosmonautul nr. 4, Pa
vel Popovici, care i-a trans
mis un salut fierbinte din par
tea familiei și celor apropiați.

încheind programul de cer
cetări prevăzut pentru prima 
zi de zbor, cosmonautul Bî- 
covski se va culca după orele 
24 (ora Moscovei).

Relațiile dintre oameni și stele capătă noi raporturi. Noi stele sînt proiectate pe cer de ge
niul omului, sînt populate de oameni care de Ia distanțe cosmice ne zîmbesc în odaia noa
stră de acasă prin „fereastra magică" a televizorului. Milioane și milioane de oameni de 
pe pămînt l-au urmărit aseară pe cosmonautul sovietic numărul cinci, timp de patru minute. 
I-am văzut chipul, mișcările, zîmbetul, i-am simțit bucuria și emoțiile care au străbătut Cos- 

moșul și s-au întîlnit la noi în casă cu propria noastră bucurie și emoție,

Convorbiri intre N. S. Hrușciov
și Valeri Bîkovski

t*

in Franța
PARIS 14 (Agerpres). — O 

delegație de arhitecți din țara 
noastră, condusă de Nicolae 
Bădescu, președintele Comite
tului de Stat pentru con
strucții, arhitectură și sistema
tizare, se află într-o vizită în 
Franța. Membrii delegației au 
vizitat Parisul și suburbiile 
sale, Orleans, Tours, Bloiș, un
de au examinat construcțiile 
recente și au avut întîlniri cu 
arhitecții francezi.

In cursul vizitei delegația a 
fost primită de Jacques Ma- 
ziol, ministrul Construcțiilor al 
Franței, cu care a avut un 
schimb de vederi privind pro
blemele de construcții.

La întrevedere a participat 
și dr. Victor Dimitriu, minis
trul R.P. Romîne la Paris.

Cu prilejul acestei vizite, la 
13 iunie Legația romînă la Pa
ris a oferit un cocteil. Au par
ticipat reprezentanți ai Mi
nisterului Construcțiilor al 
Franței, șefii diferitelor depar
tamente din Ministerul Aface
rilor Externe, Jean Demaret, 
președintele Uniunii interna
ționale a arhitecților, Michel 
Oberdoeffer, arhitect al orașu
lui Paris, arhitecți, specialiști 
din domeniul construcțiilor, 
oameni de cultură etc.

La 14 iunie, Ministerul A- 
facerilor Externe al Franței a 
oferit un prînz în onoarea de
legației de arhitecți romîni.

Storni de cărți românești
deosebit de apreciat îa £♦ L. A.

Ecoul internațional al zborului

navei „Vo$tok-5“

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
trimis următoarea radiogramă 
pe bordul navei cosmice „Vos
tok-5” :

„1
Vă felicit 
începerea cu succes a zborului 
cosmic.

Urmărim cu multă atenție 
zborul dv. Vă doresc sănătate 
și îndeplinirea cu succes a mi
siunii.

Vă urez toate cele bune. Vă 
vom îmbrățișa cu bucurie pc 
pămîntul nostru drag”.

★
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: De p'e bor-

.Dragă Valeri Feodorovici! 
cu căldură pentru

dul navei cosmice „Vostok-5", 
Valeri Bîkovski a transmis o 
radiogramă de răspuns lui 
N. S. Hrușciov ;

„Am fost profund mișcat de 
telegrama dv. Vă mulțumesc 
din toată inima, Nikita Ser
gheevici, pentru grija dv. pă
rintească. Pentru mine, care 
am fost educat de Comsomol, 
nu există cinste mai mare de
cât să îndeplinesc misiunea de 
onoare pe care mi-a încredin
țat-o patria sovietică. Năzuiesc 
să fiu comunist, membru al 
marelui nostru partid leninist.

Mulțumesc din tot sufletul 
oamenilor sovietici pentru u- 
rările de bine. Voi face totul 
pentru a îndeplini cu succes 
programul de zbor“.

'*

Anglia: „O victorie însemnata
a constructorilor de rachete...“

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Kenneth Gatland, vicepreșe
dinte al Societății interplane
tare britanice, într-o convorbi
re avută cu un corespondent 
al agenției TASS, a declarat: 
„Noua realizare sovietică — 
zborul unui nou cosmonaut so
vietic — în mod evident ur
mează cele mai bune tradiții 
ale realizărilor anterioare. Este 
uluitor faptul că „Vostok-5” a 
fost plasat pe o orbită apropia
tă de orbitele predecesoarelor 
sale. Acest lucru demonstrează 
de la sine victoria însemnată 
a constructorilor de rachete cu 
mai multe trepte folosite pen
tru lansarea navelor cosmice

„Vostok”. îl felicit pe locote
nent colonelul Bîkovski și pe 
toți inginerii și oamenii de 
știință care au pregătit acest 
zbor.

Consider că acest zbor va 
aduce noi succese programului 
sovietic de cercetare a Cosmo
sului. Nu voi fi uimit dacă în 
următoarele zile se va afla că 
alături de nava „Vostok-5” mai 
zboară încă o navă „Vostok” 
și că ele vor încerca să reali
zeze o intîlnire pe orbită.

In numele Societății interj 
planetare britanice, aș dori să 
urez locotenent colonelului Bî
kovski și bravilor săi tovarăși 
— astronauti — succes deplin”.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite ; La ora 19,30 
(ora Moscovei), N. S. Hrușciov 
a vorbit la telefon cu pilotul- 
cosmonaut, îocotenent-colone- 
lul Valeri Bîkovski, aflat în 
zbor la bordul navei „Vos
tok-5”.

împreună cu N. S. Hrușciov, 
la telefon s-a aflat Leonid 
Brejnev, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Reproducem stenograma con
vorbirii.

Bîkovski: Dragă Nikita
Sergheevici. sînt. profund miș
cat de cuvintele dv. calde de 
salut. Vă mulțumesc din toată 
inima, Nikita Sergheevici, pen
tru grija dv. părintească. Pen
tru mine, care am fost educat 
de Comsomol. nu există cinste 
mai mare decît să îndeplinesc 
orice misiune încredințată de 
patria noastră sovietică. Do
resc să fiu comunist, membru 
al marelui nostru partid leni-

nist. Mulțumesc din tot sufle
tul oamenilor sovietici pentru 
urările lor de bine. Voi face 
totul pentru a încheia cu 
succes programul de zbor. Cos
monautul Bîkovski.

Hrușciov : Vă felicit încă o 
dată, Valeri Feodorovici. Vocea 
dv. este destul de viguroasă. 
Mă auziți bine ?

Bîkovski: Vă aud bine, Ni
kita Sergheevici, vă mulțu
mesc foarte mult.

Hrușciov: Vă urez să vă 
încheiați cu bine zborul potri
vit programului prevăzut și să 
aterizați pe pămîntul iubit.

Bîkovski: Nikita Serghee
vici, misiunea va fi îndeplini
tă. Mulțumesc mult.

Hrușciov : Poporul vă va în- 
tîmpina cu multă bucurie. Vă 
doresc succes. La revedere.

Bîkovski: Nikita Serghee
vici, vă mulțumesc mult pen
tru tot. la revedere.

Hrușciov : La revedere.

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Cu prilejul Congre
sului anual al Asociației li
brarilor americani, care a a- 
vut loc anul acesta între 9 și 
12 iunie la Washington, a fost 
organizată cea de-a opta expo
ziție internațională a cărții, Ia 
care au participat un număr 
de 26 de țări. R.P. Romînă a 
participat la această expoziție 
prezentând un bogat stand cu
prinzând peste 250 de cărți 
din toate domeniile: literatu
ră beletristică, științifică, po
litică, albume de artă, cărți 
pentru copii, reviste etc. Stan
dul R.P. Romîne a atras a- 
tenția vizitatorilor, care au 
apreciat varietatea cărților ex
puse și condițiile grafice de 
prezentare.

A. P. Wales, directorul ex
poziției, a făcut o declarație In

care a subliniat că a fost im
presionat de varietatea și rea
lizarea grafică și editorială 
deosebită a volumelor prezen
tate la standul romînesc. Sco- 
țînd în evidență în special ca
litatea excepțională a albume
lor de artă, directorul expozi
ției a arătat că albumul „Vo- 
roneț“ este una dintre cele 
mai bune cărți de artă pe care 
Ie cunoaște și a subliniat că 
vizitatorii au fost foarte im
presionați de „Dicționarul teh
nic poliglot“, care — a spus 
Wales — „poate fi considerat, 
prin valoarea lui, unic în 
lume".

Expoziția va fi transferată 
la New York, unde urmează 
să fie deschisă între 19 iunie 
și 3 iulie, în clădirea Biblio
tecii publice a orașului.

Declarația unor delegați ciprioți care au participat

cu deputatul Lis- 
înapoiat de la cea 
Intîlnire a vepre- 

comitetelor pentru

rii Mediterane într-o zonă în 
care să nu existe arma ra
cheto-nucleară.

Cea mai urgentă problemă 
mondială este în prezent pro- 

păcii, 
sîntern

R. F. G.: La observatorul
A

înaintea startului în Cosmos

NICOSIA 14 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de 
presă, deputatul Potamitis, pre
ședintele Comitetului pentru 
apărarea păcii din Cipru, care 
împreună 
sarides, s-a 
de-a treia 
zentanților
colaborare și înțelegere reci
procă între popoarele balcanice 
de la București, a declarat că 
ciprioții sprijină întru totul 
eforturile țărilor balcanice în
dreptate spre transformarea 
Balcanilor, și a bazinului Mă-

blema dezarmării și 
a declarat el. Noi 
împotriva războiului și ce
rem desființarea bazelor mi
litare engleze din Cipru. 
Noi sprijinim întru totul pro
punerea guvernului sovietic cu 
privire la transformarea bazi
nului Mării Mediterane într-o 
zonă în care să nu existe arma 
racheto-nucleară.

de la Bochum (Agerpres).

BONN. 14 (Agerpres). 
După ce 
transmis 
cu privire la lansarea cu succes 
a navei cosmice „Vostok-5” 
pilotată de locotenent-colo- 
nelul Bîkovski, coresponden
tul de la Bonn al agenției 
TASS a luat un interviu prin 
telefon directorului adjunct 
al observatorului din Bochum, 
G. Hutterer.

„Vă felicit cu prilejul ace
stui succes grandios, a spus el. 
Timp de o jumătate de oră, 
observatorul recepționează

radio Moscova a 
comunicatul TASS

semnalele radio ale navei „Vo
stok-5”. Ele se aud foarte 
clar”. După cum a declarat în 
continuare savantul german, 
colaboratorii observatorului au 
recepționat convorbirea pe 
care a avut-o Bîkovski cu sta
ția, de pe sol. „Cosmonautul a 
comunicat că toate instalațiile 
funcționează normal și că 
temperatura din cabină este, 
de asemenea, normală”, 
servatomi continuă să 
rească riguros zborul 
cosmonaut sovietic.

Ob- 
urmă- 
noului

MOSCOVA 14
— TASS transmite: înaintea 
startului în Cosmos, cosmo
nautul sovietic Bîkovski a de
clarat : „Dragi tovarăși, prie
teni I Cucerirea cu succes a 
Cosmosului, începută de oa
menii sovietici, este un rezul
tat al cutezanțelor creatoare 
ale eroicului nostru popor și 
al traducerii în viață a indi
cațiilor istorice ale partidului 
comunist.

A trecut mai puțin de un 
an de cînd prietenii mei cos
monauții Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici, în urma lui 
Iuri Gagarin și a lui Gherman 
Titov, au săvîrșit un zbor

cosmic în grup. Astăzi mi-a 
revenit mie marea cinste de 
a continua opera al cărei în
ceput a fost făcut de patria 
noastră sovietică.

încredințez Comitetul Cen
tral leninist al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
guvernul sovietic, pe Nikita 
Sergheevici Hrușciov, pe dra
gii mei compatrioti, că voi 
depune toate eforturile, cu
noștințele și priceperea pen
tru a îndeplini cu cinste a- 
ceastă sarcină de răspundere 
și de onoare.

Pe curînd, . pe pămîntul 
iubit !“.

ÎN 26 O r LUNI
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : Valeri Bî
kovski, al cincilea cosmonaut 
sovietic, se află pe o orbită in 
jurul Pămîntului. De primul 
zbor cosmic din lume — zbo
rul înfăptuit de Iuri Gagarin 
— îl despart doar 26 de luni.

Prima rotație a lui Bîkovski 
reprezintă cel de-al 131-lea o- 
col al pămîntului efectuat de 
cosmonauții sovietici. Mai 
mult de jumătate din aceste 
raiduri au fost întreprinse de 
maiorul Andrian Nikolaev. 
Calea străbătută de Nikolaev 
acum zece luni pe bordul na
vei „Vostok-3" depășește de 
aproape două ori distanța par
cursă de cei patru cosmonauți 
americani la un loc.

Navele cosmice sovietice sînt 
cel puțin de trei ori mai gre
le decît capsulele în care au 
zburat cosmonauții americani.

Motoarele rachetei cu o putere 
totală de 20.000.000 CP, cu care 
au zburat primii cosmonauți 
sovietici, depășesc de aseme
nea de cîteva ori puterea fie
cărei rachete americane cu 
ajutorul cărora au luat startul 
navele cosmice ale S.U.A.

Iată cîteva date comparative 
principale în legătură cu zbo
rurile cosmonauților.

Dacă la 12 aprilie 1961, Iuri 
Gagarin a făcut doar „o vizi
tă“ de o oră și 48 de minute 
în Cosmos la mai puțin de ju
mătate de an Gherman Titov 
a dormit chiar în Cosmos, iar 
peste un alt an Nikolaev și 
Popovici au „locuit“ de-a bine- 
lea în spațiul periterestru un
de au rămas in total aproape 
șapte zile.

Cosmonauții au apropiat 
considerabil timpul cină in 
Cosmos vor putea fi construite 
„locuințe“, mai precis, stații

de transbordare pentru călă
torii și mai grandioase și ui
mitoare spre alte planete.

Zborurile încununate de suc
ces ale cosmonauților nu nu
mai că au confirmat trăinicia, 
navelor, dar' au și permis să 
se tragă concluzia că omul 
poate să trăiască și să lucreze 
în Cosmos. Prin zborul în grup 
al lui Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici a început de 
fapt pregătirea practică pen
tru zborurile spre alte planete:

Pentru a trimite de pe Pă
mînt spre Lună, Marte, Venus 
și spre alte lumi o navă cu o 
greutate de mai multe zeci de 
tone și a o face să revină cu 
bine pe Pămînt, este nevoie de 
o rachetă cu o putere gigan
tică.

Mai simplu este ca nava să 
fie asamblată chiar pe orbită 
din diferite elemente transpor
tate acolo cu rachete mai pu-

țin puternice, iar apoi să fie 
trimisă spre o altă planetă, 
imprimîndu-i-se o viteză su
plimentară. In acest scop este 
însă necesar să fie lansate 
corpuri cosmice pe orbite apro
piate, cu o exactitate de frac
țiuni de secundă, apoi aceste 
corpuri să fie alăturate și a- 
poi asamblate în Cosmos. U- 
nele din aceste sarcini au și 
fost rezolvate prin zborul na
velor „Vostok-3“ și „Vostok-4“.

Astăzi locuitorii Pămîntului 
se mândresc din nou cu rea
lizările lor. Zborul pilotului 
cosmonaut Valeri Bîkovski pe 
bordul navei „Vostok-5“ este 
o nouă victorie a geniului u- 
man. Acest zbor aparține tu- 
tuturor oamenilor, el este o 
nouă manifestare a încercării 
curajoase și realiste a omeni
rii de a părăsi, așa cum a spus 
Țiolkovski, leagănul său — 
Pămîntul.-

GENEVA 14 (Agerpres). — 
La 14 iunie a avut loc la Pa
latul O.NXJ. din Geneva cere
monia predării către muzeul 
fostei Ligi a Națiunilor a unui 
portret al lui Nicolae Titules- 
cu, oferit în dar de guvernul 
Republicii Populare Romîne.

La ceremonie au participat 
înalți funcționari ai O.N.U., 
șefi și membri ai delegațiilor 
participante la sesiunea Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare, delegați la Confe
rința generală a Organizației 
Internaționale a Muncii, re
prezentanți permanenți acredi
tați pe lingă Oficiul european 
al O.N.U., corespondenți ai pre
sei elvețiene și străine, membri 
ai misiunilor permanente la 
Geneva, funcționari ai O.N.U., 
precum și foști funcționari ai 
Ligii Națiunilor.

Din partea R. P. Romîne la 
ceremonie au participat Vasile 
Dumitrescu. ambasadorul R. p. 
Romîne în Elveția, I. Ionașcu, 
reprezentant permanent al 
R. P. Romîne la Oficiul euro
pean al O.N.U. de la Geneva, 
membrii delegației romîne la 
conferința Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, mem
bri ai delegației R. P. Romîne 
la Conferința generală a Orga
nizației Internaționale a Mun
cii.

In cadrul ceremoniei, Geor* 
ge Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne. conducătorul delegației 
R. P. Romîne la lucrările 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, a rostit o cu
vântare în care a evocat figura 
și activitatea lui Nicolae Titu
lescu. „Remarcabilele calități 
de om politic și de diplomat 
ale lui Nicolae Titulescu — a 
spus vorbitorul —• s-au concre
tizat în situarea sa pe o pozi
ție înaintată de interpret al nă
zuințelor de pace ale poporului 
romîn, de apărare a securității 
și păcii internaționale... El a 
fost un convins susținător al 
creării unui sistem de securita
te colectivă în Europa. De 
aceea el a depus eforturi pen
tru apropierea României de 
forțele antihitleriste, capabila 
să se opună agresiunii”.

Din partea Oficiului euro- 
pean al O.N.U.. a răspuns P- 
Spinelli, directorul Oficiului, 
care a adus un omagiu perso
nalității lui Nicolae Titulescu, 
subliniind activitatea sa în 
slujba cauzei apărării păcii și 
înțelegerii internaționale. Spi
nelli a mulțumit guvernului 
R. P. Romîne pentru darul fă
cut muzeului fostei Ligi a Na- 
țiunilor.

Conferința de presă a Iui

Harold Wilson
MOSCOVA 14 (Agerpres).— 

TASS transmite : Harold Wil
son, liderul Partidului labu
rist din Anglia, luînd cuvîntul 
la o conferință de presă care 
a avut loc la 14 iunie la Mos
cova a declarat că toate con
vorbirile pe care le-a purtat 
în capitala Uniunii Sovietice 
cu N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și cu alți conducă
tori ai Uniunii Sovietice „au 
fost cordiale și constructive”. 
„Cu toate că într-o serie de 
probleme internaționale între 
noi există divergențe, a rele
vat el, totuși s-a constatat un 
anumit grad încurajator de 
înțelegere reciprocă în unele 
probleme principale”.

El a subliniat că în convor
birile pe care le-a avut cu 
șeful guvernului sovietic s-a 
ajuns la o unitate de păreri 
în ce privește primejdia extin
derii armei 
după cum a

nucleare, care, 
arătat el, „repre-

zintă o piedică serioasă în ca
lea spre asigurarea păcii”. 
„Este necesar să se dea neîn- 
tirziat dovadă de inițiativă 
pentru realizarea unui acord 
care să împiedice extinderea 
armei nucleare și asupra altor 
țări”.

Harold Wilson a vorbit, de 
asemenea, despre necesitatea 
întreprinderii unor măsuri 
pentru a da posibilitate R. P, 
Chineze să participe la lucră
rile O.N.U. și pentru a asigu
ra în această organizație o re
prezentare mai largă a 
state independente.

Wilson a comunicat 
tilor despre apropierea 
telor de vedere între 
zentanții partidului 
englez și conducătorii guver
nului sovietic în ce privește 
necesitatea creării unor zone 
denuolearizate în Europa, în 
întreaga Africă, Americă La
tină și în Orientul Apropiat.
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Evenimentele
Guyana britanica

• Declarația primului ministru Cheddy Jagan.
• Unități ale armatei engleze patrulează pe 

străzile capitalei George town
GEORGETOWN 14 (Ager

pres). — Agenția France 
Presse relatează că situația din 
Guyana britanică continuă să 
se mențină încordată după 
tulburările provocate la 11 și 
12 iunie de elemente aflate în 
slujba cercurilor reacționare. 
Pe străzile capitalei țării, 
Georgetown, patrulează unități 
ale armatei și marinei en
gleze, iar militari englezi au 
înconjurat clădirea parlamen
tului cu un baraj de sîrmă 
ghimpată. Potrivit agenției 
France Presse, printre cei ră-

• pi- murr • n:senin i scurt •
PARIS — In legătură cu con

damnarea la moarte a trei re
prezentante ale Ligii femeilor 
irakiene, secretara generală a 
Uniunii femeilor franceze, 
Yvonne Dumont, a adresat pre
ședintelui Republicii Irak o te
legramă, în care, în numele tu
turor femeilor din Franța, cere 
anularea acestei sentințe. Uni
unea pemeilor franceze a adre
sat, de asemenea, o telegramă 
secretarului general al O.N.U., 
solicitîndu-1 să nu-și precupe
țească eforturile pentru a salva 
pe cele trei patrioate irakiene.

Agravarea conflictului 
dintre autoritățile 
diemiste și budiști

SAIGON — Conflictul dintre 
autorități și credincioșii budiști 
din Vietnamul de sud s-a agra
vat joi după ce populația s-a 
alăturat în mod activ preoților 
budiști în lupta lor împotriva 
regimului, transmite agenția 
United Press Internațional. 
Peste 3 000 de femei îmbrăcate 
în alb în semn de doliu au de
monstrat pe străzile Saigonului 
împotriva regimului diemist.

Autoritățile iau masuri ex
trem de severe pentru a împie
dica lărgirea mișcării de pro
test. Toate trenurile care vin la 
Saigon din partea centrală a 
țării și din alte provincii sînt 
percheziționate, iar preoții bu
diști sînt împiedicați să intre în 
oraș. Totodată autoritățile au 
cerut tuturor vizitatorilor să pă
răsească orașul. Negustorii în- 
tîmpină greutăți în transportul 
mărfurilor lor In oraș. Toate 
templele budiste din Saigon se 
află sub o strictă supraveghere.

BEIRUT. Ziarul libanez 
„An-Nida“ publică un articol 
semnat de Georges Hanna, cu
noscut activist pe tărîm ob
ștesc din Liban și participant 
activ la mișcarea de luptă pen
tru pace, în care se arată: „Mă
surile luate de conducătorii 
baasiști împotriva poporului 
kurd, în special atacurile ae
riene împotriva satelor kurde, 
constituie acțiuni incompatibi
le cu drepturile elementare ale 
omului. Problema kurdă nu 
poate fi rezolvată prin forța 
armelor. Este neîndoielnic că 
opinia publică internațională 
va sprijini revendicările po
porului kurd' și va condamna 
metodele violente la care re
curg autoritățile irakiene“.

NEW YORK — Potrivit unei 
statistici dată ,
„First Național City Bank of 
New York”, 100 de - ■ •
derj nord-americane, care în 
marea lor majoritate au filiale 
în America Latină, au obținut 
in anul 1962 venituri de 178 000 
de milioane dolari.

Potrivit acestei statistici — 
care reflectă gradul de supra- 
exploatare la care sînt supuse 
țările Americii Latine — 58 din
tre societăți au obținut „peste 
1 000 milioane de dolari fie
care",

publicității de

întreprin-

Creșterea șomajului 
in Anglia

LONDRA. — Directorul Consi
liului dezvoltării economice a re
giunilor din nord-estul Angliei, 
Chatwind, lulnd cuvîntul la o con
ferință de presă din Londra, a de
clarat că pină în prezent guver
nul nu a luat nici un fel de mă
suri serioase pentru a lupta împo
triva șomajului din nord-estul

tării. Încă în ianuarie a.c., mini
strul pentru problemele științei. 
Hailsham, a primit instrucțiuni să 
ia măsuri pentru lichidarea șoma- 
lului în rîndul oamenilor muncii 
din această regiune. Chatwind a 
comunicat că în luna mai, in re
giunea de nord-est existau 58 000 
de șomeri, aproape cu 7 000 mai 
mult decît in octombrie 1962. In 
afară de aceasta, peste 10 000 de 
muncitori efectuează săptămîna de 
lucru incompletă. El a subliniat 
ci șomajul in rîndui tineretului a 
luat asemenea proporții, incit a- 
ceasta stirneșt» „o neliniște foarte 
serioasă".

LEOPOLDVILLE 14. Potri
vit unor relatări din Stanley- 
ville, în Provincia Orientală 
din Congo a fost creat un nou 
guvern provincial, în ciuda 
încercărilor de sabotaj 
partea forțelor de dreapta. 
Guvernul este
Grenfell, membru al partidu
lui „Mișcarea Națională Con
goleză“, discipol credincios ■ al 
cauzei lui Patrice Lumumba.

Potrivit observatorilor poli
tici de la Leopoldville, forma
rea guvernului provincial con
dus de Grenfell este conside
rată drept o mare victorie a 
forțelor naționaliste congo
leze.

PARIS 14. —• în noaptea de 13 
spre 14 iunie, în Adunarea Na
țională Franceză s-au încheiat 
dezbaterile în problema ratifică
rii tratatului franco-vest-german.

Dezbaterile s~au prelungit pînă 
la ora 3 dimineața. Proiectul de 
lege cu privire la ratificarea 
tratatului franco-vest-german a 
fost aprobat cu 325 voturi pentru 
și 107 contra. împotriva ratifi
cării au votat deputății comu
niști și socialiști.

niți în cursul tulburărilor sa 
află senatorul Cedric Nunes, 
ministrul educației. Bandele 
de huligani au provocat stri
căciuni unui număr de 80> de 
clădiri.

Intr-o declarație făcută la 13 
iunie, primul ministru Cheddy 
Jagan a arătat că instigatorii 
tulburărilor din ultima vreme 
sînt cele două partide de o- 
poziție din țară, precum și li
derii sindicali de dreapta. El a 
subliniat că scopul acestor po
liticieni este de a răsturna, 
prin orice mijloace, guvernul 
legal al țării.

După cum rezultă din re
latările agențiilor de presă, 
precum și ale ziarelor engleze, 
evenimentele din Guyana bri
tanică se încadrează într-un 
plan al cercurilor colonialiste 
care au provocat lupta rasia
lă între populația neagră și 
de origine indiană pentru a 
crea dezordini și a împiedica 
guvernul Jagan să ducă la în
deplinire programul său
obținere a independenței to
tale, precum și de reforme so
ciale.

de

Val de ter oaie
polițienească

în Venezuela

din

condus de

CARACAS. — Rășpunzînd 
ordinului președintelui Betan
court, poliția venezueliană a 
declanșat, la 13 iunie, un val 
de arestări a elementelor pro
gresiste din întreaga țară. Co
respondentul din Caracas al a- 
genției Associated Press trans
mite că, în primele ore ale di
mineții de joi, numai în capi
tala țării au fost arestate peste 
250 de persoane Aceeași a- 
genție relatează că poliția bă
nuiește că alte sute de per
soane s-au refugiat la Univer
sitatea din Caracas, oare bene
ficiază de autonomie acade
mică și unde polițiștii nu au 
dreptul să pătrundă.

După cum s-a anunțat, noile 
acțiuni represive au fost de
clanșate după ce poliția a pre
tins că a descoperit un com
plot împotriva președintelui 
Betancourt. Președintele a or
donat poliției „arestarea pre
ventivă” a tuturor membrilor 
partidului comunist și ai Miș
cării revoluționare de stînga 
din Venezuela.
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