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Vom încadra 
lucrările

optime

■
 nul acesta, sarci

nile stațiunii 
noastre de mașini 
și tractoare au 
crescut simțitor.

Marea majoritate 
a lucrărilor agri

cole pe terenurile gospodăriilor, 
colective vor fi efectuate de 
mecanizatori. Se poate spune, 
pe drept cuvînt, că realizarea 
producțiilor mari trece, de 
fapt, prin mîinile mecanizato
rilor, depinde în cea mai mare 
măsură de munca acestora. 
De aceea, noi ne-am pregătit 
cu foârte multă atenție pentru 
campaniile agricole ale aces
tui an.

Zăpada mai acoperea încă 
pămîntul cînd cele 14 brigăzi 
ale S.M.T. s-au îndreptat, cu 
toate atelajele reparate și re
vizuite pînă în cele din urmă 
amănunte, spre cele 12 gospo
dării agricole colective din ra
ion, pe care urmează să le de
servească. In iarnă, mecani
zatorii s-au străduit și au re
ușit să efectueze reparații de 
calitate foarte bună. O atenție 
deosebită au acordat revizuirii 
celor 104 semănători 2 SPC 2. 
La fiecare din aceste semănă
tori s-ă făcut un rodaj de 10 
ore în condiții de lucru, urmă- 
rindu-se în special, funcționa
rea mecanismului clapetelor 
pentru însămînțarea în cui
buri.

Situația atmosferică fiind 
foarte nestatornică, pentru a 
asigura efectuarea însămînță- 
rilor în epoca optimă este ne
cesară accelerarea ritmului de 
execuție a lucrărilor de pregă
tire a ogoarelor și de însămîn- 
tări prin folosirea întregii ca
pacității a mașinilor și trac
toarelor și a fiecărei „ferestre”, 
a fiecărei ore bune de lucru. în 
acest scop, am luat măsura 
ca la peste 40 la sută din par
cul de tractoare să se lucreze 
în două schimburi. Ziua, în 
schimbul I toate tractoarele 
vor fi la semănat, iar în schim- 

I bul II se vor face lucrările 
| pregătitoare pentru însămîn- 

țări (discuit, grăpat, cultivare 
totală etc.). Lucrînd în acest 
fel și respectînd vitezele opti
me de lucru, însămînțatul po
rumbului va dura circa 7 zile.

Pentru funcționarea conti
nuă în timpul campaniei a 
tractoarelor am luat, printre 
altele, următoarele ’ măsuri : 
au fost asigurate în întregime 
plinurile de combustibil la 
brigăzile de tractoare (există 
acum cîte 1 000 kg motorină 
pentru fiecare tractor, iar de
pozitul de la centrul S.M.T. 
dispune de alte 120 tone) ; ali
mentarea tractoarelor cu com
bustibilul necesar se va face 
direct la cîmp, fiecare brigadă 
fiind dotată pentru aceasta cu 
două sau chiar trei cisterne 
mobile. Spre deosebire de a- 
nul trecut, cînd dispuneam 
doar de un atelier pentru re
medierea rapidă a defecțiuni
lor tehnice, dispunem acum de 
două ateliere mobile, fiecare 
fiind deservit de un maistru 
și un mecanic cu înaltă cali
ficare. Aceste ateliere sînt do
tate cu un număr suficient de 
piese de schimb, mai ales din 
cele care sînt solicitate mai 
mult (brăzdare, suportul cu
tiei de semințe, discuri, distri
buitor etc).

Experiența ne-a arătat că 
buna funcționare a tractoare
lor și mașinilor agricole și 
deci, efectuarea în timpul op
tim a lucrărilor agricole de
pind, în primul rînd, de me
canizatori, de pregătirea și 
priceperea acestora.

Pentru aceasta, înainte de 
plecarea din stațiune, timp de 
două zile toți mecanizatorii 
noștri au participat la un in
structaj, cu care ocazie am 
verificat cunoștințele lor cu 
privire la mînuirea mașinilor 
mai noi, în special a semănă
torii de porumb 2 SPC 2, cu 
care se va executa, în primă
vara aceasta, un volum foar
te mare de lucrări. Un ciclu 
de lecții a fost repartizat pre
gătirii agrotehnice, insistîndu- 
se mai ales asupra culturii po
rumbului. Ajunși la locurile 
de muncă, mecanizatorii au 
luat legătura cu conducerile 
gospodăriilor colective. Trac
toriștii au fost repartizați pe 
lîngă brigada de cîmp și s-au 
stabilit planurile de muncă, 
împreună cu inginerii agro
nomi (timp de 5 zile toți in
ginerii agronomi din G.A.C. pe 
care le deservim au fost pre- 
zenți la S.M.T. — unde au 
fost puși la curent cu caracte
risticile tehnice ale mașinilor 
din dotarea brigăzilor), s-au 
făcut instructaje cu brigadie
rii de cîmp și colectiviștii ce 
urmează a lucra pe semănă
tori, privitor la modul de 
funcționare și reglare a semă
nătorii 2 SPC 2.

La G.A.C. din Gîngiova, 
Padea, Comoșteni, „16 Februa- 
rie”-Segarcea și altele s-a sta
bilit în mod amănunțit cine 
va răspunde de aprovizionarea 
cu semințe a semănătorilor, re- 
partizîndu-se pentru această 
muncă un număr corespunză
tor de atelaje conduse, în ma
joritate, de tineri colectiviști.

Inginer PARIȘ AUREL 
mecanic șef la S.M.T. Segarcea

(Continuare în pag. a lll-a)
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Proletari din toate țările, tiniți-vă!

viitorilor specialiști

■ Prof. univ.
C. Dinculescu, 

membru corespondent al Acade
miei R. P. R. — rectorail Insti
tutului politehnic din București

Răspunderea pentru creșterea

Curs pentru operatori 
cinematografici

In vederea asigurării unor 
condiții cît mai bune de pre
zentare a filmelor la sate, în
treprinderea regională cinema
tografică Hunedoara a organi
zat în comuna Geoagiu un 
curs cu durata de două săptă- 
mîni de calificare pentru ope
ratori. In cadrul cursului sînt 
ținute lecții teoretice și de
monstrații practice privind 
tehnica aparatelor, asigurarea 
unei mai bune vizionări și au
diții a filmelor.

O nouă promoție
de mecanici agricoli

De curînd 111 elevi de la 
Centrul școlar agricol din Giur
giu au încheiat cursurile și au 
plecat în practica de producție 
în diferite gospodării agricole 
de stat din regiunea București, 
la G.A.S. Giurgiu, 
Asan-Aga și altele.

Toporu,

•-----

LUCRĂRI DE ÎMPĂDURIRI
De cîteva zile în regiunea 

Hunedoara se desfășoară lu
crările de împăduriri de pri
măvară. Pînă acum s-au și 
plantat cu diferite specii de ră- 
șinoase și foioase 440 ha tere
nuri deluroase și degradate de 
la poalele Munților Apuseni, 
Sebeșului, Poiana Rusca și 
Retezat.

Silvicultorii din regiune 
execută toate împăduririle din 
primăvara aceasta în mustul 
zăpezii, asigurînd o mai bună 
prindere și dezvoltare a arbo-

Printre elevii care au obți
nut rezultate bune în pregăti
rea teoretică se remarcăMa
rin Bujan, Gheorghe Ciobanu, 
Ion Mănăilă, Ion Dobțj,u,. Pă
ianjen Silvian- Iordache Con
stantin și alții care după ter
minarea practicii în producțiâ 
și susținerea examenului de 
absolvire de la sfîrșitul anului 
școlar vor lucra în producție 
în cadrul gospodăriilor agrico
le de stat.

PAUL ISAR
profesor.

cinteia 
tinerelului
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Gh. Ghețu, Constantin Ionete 
și Rudolf Felea au lucrat pe 
multe din marile șantiere 
ale fării: la Bicaz, Hune
doara, Onești, Săvinești, 
Brazi etc. Acum, sînt minări 
că participă la înălțarea 
unui nou și gigant obiectiv 
industrial — Combinatul si

derurgic din Galafi.

Foto: AGERPRES 

rilor. Totodată silvicultorii a- 
jutați de cetățeni din localită
țile miniere ale Văii Jiului și 
din centrul feroviar Simeria au 
scos din pepiniere și au pre
gătit în vederea plantării 
15 330 000 puieți.

La lucrările de împăduriri 
participă, de asemenea, volun
tar și un însemnat număr de 
cetățeni din raioanele Orăștie, 
Alba și llia.

De la începutul șesenalului 
și pînă acum în această parte 
a țării s-au împădurit aproape 
17 000 ha. terenuri degradate și 
goluri de munte. 

f
(Agerpres),

VATA
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upă absolvirea in
stitutului, pe stu
denții noștri îi aș
teaptă giganții in
dustriei socialiste, 
în fiecare an, pe a- 
dresa rectoratului

sosesc sute și sute de cereri prin 
care sînt solicitați tot mai mulți 
absolvenți...

Folosind condițiile materiale 
bune de care dispunem, strădiu- 
indu-ne să asigurăm un înalt ni
vel științific procesului de învă- 
țămînt, noi avem datoria să for
măm specialiști, să formăm in
gineri care să aibă cunoștințe în 
concordanță cu cerințele științei 
și tehnicii celei mai înaintate. 
Este însă necesar să ținem me
reu pasul cu tehnica modernă, 
Bă asigurăm o neîntreruptă legă
tură între institut și uzinele în 
care vor lucra după absolvire — 
ca specialiști — studenții noștri.

Iar aceasta nu este posibil 
decît parcurgînd un itinerar care 
începe în sala de curs, trece 
prin sala de seminar și labora
tor, prin bibliotecă și se oprește 
în întreprindere. Abia în între
prindere studentul verifică în 
practică toate cunoștințele căpă
tate de el la cursuri, seminarii, 
ore de laborator și în bibliotecă. 
Astfel întreprinderea devine 
pentru student a doua facultate, 
în care are de trecut, în fața u- 
nor profesori exigenți — munci
tori, tehnicieni, ingineri — exa
menele grele ale producției.

Iată de ce noi, profesorii din 
institut, am simțit necesar ca u- 
nele cursuri să trateze mai pe 
larg probleme legate direct de 
nevoile întreprinderilor. Nu
meroase cursuri sînt adaptate 
continuu nevoilor practice pe 
baza documentelor de partid și 
de stat, folosind experiența uni
tăților producătoare și a institu
telor de cercetări. Cadrele di
dactice se străduiesc să fie la cu
rent cu cele mai importante pro
bleme care se ridică în produc
ție, pentru a asigura un bogat 
conținut cursurilor predate ; de 
foarte multe ori au fost consul
tați specialiști de la marile u- 
zine din Capitală și din țară 
care și-au adus un aport prețios 
la alcătuirea programelor de 
curs. Din dorința de a ține pasul 
cu progresul tehnic, cu avîntul 
industriei, s-au născut planuri de 
înființarea unor secții noi și in
troducerea unor noi cursuri. 
Necontenit planul de dezvoltare 
a institutului va fi pus de acord 
cu planul de dezvoltare a econo. 
miei naționale.

Ca o consecință a nivelului ști
ințific ridicat al procesului de 
învățămînt din institut, la noi se 
desfășoară o largă și rodnică ac
tivitate de cercetare științifică. 
Colectivele de catedră și cercu
rile științifice studențești au fă- 
■cut și fac studii importante care 
propun soluții de rezolvare — în 
spiritul cuceririlor tehnicii îna
intate — a unor probleme ridi
cate de producție în cele mai 
mari întreprinderi din București, 
Ploiești, Brașov, Reșița etc. — 
întreprinderi cu care noi între
ținem legături permanente. în 
toate aceste întreprinderi se des
fășoară în prezent bătălia pen
tru mecanizarea și automatizarea 
proceselor tehnologice. O bătălie 
pe un front foarte larg, în care 
8Înț angajate : fiecare secție, fie
care brigadă, fiecare om. Ne-am 

avîntat și noi — profesori și 
studenți — în această bătă
lie. Așa se face că toate ca
drele didcatice și cei mai buni 
studenți au fost atrași în munca 
de cercetare științifică. în colec
tivele de catedră, în cercuri ști
ințifice studențești se desfășoară 
o muncă pasionantă. Iată și obiec
tivele : în domeniul chimiei, e- 
laborarea de procese tehnologice 
mai economice decît cele actua
le, automatizarea acestora spre a 
se obține produse de înaltă cali
tate ; în domeniul metalurgiei, 
punerea la dispoziția întreprin
derilor constructoare de mașini 
a unor noi criterii științifice, pe 
baza cărora să se poată conduce 
în mod rațional unele tratamen
te termice ale oțelurilor ; se ur
mărește, de asemenea, — în do
meniul automatizării — dezvol
tarea corespunzătoare a studiu
lui comenzii. în această direcție 
aș vrea să evidențiez participa
rea proaspeților absolvenți ai in
stitutului, inginerii Mihai Mitiko 
și Nicolae Necula, alături de pro- 
fesorii Gheorghe Cartianu și Ni
colae Marinescu la construirea u- 
nui dispecer de radio-telefonie 
pentru minele de la Filipeștii de 
Pădure ; lucrarea va intra în 
funcțiune în cursul lunii mai. 
Cadrele didactice și studenții 
care realizează asemenea cerce
tări deosebit de valoroase con
stituie dovezi vii, grăitoare ale 
faptului că Institutul politehnic 
din București formează specia
liști de nădejde.

Dar în înfăptuirea deplină a 
legăturilor dintre studiu și prac
tică, producția oferă posibilită
țile cele mai mari. în acest sens, 
conducerea institutului acordă o 
importanță deosebită practicii în 
producție. Pînă în luna iulie, 
cînd primele serii de studenți 
vor începe practica, mai este des
tulă vreme. Totuși, colectivul de 
practică a luat toate măsurile 
pentru ca în acest an universi
tar practica în producție să se 
desfășoare în cele mai bune con
diții. Au fost reînnoite contrac-

(Continuare in pag. a Il-a)

La G.A.S. Alba Iulia noi terenuri sînt puse în valoare prin terasare și plantare cu viță de 
vie din soiuri superioare.

Prima zi de lucru.
A tatălui — rihtuitorul Ion 

Veșteman — a fost acum 21 de 
ani. A fiicei sale, astăzi. Au 
plecat împreună spre fabrică. 
Au pășit împreună pe poartă. 
Tatăl tăcut, cărunt. Fiica — 
Georgeta — absolventă a șco
lii profesionale — alături, 
sprintenă. îmbujorată de emo
ție.

Prima zi de lucru. A tată
lui — Atelierele „APACA”. 
Maghernițele întunecoase, 
joase. Cimentul spart. Otrava 
manganului și frigul. Ora me-

notă de mândrie. Adică, iată, 
lucrez și eu într-o fabrică 
mare, modernă, conduc mași
nile astea complicate !... Tată 
și fiică intră în zarva secției. 
Fețele muncitoarelor 
vechi se ridică zîmbitoare 
urmărească.

— Bătrînul Veșteman 
adus fata la lucru...

— Să fie cu noroc }
★

Pauza de la ora 10,30. Difu
zoarele au transmis pînă mai 
adineaori exercițiile cuprinse 
în gimnastica de producție. Iar.

O familie

Foto : AGERPRES

Telegramă
Tovarășului JANOS KADAR, 

Prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Tovarășului ISTVAN DOBI, 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Budapesta

mai 
să-i

și-a

cu mii de membri »99

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, al nostru personal și al întregului popor 
romîn, vă transmitem dv. și prin dv. poporului 
frate ungar, un salut călduros și felicitări cor
diale cu prilejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Ungare, a 18-a aniversare a eli
berării țării de sub jugul fascisto-hitlerist de 
către Armata Sovietică.

Poporul romîn se bucură din toată inima de 
marile realizări ale poporului ungar, care în

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar 
ai Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 

Romîne

București, 3 aprilie 1963

deplinește cu succes hotărîrile Congresului al 
VUI-lea al P.M.S.U., asigurînd dezvoltarea pe 
mai departe a economiei, culturii, științei și a 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

Exprimîndu-ne satisfacția că relațiile de 
prietenie trainică și colaborare rodnică, reciproc 
avantajoasă dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Ungară se dezvoltă și 
se întăresc continuu, spre binele popoarelor 
țărilor noastre, vă urăm, dragi tovarăși, dv. și 
întregului popor ungar, noi și mari succese în 
desăvîrșirea construcției socialiste în Republica 
Populară Ungară prietenă, în lupta pentru 
pace,

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu

lare Romîne

I
I immeața lașa sa
| se reverse spre

I Fabricii de
SaffîțES confecții și tricota- 

JOLawl je „București” va-
ITfîWTil luri-valuri de oa

meni. Privite de 
undeva, de sus, par rîuri care 
curg în același sens, care se 
unesc într-un fluviu mare, pu
ternic. Sînt muncitorii primu
lui schimb...

O familie formată din mii 
de oameni...

E ceea ce simte, de fiecare 
dată, Victoria Drăghici, cînd 
trece poarta fa- 
briciii cu doi 
dintre membrii 
familiei ei; sim
te că ea și co
piii săi, pe ca- 
re-i aduce la 
căminul fabri
cii sînt, de fapt, 
membrii acestei 
familii mai 
mari. Spui „fa
brica noastră“, cum ai spu
ne „familia noastră”. O fa
milie în mijlocul căreia se 
desfășoară orele cele mai pli
ne ale zilelor, în mijlocul că
reia ai 
zezi...

Copiii rămîn la cămin și 
Viorica - - - ■ ■ 
secția VII, unde conduce trei 
unități de producție. Începe 
munca unei noi zile. La ora 
asta o vezi intîrziind lîngă 
muncitoarele tinere, abia veni
te de la școala profesională, 
așa cum — să fie 12 ani de 
atunci ? — ea însăși, proaspă
tă absolventă a aceleeași școli, 
primea învățătură de la mai
ștrii și lucrătorii mai vechi; 
așa cum copiii săi primesc în
vățătură și sînt crescuți aici, 
în marea familie. Datoria față 
de tinerele generații — să le 

I îndrume, să le crească — este 
: pentru tovarășa Drăghici în- 
> doită : ca ajutoare de maistru 
> și ca secretară U.T.M. a sec- 
’ ției.

crescut și te maturi-

Drăghici urcă spre

Concurs
La I. R. A. Cîmpina lucrează 

numeroși tineri; mecanici, 
electricieni, strungari. De cu
rînd, pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale ale a- 
cestora s-a organizat un con
curs „Cine știe meserie, răs
punde’’ cu tema; „Reparații 
auto la nivelul tehnicii înain
tate”.

După ce au studiat bibliogra
fia indicată („Manualul ingi

sei de-a lungul trotuarelor, pe 
stradă, vara; de-a lungul cup
toarelor de ars cărbuni, pentru 
călcat, iarna. Carcera pentru 
muncitori; cravașa maiștrilor 
militari care conduceau sec
țiile, șefii de echipă care te 
plăteau cu atît cît voiau...

— Ți-am spus ? In prima zi 
mi s-a părut totul tare urît. 
Și nici o vorbă bună...

— Mi-ai povestit, tată.
— ...și s-a pripășit mai tir- 

ziu, la noi, o fetiță. O chema 
Constanța. Avea 11 ani, abia a- 
jungea la mașina de cusut, aȘa 
era de micuță. Mereu o ve
deai plîngînd. O dată i-a venit 
rău din otrava aia de man- 
gan...

Prima zi de lucru. A fiicei.
— Să iei aminte la toate ma

șinile noastre de acum. Pe vre
mea mea mașinile erau mina
te cu piciorul...

— Știu tată, mi-ai spus. Cit 
despre mașini, ai uitat că am 
făcut practică aici ? Am în
vățat să le conduc...

In vocea fiicei străbate o

acum transmit muzică pentru 
fruntașii fabricii. în aceste 
pauze, doi tineri stau plecați 
deasupra unui vraf de cărți, 
de caiete.

Cei doi sînt Ion Albu și 
Gheorghe Pestrițu — ajutori 
de maiștri. Acum cîțiva ani, 
Gheorghe Pestrițu venise să-și 
facă practica, de la școala de 
maiștri, aici în secția VI. A- 
tunci l-a cunoscut și pe Ion 
Albu. De atunci au început să 
se împrietenească, prietenie 
însemnînd să creezi, din tot 
ce tu ai mai bun, din tot 
ce are mai bun tovarășul tău 
un fond comun amîndurora.

Intr-o prietenie unul trebuie ' 
să aibă mai totdeauna și ini
țiativele. Să facă primul pas. 
Acest rol i-a revenit în cazul 
nostru lui Ion Albu. Mai în- 
tîi ca secretar U.T.M. și co
munist, Ion Albu, l-a pregătit 
pe tovarășul său pentru a de
veni candidat de partid. Apoi, 
ca om cu orizonturi mai largi 
și ca prieten l-a determinat să 
se înscrie la liceu. Anul ace
sta, Gheorghe Pestrițu a tre
cut la cursurile fără frecven

ță Ion Albu con
tinuă cursurile 
la seral. De a- 
ceea, totdeauna 
în asemenea pa
uze, Ion Albu 
îi arată colegu
lui său de clasă 
ce mai au de 
învățat, ajutîn- 
du-l să țină pa
sul cu lecțiile, 

fac vizite aca- 
împreună, discu- 
planuri de viitor.

Productivitate sporită
Pînă nu de mult în secția 

lăzi a I. F. Bixad (Oaș) col- 
țarele metalice se executau 
manual. Cei doi muncitori care 
lucrau aceste piese, oricît s-ar 
fi străduit, nu reușeau să asi
gure cantitatea de colțare ne
cesară producției. Tînărul 
strungar Ludovic Stenicica și-a 
propus să mecanizeze această 
operație. El a conceput o 
schiță pentru realizarea unei 
foarfeci automate. Cabinetul 
tehnic a fost de acord cu exe
cutarea prototipului.

Acum cîteva zile foarfecă a 
fost experimentată. Rezulta
tul : într-o singură zi au fost 
produse 168 000 bucăți colțare. 
Productivitatea muncii a cres
cut de 40 de ori.

Prof. IOSIF TATARU
corespondent voluntar

îșiAlteori 
să, învață 
tă sau fac
Ion Albu vrea să meargă mai 
departe la Facultate. Vor fi 
colegi și acolo ? Poate că e o 
întrecere între cei doi și la în
vățătură, pentru că în pro
ducție, cele două schimburi pe 
care le conduc sînt într-o ast
fel de întrecere.

Ion Albu și Gheorghe Pestri. 
țu sînt numai doi dintre tine
rii care se realizează aici, în 
marele colectiv al fabricii;

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a lll-a)

Peste plan
în urmă cu cîteva zile briga

da de producție de la rampă, 
condusă de comunistul Nicolae 
Iordache, a obținut un succes 
deosebit. Prin mai buna organi
zare a muncii, și prin folosirea 
deplină a timpului de lucru ca 
a încărcat în vagon, într-o sin
gură zi cu 887 tone de ciment 
mai mult decît prevedea sarcina 
de plan (cea mai mare realizare 
din istoria fabricii de ciment 
din Bicaz).

CONSTANTIN RAȘIȚARU 
corespondent voluntar

cu temă
nerului”, „Cartea lăcătușului” 
etc) concurența s-au prezen
tat în fața juriului. Tinerii 
Dumitru Baciu, Ion Maholea și 
Anton Sava s-au dovedit a fi 
cei mai 
meseriei.
pentru 
tente pe
fost premiați cu cărți.

buni cunoscători ai 
Cîștigînd concursul, 

răspunsurile compe- 
care le-au dat, ei au

L. GHERGHICEANU
corespondent voluntar In vacantă, la cercul de aeromodelism de la Palatul pionierilor

îlliB
- ■



IULIA TÖSZERVASILE PACURAR TOMESCU NICOLAE BUZURA AUGUSTIN

VASILE PĂCURAR student 
în anul IV, Facultatea de construc
ții, Institutul politehnic din Cluj.

"Viitor constructor, om obișnuit 
cu calculele inginerești și mereu 
preocupat de economia timpului — 
studentul iruntaș și în același 
timp, destoinic activist de aso
ciație.

— Situația la învățătură ?
— Media generală foarte aproa

pe de 101 în toți anii de facul
tate nici o notă mai mică de 9 și 
cele mai multe de 10 ; în sesiunea 
de iarnă 3 examene : 3 note de
10 ; în primul semestru două pro
iecte : un 10 și un 9.

— Explicația ?
— Conștiința datoriei de a în

văța cit mai bine, de a munci per
severent, de a înfrlnge prin efor
turi sistematice orice greutăți...

IULIA TO'SZER, studentă în anul
11 al Conservatorului ,,Gh. Dima".

Întrebată despre felul în care

Studenți din anul II — Facultatea de fizică a Universității din București —

In laboratorul de microscopie electronică

Foto: I. CUCU

Învață,
știe cărui teatru muzical are... 
trac. Reținerea și emoția trec a- 
tunci cinci se ajunge la subiectul 
prelerat: pasiunea pentru muzică. 
Pasiune veche, deși lulia Toszer 
este toarte tinără: încă la 5 ani 
muzica a atras-o, a fermecat-o ; 
Intre 6 și 13 ani a învățat vioara ; 
îndrumată de profesoara Pop Emi
lia se consacră canto-ului, iar în 
I960 primește o mențiune la festi
valul republican al școlilor și in
stitutelor de artă. Se prezintă la 
examenul de admitere la Conser
vator luînd 10 la probele de spe
cialitate. In anul 1 ca și in ultima 
■sesiune obține, de asemenea, nota 
maximă la aproape toate exame
nele. Participă la concursul repu
blican al tinerilor soliști în Intim- 
pinarea Festivalului tineretului de 
la Helsinki obținînd mențiunea o- 
notifică. Acum se pregătește pen
tru un concurs Schumann.

viitoarea solistă a cine 
teatru muzical na- 

Bo-

se-

TOMESCU NICOLAE, student în 
anul III, Facultatea de științe 
turale, Universitatea „Babeș 
Iyai".

Media 10 obținută la ultima -- 
siune de examefie este confirma
rea nu numai a laptului că Nico- 
lae Tomescu este un student sîr- 
guincios care participă activ la 
orele de curs și seminar și-și înde
plinește cu perseverență și spirit 
de răspundere toate îndatoririle 
profesionale. Este totodată confir
marea utilității preocupărilor sale 
personale, a interesului său pentru 
formarea unui orizont științific cit 
mai larg concretizat între altele in 
activitatea sa de cercetare știin
țifică. Președinte al cercului știin
țific studențesc de zoologie „Emil 
Racoviță“ el a pregătit pentru se
siunea din aprilie lucrarea cu apli
cabilitate practică : „Contribuții Ia 
cunoașterea heteropterelor din lu
cerna și trifoi“. Deosebit de folo

y

sitoare pentru orientarea activită
ții sale profesionale și de cerce
tare este și participarea la cercul 
teoretic „Probleme filozofice ale 
biologiei moderne", precum și 
munca sa în cadrul învățămintului 
politic U.T.M. de care răspunde 
ca membru în comitetul U.T.M. pe 
facultate.

BUZURA AUGUSTIN — student 
în anul V, Facultatea de medicină 
generală din Cluj.

Un nume cunoscut în prezent 
multora dintre lectorii care urmă
resc cu interes alirmarea unor noi 
talente din riadul tineretului nos
tru universitar. Căci Auguslin Bu- 
zura care în 1960 a publicat intr-o 
revistă clujeană prima sa poves
tire „Pămlnt" este acum la primul 
său-volum publicat de Editura 
pentru literatură și artă.

Muncește mult pentru a-și îmbo
găți necontenit experiența de viață 
și a-și desăvirși măiestria literară, 

mult, luptă împotriva orică
ror tentații de tacll și mediocri
tate, e nemulțumit azi de ce a 
scris ieri și știe cu certitudine că 
primului volum îi va urma al doi
lea, iar acestuia altele și altele.

Dar Auguslin Buzura 'este un 
fruntaș al studenților Institutului 
medico-farmaceutic din Ciul nu 
numai prin calitatea sa de proza
tor : ci și prin sirguința sa în în
sușirea medicinii, prin pasiunea sa 
pentru studiul bolilor profesionale 
și al psihiatriei, prin rezultatele 
bune obținute la examene. $1 prin 
bogata sa activitate obștească dusă 
ca responsabil al cenaclului casei 
de cultură a studenților, al cercu
lui de estetică marxistă 
drul serilor literare 
pentru sludenti. pentru 
la clubul C.F.R. Dej sau 
lectiviștif din comuna

1 teazu.

sau în ca- 
organizate 
muncitori 

pentru co- 
Mihai Vi-

MIRON FLORIAN
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Despre grupa de studenți 
și despre studenții grupei

rupă de stu
denți — o frac
țiune a anului 
respectiv, din- 
tr-o respectivă 
facultate. De 
obicei, poartă

Un număr : 356, 741, 352...
Dar oare poate surprinde 

cineva tot noianul de fapte, 
de probleme, de sentimente, 
de idei, de gînduri cît.e se 
nasc, cresc, se frămîntă, înflo
resc. se ciocnesc ori se rezolvă 
în cei cinci ani de studii, in
tr-un colectiv de muncă și au- 
toconducere, cum este grupa 
de studenți reprezentată, în
deobște, prin trei cifre seci ?

Un absolvent de anul trecut, 
nespus îndrăgostit de grupa 
lui, declara :

— De fapt grupa în care am. 
muncit ca student am cunos
cut-o in anul doi, cînd am avut 
un necaz mare și colegii m-au 
ajutat să ies la liman. Și-mi 
dau seama cit dc dragă mi-i, 
acum, cind ne despărțim, pen
tru totdeauna.

Am observat că, mai ales, în 
primii ani, tinerii studenți e- 
zită dacă trebuie să adere de
plin, să se 
colectiv de muncă sau să-și 
„întărească 
înțr-o izolare trufașă și au
steră. Pe urmă, cu puține ex
cepții, înțeleg valoarea umană 
a colectivului și i se încadrea
ză- II împodobesc cu propria 
lor muncă și cu propria lor in
dividualitate.

Grupa de studenți este un 
colectiv de muncă și de viață, 
in permanentă frământare. 
Asta-i farmecul și puterea ei. 
Aici, în grupă, sub îndrumarea 
organizației U.T.M. și a aso
ciației studenților, tinerii în
vață să muncească, să se cu
noască, să-și descifreze carac
terul, să se ajute și să se mo
deleze reciproc. Aici, in grupă, 
se încheagă adevăratele prie
tenii. Și metodele, căile de a 
se ajunge la asta sînt variate. 
Iar unele chiar impresionant 
de ingenioase. Toate țintesc 
însă spre același scop : rezul
tate cît mai bune în munca 
profesională și in formarea 
omului nou, comunist.

integreze acestui

individualitatea’’

în grupa 739 de la Faculta
tea de electronică s-a intentat 
uri adevărat proces mediocrită
ții: Proces, cu ample dezbateri. 
„Ce fel de inginer vei fi dacă 
la examene nu treci de nota 
6 ?” — au fost întrebați „medi
ocrii” grupei. Rezultatele dez
baterilor s-au publicat in 
„Viața studențească”.

De cele mai multe ori, ele
mentele deosebit de înzestrate 
clin grupă, utemiștii cei mai 
buni, devin .și cei care dau to
nul in grupă. De pildă, in gru
pa 744, din anul IV de la Fa
cultatea de electronică, studen
tul fruntaș A. C. manifestă cea 
mai colegială și prietenească 
atitudine față de colegii din 
grupă. Ajută. Sfătuiește. Cola
borează la toate activitățile 
grupei. Grupa e familia lui. 
Atunci cind în anul doi, in 
grupa 356, de la Facultatea de 
istorie, studentul R. I., foarte 
bun la învățătură, arăta că-i 
place să se izoleze intr-un fel 
de „turn de celofan“, grupa 
U.T.M. l-a scuturat serios. R.I. 
s-a apărat avocâțește. Colegii 
din grupă au insistat. I-au dat 
o sarcină în cadrul grupei. Să 
muncească alături de toți co
legii. Și asta... „dezvelit din 
celofan“. L-a apropiat de co
legi. L-a împrietenit. L-a făcut 
student adevărat.

Un mod interesant de a se 
ajuta reciproc, de a se cu
noaște și de a-și fi de folos 
unul altuia se folosește in gru
pa 741 de la Facultatea de elec
tronică : grupa U.T.M. a luat 
hotărîrea ca periodic să se dis
cute in colectiv materialul bi
bliografic apărut recent in re
vistele din țară și din străină
tate. Grupa se străduiește ca 
toți componența ei să fie la 
curent cu ultimele date, cu ul
timele descoperiri în știința in 
care se specializează. în unele 
grupe de la Facultatea de chi
mie, studenții externi își vizi
tează 
mese 
dinșii 
vizite
tăresc prieteniile, se învață. 
Munca în cadrul practicii de

colegii din cămin și pri- 
vizita căminiștilor la 

acasă. în cadrul acestor 
se schimbă idei, se în-

specialitate valorifică și mai 
mult unitatea și puterea grupei. 
Astă vară, grupa 727, din anul 
II de la Facultatea de electro
nică, a făcut practica in pro
ducție la Turnu Severin. Ad
mirabil primiți de muncitori și 
de conducerea întreprinderii, 
studenții politehnicieni au 
muncit cu interes și cu entuzi
asm. In timpul liber au strîns 
două vagoane de fier vechi. Au 
făcut o excursie la Ilerculane. 
Au participat și s-au produs la 
„joia tineretului“ din fabrică. 
S-au împrietenit cu muncito
rii. Au ajutat doi tineri mun
citori, absolvenți ai școlii me
dii serale, să învețe pentru ad
miterea in facultate. Așa, co
lectivul lor s-a integrat, ca o 
celulă organică, in colectivul 
mai mare al fabricii.

Grupa studențească, îndru
mată de biroul U.T.M. de an, 
pune adesea problema folosirii 
inteligente a timpului liber. 
Unele grupe de la politehnică 
pleacă duminica in excursii pe 
Bucegi. Grupa 721 de la Facul
tatea de geologie — geografie 
a plănuit excursii de docu
mentare in jurul Bucureștiului 
și în Ciucaș. De curînd, grupa 
356 de la Facultatea de istorie 
a organizat o reuniune cole
gială. In prima parte a reuniu
nii una dintre studente a ținut 
un referat despre Chopin, ur
mat de o serie de exemplifi
cări înregistrate pe bandă de 
magnetefon. La dansul care a 
urmat, grupa a pus la dispo
ziția participanților și un mo
dest bufet, pregătit de gospo
darii grupei.

în activitatea grupelor de 
studenți, vizitele colective la 
muzee și participările la spec
tacole joacă un rol deosebit. 
Vizionarea comună a unui 
film sau a unei piese de teatru 
contribuie la adincirea înțele
gerii artistice a spectacolului 
ca și la cunoașterea reciprocă 
a sufletului membrilor grupei. 
In fața artei omul devine mai 
comunicativ, mai bun, mai în
clinat spre prietenie. Studenții 
de la Facultatea de electroni
că se feresc de primejdia unei 
specializări înguste. Dau o a- 
tenție deosebită ridicării nive
lului lor artistic. în fiecare 
grupă întâlnești preocuparea 
de a participa nu numai la 
întreceri sportive, ci, mai ales, 
la spectacole

la concerte. La 3 martie 
studenții de la această fa
cultate, organizați pe grupe, 
au obținut un concert popular 
la Ateneu. Au. audiat I-îaendel, 
I-Iaydn, Beethoven. Audiția 
in comun, discuțiile despre va
loarea concertului au dovedit 
că studenții politehnicieni as
piră să devină nu numai buni 
specialiști, ci și oameni ai unei 
culturi bogate, multilaterale, 
în același scop, unele grupe 
de la politehnică participă la 
conferințele despre arta plasti
că ținute la Muzeul de Artă.

Dar grupa de studenți are, 
de multe ori, de rezolvat, și 
probleme dificile, care implică 
exigență, perseverență, comba
tivitate. Cind acest colectiv de 
muncă nu-i suficient de atent 
cu membrii săi se întîmplă 
abateri disciplinare și absențe 
nemotivate, care au atras re- 
petenții și chiar excluderi din 
facultate. Așa s-a întîmplat 
recent în două grupe din anii 
III și IV ai Facultății de 
istorie. Așa s-a întîmplat și 
la Facultatea de electronică. 
Oare unde-i, în aceste cazuri, 
puterea colectivului ?

Mai sînt unii care au compor
tări nepotrivite față de cole
gele sau colegii lor. Și asta se 
întîmplă, îndeosebi, acolo unde 
grupa nu-i un colectiv sudat. 
Unde prietenia e concepută în 
haina îngăduinței și nu a exi
genței și a demnității. Grupa 
nu-i o cifră, o etichetă de uni
tate administrativă. Este o u- 
uitate de muncă și de viață. 
Un colectiv de tineri. Un di
nam încărcat cu toate poten
tele vieții exuberante, tine
rești. în grupă se călește ca
racterul. Se valorifică și se în
tăresc însușirile personale. Se 
nasc și se dezvoltă prieteniile, 
aceste admirabile flori ale su
fletului omenesc și ale convie
țuirii sociale. Studenția de azi 
e o etapă de viață fericită. A- 
proape 100 000 de tineri învață 
în țara noastră să devină spe
cialiștii și stăpânii științei și ai 
artelor de mîine. Cu fiecare 
student statul nostru cheltu
iește 12 000 de lei. Și marea 
majoritate a tinerilor noștri se 
arată demni de grija și dra
gostea 
poartă 
nostru

deosebită pe care le-o 
partidul și poporul 

muncitor.

de teatru și DUMITRU ALMAȘ

Studenții ultimu
lui an al Facultăți
lor de horticultură 
și agricultură din 
întreaga țară se a- 
flă în aceste zile la 
practică în gospodă
riile agricole colecti
ve și gospodăriile 
agricole de stat. în 
tot cursul semestru
lui II viitorii ingi
neri agronomi își 
completează o scrie 
de cunoștințe prac
tice lucrînd alături 
de muncitori și co
lectiviști fruntași la 
diferite munci agri
cole. Se mai află, de 
asemenea, în practi
că, pentru 6-7 săp- 
tămîni, studenții a- 
nului I de la facul
tățile de agricultură

și horticultură și ai 
anului II de la fa
cultatea de medici
nă veterinară.

Cadrele didactice 
și de conducere ale 
unităților agricole îi 
ajută pe studenți 
să cunoască expe
riența și specificul 
producției agricole.

De cîteva zile s-au 
întors din practică 
cei peste 1 200 de 
studenți din anul II 
al facultăților de 
mecanică și tehno
logia construcțiilor 
de mașini din în
treaga țară, care au 
lucrat timp de. 5 
săptămîni în uzinele 
metalurgice și con
structoare de mașini. 
Studenții ieșeni care

★ ★

plecat înZilele acestea, au _ 
practică studenții anului I de 
la Facultatea de agronomie a 
Institutului agronomic „N. 
Bălcescu’’ din București. Or
ganizați pe grupe și îndrumați 
de cîte un cadru didactic, s-au 
îndreptat către centre de 
practică bine organizate ca : 
Săftica, Tărtășești, Oltenița și 
Roseți, unde vor face cunoș
tință cu lucrările agricole ce se 
efectuează primăvara în agri
cultură. Concomitent cu docu-

au lucrat la Atelie
rele de reparat ma
terial rulant „Ni- 
colina“ din localita
te au executat și 
numeroase mecanis
me pentru labora
toarele întreprinde
rii. Practicanții au 
luat parte la nume
roase acțiuni ob
ștești ale întreprin
derilor. Așa de e- 
xemplu studenții 
Institutului politeh
nic din București, 
care au făcut prac
tică la Uzinele „Se
mănătoarea “din Ca
pitală, au efectuat 
peste 1 200 de ore 
muncă patriotică a- 
lături de tinerii 
muncitori din uzină

(Agerpres)

practice li se vormentările 
tine si referate despre lucrarea 
respectivă.

Pînă Ia terminarea institu
tului, studenții vor face cu
noștință în mod practic și cu 
lucrările agricole ce se efec
tuează vara și toamna. Astfel, 
studenții anului II vor efectua 
practica de producție vara, iar 
cei din anul III toamna.

CUPRINSU FLOREA 
student

I. In sala de documentare aj 

I Institutului politehnic din] 
[ ' Galați

colectiviști
Hi mijlocul
studenților

La propunerea studenților 
clujeni, direcția Casei de cul
tură a invitat în mijlocul nos
tru cîțiva colectiviști de la 
gospodăria agricolă colectivă 
din Apahida, gospodărie mili
onară.

Am ascultat cu mult interes 
expunerea tovarășului preșe
dinte care ne-a vorbit despre 
ramurile de producție ale gos
podăriei, despre perspectivele 
sale do dezvoltare, despre 
creșterea continuă a bunăstării 
colectiviștilor. Pentru studenți 
cunoașterea muncii acestui 
harnic colectiv a constituit un 
prilej de completare și adîn- 
cire a cunoștințelor lor despre 
satul nostru colectivizat. „Am 
vrea să cunoaștem gospodăria”, 
au spus mai mulți studenți la 
sfîrșitul întîlnirii, iar colecti
viștii din Apahida ne-au invi
tat foarte călduros. Abia aș
teptăm să Ie întoarcem vizita.

ION BARBU 
student

m asistat nu de 
mult Ia o dezbate
re literară. Orga- 
tiizatori : comitetul 
'J.T.M. al Facultă
ții de metalurgie a 
Institutului poli

tehnic din București, în colabo
rare cu consiliul asociației stu
dențești din lacultate și cu or
ganizația sindicală. Pârtiei- 
panți: peste 200 de viitori in
gineri metalurgiști și un număr 
însemnat de cadre didactice. 
Oaspete : scriitorul Marin Pre
da. Subiectul dezbaterii: roma
nul „Risipitorii". Au vorbit 
studenți și profesori. A răspuns 
la întrebări Marin Preda.

Întîlnirea a fost, fără îndoială, 
fructuoasă. Vorbitorii s-au stră
duit să dezbată chestiuni de 
conținut, încercînd să facă in
structive confruntări ale ope
rei de artă cu adevărul vieții și

să-și exprime unele nedumeriri 
cu privire la modul de compor
tare a unora dintre eroi. Ascul- 
tindu-i, am avut impresia că 
asist la un interesant dialog 
purtat între comentatori, per
sonajele cărții și scriitor. Sub 
acest raport, dezbaterea a cu
noscut și momente polemice, 
vorbitorii ajungînd să apere 
puncte de vedere deosebite în 
legătură cu una și aceeași pro
blemă.

Dezbaterea a scos în eviden
ță însă și unele aspecte mai pu
țin pozitive. Există încă la unii 
cititori o oarecare plutire la 
suprafața lucrurilor, o anume 
atracție spre amănuntul nesem
nificativ, o anume absolutizare 
a uneia din laturile tematicii. 
De aceea, probabil, vorbitorii 
n-au discutat cazul doctorului 
Munteanu și 
să detașeze

să
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de 
de 
o- 
de 
în

aprofundeze, în acest spirit, 
semnificația cărții șj destinele 
protagoniștilor ei. Punctele 
vedere ale tuturora porneau 
la o cunoaștere temeinică a 
perei și izvorau din dorința 
a ajuta, prin cuvîntul lor,
mod practic munca scriitorului. 
Marin Preda a beneficiat, ast
fel, de o critică în care apre
cierile pozitive s-au împletit 
necontenit cu observații iscate 
firesc din confruntarea faptelor 
artistice cu acelea posibile In 
realitatea cotidiană.

Apreciind romanul pentru 
forța de oglindire realistă a ac
tualității, subliniind veridicita
tea a o serie de situații 

și consistența caracterologică a 
o sumă de personaje, ei nu s-au 
ferit să-i arate lui Marin Preda 
că ar ii dorit ca toate persona
jele să fie la fel de memorabile 
cum sînt Constanța sau Sîrbu. 
Ei nu s-au sfiit, de asemenea,

inițiativa comitetului 
U.T.M. și a consiliului asocia
ției studențești din Institutul 
de petrol, gaze și geologie din 
Capitală au luat ființă, la în
ceputul acestei luni, pentru 
studenții tuturor facultăților, 
din toți anii de studii, 3 cercuri 
de inițiere artistică.

La cercul de istoria artelor, 
prima ședință a fost consacra
tă monumentelor istorice din 
Egipt, Belgia, Olanda, India 
etc. A vorbit tov. conferențiar

bine ca 
de cu- 
se înte- 

fiecare 
o 

cit

Răspunderea pentru creșterea viitorilor specialiști
(Urmare din pag. I)

tele, s-a discutat cu conducătorii 
întreprinderilor asupra proble
melor ce privesc conținutul 
practicii. Pentru anii mari s-a 
hotarît ca practica în uzină să 
înceapă cu serviciile tehnice —■ 
care constituie „creierul" uzinei: 
aici viitorii ingineri vor face le
gătura între cele învățate la curs 
și practică. Apoi vor trece în 
secții, unde vor trebui să afle 
cum bate inima fiecărui strung, 
inima fiecărei mașini dc frezat, 
inima unei uriașe raboteze sau a 
celui mai mare ciocan dc forjă. 
Urmărirea zilnică a fiecărui u- 
țilaj, cunoașterea funcționării, a 
calităților și capacităților fiecă
rei mașini — iată sarcina princi
pală a studentului aflat în prac
tică. Totodată, pentru îmbunătă
țirea bazei materiale a institutu
lui studenții vor confecționa — 
în baza unor proiecte elaborate 
de catedre — aparate și dispo
zitive necesare laboratoarelor din 
facultățile lor. De asemenea, ur- 
mărindu-se dezvoltarea la stu
denți a pasiunii pentru munca 
dc cercetare, a gîndirii creatoa
re, ei vor avea sarcina să-și pro
pună și să rezolve diferite pro
bleme științifice legate de prac
tică, de producția uzinei respec
tive. Iar toamna, la institut, va 
avea Ioc o sesiune de comuni
cări cu principalele probleme 
științifice rezolvate de studenți 
în perioada practicii.

...Obișnuiesc deseori să discut 
cu studenții. Cu toții vor
besc despre viitor cu o Certitu
dine care te emoționează. Ei 
proiectează visele cu precizia 
care rezolvă problemele de 
zistența materialelor. Mulți
chiar viziunea de mîine a uzine
lor în care vor lucra, cînd tot 
efortul fizic va fi preluat de ma
șină, de motorul electric, de ae
rul comprimat, de presiunea hi
draulică. Am hotarît să-i ajutăm 
pe studenți să-și valorifice în 
chip folositor imaginația — îm
pletind-o cu cunoștințele temei
nice căpătate în anii de studiu 
— în realizarea proiectelor de di
plomă. Cadrele didactice au pri
mit sarcina să-i îndrume pe stu
denți să promoveze în lucrările 
lor de diplomă (și aici temele 
sînt inspirate din producție) ten
dințe înnoitoare : construirea u- 
nor mașini automate de înaltă 
productivitate, introducerea u- 
nop procese tehnologice moder
ne etc. Astfel, în institutul nos
tru a fost statornicită ideea că 
fiecare proiect de diplomă tre
buie sa tindă la rezolvarea unor 
probleme practice, constituind 
un aport — oricît de modest — 
la dezvoltarea economiei națio
nale. Pentru comisia de exami
nare astfel de proiecte pot con
stitui garanția că tînărul absol
vent va putea îndeplini și în 
producție sarcini similare.

îți
cu
re
ali

nici n-au încercai 
multitudinea de 

probleme înse- 
riale în nara
țiune. Ne-am fi 
așteptat ca dis
cuțiile să stabi
lească oarecari 
relații între ul
timul roman al 
autorului „Mo- 
romeților" și 
cărțile care l-au 
consacrat. Așa 
cum, în altă or
dine de idei, ar 
fi fost 
luările 
vînt să 
meieze
în parte pe 
înlănțuire 

mai riguroasă a argumentelor. 
Punctul de vedere al vorbito
rilor s-ar fi cristalizat atunci și 
mai bine. Ispita de a trece cu 
prea mare ușurință de iu o 
problemă la alta n-ar mai fi 
cunoscut atîtea concretizări, iar 
impresia de improvizat pe care 
au avut-o unele intervenții nu 
s-ar mai fi produs.

în ciuda acestor neajunsuri, 
întîlnirea studenților metalur
giști cu Marin Preda reprezintă, 
fără îndoială, un succes. E o 
experiență de la care organiza
torii pot porni fructuos în ac
țiunile lor similare viitoare.

Și, firește, asemenea dezba
teri pe probleme de artă ar tre
bui întreprinse și de alte orga
nizații U.T.M. — ele fiind de 
un real folos în educația este
tică a tineretului.

AUREL MARTIN
----- e

ARTISTICA
Nicolae Claudiu. Următoarea 
întrunire va fi dedicată 
voltării arhitecturii 
noastră.

Cercul de inițiere 
și-a propus să facă 
studenților simfonia 
muzica programatică și creația 
lui Enescu. Expunerile sînt 
susținute de studenții conser
vatorului „Ciprian Porum- 
bescu” din București, sub în
drumarea catedrei de istoria 
muzicii. La prima întilnire, 
studenții institutului nostru au

dez- 
în țara

muzicală 
cunoscut 

clasică,

luat cunoștință cu simfonia 
clasică, cu exemplificări din 
Mozart și Haydn și cu simfo
nia a V-a de Beethoven.

De asemenea, a mai fost în
ființat și cercul de fotografi a- 
matori în care studenții vor 
aborda și probleme legate de 
fotografia artistică.

Expunerile interesante și în 
general activitatea cercurilor, 
contribuie la educarea estetică 
a studenților.

C. ARAMBAȘA 
student



Viața de organizație

Pregătirea activului
U.T.M. din comună

Tineri colectiviști la muncă patriotică

■
.nrrlffii

omitetul raional 
U.T.M. Mizil, sub 
conducerea și în
drumarea comite
tului raional de 
partid, acordă o 
deosebită grijă și

atenție instruirii activului 
U.T.M. de la sate. Cu secreta
rii comitetelor U.T.M. pe co
mună, ai comitetelor organi
zațiilor de bază U.T.M. din 
G.A.C. organizăm lunar „ziua 
secretarului“ asigurîndu-i un 
program cît mai bogat. „Ziua 
secretarului“ prilejuiește un 
rodnic schimb de experiență 
între secretari, îi ajută să cu
noască noi forme și metode de 
muncă. Ultima oară „ziua se
cretarului“ a fost organizată 
în comuna Istrița. Afară de 
referatele prezentate de secre
tarii organizațiilor de bază 
U.T.M. și de discuțiile purtate 
pe marginea lor, care au pri
lejuit un viu schimb de pă
reri, în fața activului U.T.M. 
de la sate au fost ținute și o 
serie 
primul 
raional 
despre 
Romîn, 
în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria 
noastră. Lecția „Ce înseamnă 
întărirea economico-organiza- 
torică a G.A.C.“ a fost expusă 
de inginerul agronom Ilie 
Mincu. Secretarii comitetului 
raional U.T.M., le-au vorbit 
despre organizația de bază — 
temelia Uniunii Tineretului 
Muncitor, despre educația co
munistă a tineretului, au făcut 
precizări metodice privind 
munca politico-educativă cu 
tineretul:

Discuțiile purtate au fost în 
strînsă legătură cu sarcinile e- 
conomice care stau în fața ra
ionului nostru, a gospodăriilor 
colective. Noi ne-am propus, 
printre altele, ca organizațiile 
U.T.M. să mobilizeze tinerii la 
întreținerea unei suprafețe de 
3 400 hectare de izlaz, să trans
porte pe cîmp 32.000 de tone 
de gunoi de grajd, să contri
buie la defrișarea a 100 de 
hectare, la îngrijirea și plan
tarea puieților pentru a mări 
suprafețele împădurite.

Dar activul U.T.M. de 
sate este mult mai numeros, 
într-o comună avem cîte 45— 
65 utemiști — membri ai co
mitetului comunal U.T.M., ai

de expuneri. Astfel, 
secretar al comitetului 
de partid, le-a vorbit 
Partidul Muncitoresc 
conducătorul poporului

la

O familie 
cu mii 

de membri...

comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din G.A.C., birou
rilor organizațiilor U.T.M. de 
brigadă. Prin urmare un ac
tiv larg, chemat să organizeze 
munca de educare a tineretu
lui, de mobilizare a acestuia 
la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid. Instruirea în
tregului activ U.T.M. din co
mună se face lunar cu progra
me bine întocmite, văzute și 
aprobate de biroul comitetu
lui raional U.T.M. La ele par
ticipă de regulă și un mem
bru al biroului comitetului ra
ional U.T.M.

La 27 martie, de pildă, a a- 
vut loc instruirea activului 
U.T.M. din comuna Pietroa
sele. Cei mai buni secretari ai 
organizațiilor U.T.M. de bri
gadă au prezentat scurte refe
rate despre experiența lor în 
mobilizarea tineretului la cam
pania de primăvară. Achim 
Alexandrina, de pildă, secre
tara organizației U.T.M. de 
brigadă nr. 3, a arătat că în- 
tr-o adunare generală U.T.M. 
de brigadă s-a hotărît ca cei 
mai harnici și inimoși ute
miști cum sînt Alexandru Că- 
pățînă, Cotună Aurel și alții 
să fie recomandați brigadieru
lui pentru a lucra pe semănă
tori. De asemenea, s-a stabilit 
ca utemlștii Constanța Crudu, 
Cotună Cireșel, Cecilia Zîines- 
cu să efectueze o muncă de 
mare răspundere anul acesta 
și anume tăiatul viei. Toți ti
nerii din brigadă au fost mo
bilizați la curățirea celor 40 
de hectare pășune.

Despre munca tinerilor în 
actuala campanie de primă
vară a vorbit și Nica Dumitru, 
secretarul organizației U.T.M:. 
de brigadă nr. 2. Tinerii au 
distrus resturile de rădăcini 
de pe terenurile defrișate, au 
mai defrișat aproape două 
hectare de salcîmi, au grăpat 
14 hectare cu orz și au împrăș
tiat îngrășăminte chimice pe 
suprafețele destinate culturii 
porumbului. Amîndoi secreta
rii s-au referit la formele 
muncii politice educative fo
losite de organizațiile U.T.M. 
de brigadă. Astfel la gazeta 
de perete au fost scrise arti
cole despre tinerii fruntași al 
gospodăriei, colectivul brigăzii 
artistice de agitație pregătește 
un nou program artistic, s-au 
organizat informări politice și 
altele.

La instruirea activului 
U.T.M. a fost invitat și tov. 
ing. agronom Dumitru Bobe- 
leac, președintele gospodăriei 
colective, care le-a vorbit des
pre planul de producție al 
gospodăriei și sarcinile ime-

diate ce trebuie rezolvate. 
Astfel celor prezenți le-a de
venit clar că în primul rînd 
trebuie să-și îndrepte forțele 
spre terminarea campaniei a- 
gricole de primăvară in 
timpul optim, să ajute la în
treținerea pășunilor, la ridica
rea unui grajd pentru 100 de 
oapete, unei hale de forțat 
butași pentru școala de viță, 
a unei remize. Președintele 
gospodăriei colective i-a asi
gurat că-i va sprijini în rea
lizarea obiectivelor propuse în 
planul de muncă al Comite
tului U.T.M. din gospodărie. 
Secretarul comitetului comu
nal U.T.M., Tudor Constantin, 
a prezentat la urmă un plan 
de muncă al comitetului 
U.T.M. pe comună. Totodată 
s-au stabilit și unele răspun
deri precise. De pildă. învăță
toarele Maria Roșu și Emilia 
Nicu vor pregăti un program 
al brigăzii artistice de agita
ție pentru primăvară, se va 
organiza o „Joie a tineretului“ 
se va organiza discuția fi
nală cu cei 200 de tineri în
scriși la concursul „Iubiți car
tea".

Și la instruirea activului 
U.T.M. din comuna Ciorani s-a 
vorbit mult despre munca po
litică ce trebuie desfășurată 
pentru mobilizarea tinerilor la 
realizarea planului de produc
ție al G.A.C. Ținînd seama de 
faptul că în această comună 
au fost aleși mulți utemiști 
noi în birourile organizațiilor 
U.T.M. de brigadă, un mare 
accent s-a pus pe lămurirea 
problemelor vieții interne de 
organizație. Unul din secreta
rii comitetului raional U.T.M. 
a făcut o expunere amănunți
tă asupra modului în care se 
organizează adunările genera
le U.T.M., a vorbit despre 
munca politică de creștere a 
rîndurilor organizației U.T.M., 
cum se ține evidența membri
lor etc. ; a explicat practic 
cum se organizează informa
rea politică a tineretului, o 
duminică cultural-sportivă etc.

Instruiri bune au fost orga
nizate și la Glodeanu Sărat, 
Glodeanu Siliștea, Movila Ba
nului, Clondiru etc. Asemenea 
instruiri care, în medie, nu du
rează mai mult de 6 ore, a- 
jută activul U.T.M. de la sate 
să-și însușească cele mai bune 
metode de muncă, să cunoască 
mai bine care sînt sarcinile ce 
le stau în față în fiecare pe
rioadă.

„Ca de obicei, șj în acea 
mineață, mai toți tinerii 
comuna Răpsig, raionul Gura- 
honț, ne-am strîns la sediul 
gospodăriei agricole colective. 
Discuțiile erau, bineînțeles, le
gate de campania de primă
vară.

— Deocamdată, la cîmp nu 
se poate lucra, pămîntul e 
încă plin de apă.

_— Dar nici să stăm cu mîi- 
nile în sin nu putem — a răs
puns un altul.

— Eu zic — propune secre-

(Urmare din pag. I)

desînt numai un exemplu 
prietenie între doi tineri.

Secția boiangerie. Mai mulți 
oameni, s-au adunat în jurul 
mașinii-de scămoșat. Se caută 
mărirea indicilor de producti
vitate ai acestei mașini.

— Să vedem ce putem da 
noi. ce poate da mașina... Re
cunoști vocea lui Antohi Con
stantin — inovator cunoscut 
de-acum în fabrică.

— Nu se poate să nu se gă
sească o soluție, pentru fiecare 
problemă ve care o studiezi 
serios — spune inginerul 
Gogu Aronovici. Boiangeria — 
apretura. sînt secții tinere. Ti
neri și oamenii. Căutările cer 
pasiune, timp, răbdare, stu
diu. E ceea ce face pe măsura 
lui, la locul lui de munci, fie
care om din acest colectiv, de 
aproape doi ani — de la mun
citori ca Stingă Petre, sau 
Milena Rădulescu, pînă la in
gineri ca tovarășii Silvia Ge- 
măneanu sau Gogu Aronovici. 
La început a fost o secție cu 
rezultate modeste în produc
ție ; pentru ca, în ultimul 
timp, să obțină de mai multe 
ori steagul de secție fruntașă, 
pe fabrică. De la începutul 
secției e și începutul activită
ții de inovator a tovarășului 
Antohi. Cînd a venit în fabri
că avea o altă pasiune : spor
tul. Victoriilor de atunci, din 
palmaresul său de sportiv, 
le-au fost adăugate victo
rii noi, inovațiile. Pînă acum 
sînt două la număr ; acum se 
naște poate o a treia. Iată-i 
strinși aici, gata să supună 
timpul, mașinile voinței și 
cunoștințelor lor. întrevezi, 
privind colectivul de la boian
gerie, eforturile, căutările și 
victoriile întregului colectiv 
al fabricii; procesul acesta, al 
creșterii oamenilor odată cu 
fabrica lor, al creșterii fabri
ci' odată cu oamenii.

La ora primului un schimb 
iese, și un altul intră pe por
țile fabricii.

— Ei, voi, de la sectorul VI 
cum a mers astăzi ?

— Mergem în excursie ?...
— Să trăiești, nea Tudose 1
— Ți-a discutat inovația la 

cabinet ? Cum a mers ?
— Pe diseară, la liceul 

ral!
Sînt fărime de discuții,

dialoguri... Se aud chemări, în
trebări, observații întretăiate 
de glume. O familie cu mii de 
membri. E realizarea cea mai 
de seamă a unei fabrici în e- 
xistența ei de 15 ani : a rea
lizat . un colectiv puternic, a 
întemeiat o mare familie.

se

de

di- 
din

tarul organizației de partid, 
care era și el de față, să 
mergem pe pășunea gospodă
riei și să o curățăm de mă
răcini, să împrăștiem mușu
roaiele de cîrtiță.

Pe loc am stabilit ca, a doua 
zi dimineața, să mergem să 
curățăm pășunea gospodăriei 
prin muncă patriotică. în di
mineața respectivă, sute de 
colectiviști, majoritatea tineri, 
erau pe izlaz. Au tăiat mai 
întîi mărăcinii de pe marginea 
pîrîului Teuz, apoi au fost tă- 
iați spinii și s-au împrăștiat 
mușuroaiele. După două zile, 
cele 300 hectare arătau cu to
tul altfel. Se cunoștea cît 
colo că a intervenit 
gospodar”.

Scrisoarea a fost 
tinerii colectiviști 
brudeanu

După cum se poate obser
va, cei doi tineri corespondenți 
sînt prezenți la toate acțiunile 
întreprinse în comună, acți-

o mină
de 
de

detrimisă 
Petru A- 

si Teodor Crișan.

să

de 
E

uni despre care nu uită 
scrie și ziarului.

Iată acum o scrisoare 
la Constantin Doliceanu. 
foarte scurtă, dar semnifica
tivă : „Comitetul raional 
U.T.M. Istria, la indicația co
mitetului raional de partid, a 
înființat în comunele Mihai 
Viteazu, Ceamurlia de Jos și 
Colilia, 3 șantiere pentru re
darea de noi terenuri agri
culturii. Numai în cîteva zile 
din această primăvară, cei 
peste 2 000 de tineri au redat 
agriculturii 20 de hectare prin 
defrișări. In anul acesta vor fi 
defrișate alte zeci de hectare 
care vor fi imediat însămân
țate.

De la Bocești, regiunea Iași, 
ne scrie Ana Băbușan. Despre 
ce ? „Pămîntul nu s-a uscat 
bine, de aceea se sapă destul 
de greu. Totuși, tinerii din a- 
ceastă comună, au stabilit în- 
tr-o adunare generală U.T.M. 
să facă gropile necesare pen-

plantarea pomilor fructi- 
în perimetrul Băbușa.

Comitetul comunal U-T.M. a 
organizat chiar o întrecere în
tre organizațiile de bază 
U.T.M. 1 000 de gropi au fost 
deja săpate. Specialiștii gos
podăriei au apreciat munca, 
tinerilor brigadieri ai muncii 
patriotice ca fiind de bună ca
litate. Peste citeva zile va so
si materialul săditor. 
au propus 
riei să li 
sarcina de 
poetivi”.

Acum, 
lună — 
— cînd 
s-a întîlnit ... 
discutat și despre amenajarea 
șoselei principale. Ion Burt, 
acum președintele comitetului 
executiv al sfatului popular 
al comunei Foieni, raionul Ti
mișoara, a început să tradu
că în viață propunerile celor 
care l-au ales. Cu sprijinul e-

tru 
feri

Tinerii 
conducerii gospodă- 
se încredințeze l°r 

a planta pomii res-

■mai bine de o 
ne scris Maria Adam 

tînărul Ioan Burz 
cu alegătorii au

fectiv al cetățenilor s-a ame
najat șoseaua pînă în comuna 
Giulvăz pe distanța de 800 
metri. De asemenea, pe margi
nea șoselei șt a celorlalte dru
muri din sat s-au plantat pas
te 500 de duzi. Acțiunea încă 
nu s-a terminat. Noul preșe
dinte, împreună cu cetățenii 
și-a propus să amenajeze 
toate drumurile comunei pen
tru ca aceasta să aibă un as
pect cît mai frumos.

...Scrisorile care sosesc în a- 
cește zîle la redacție de la 
sate și care vorbesc despre ac
țiunile de muncă patriotică în
treprinse de tinerii colectiviști 
sînt tot mai multe. Printre ele 
sînt și cele trimise de : Ion Io- 
nescu din Remetea Mare, ra
ionul Timișoara, Ioan Andrei 
din Agnita, Ion Silică din co
muna Frăsinet, raionul Ale
xandria, Gh. Gheorghîu din 
Urziceni, Mihai Petre din Pia
tra Neamț și mulți alții.

N. GHEORGHE

GHEORGHE MILU 
prim-secretar 

al Comitetului raional 
U.T.M. Mizil

¥ «
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...:

■

llfc

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne 
Emil Bodnăraș, 

a ambasadorului 
R. P. Ungare

Miercuri 3 aprilie 1963. vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Emil Bodnăra.ș, a pri
mit în audiență protocolară pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare la București, 
Jeno Kuti.

Economii 
de combustibil

Conductorii auto de la 
schela Tîrgoviște se preocupă 
în permanență de reducerea 
normelor de consum la com
bustibil. Numai în cursul ul
timei luni numeroși conduc
tori auto au redus norma de 
consum la turisme și autoca
mioane în medie cu 5—15 Ia 
sută. Fruntași în această ac
țiune sînt tinerii șoferi Radu 
Nicolae, care a realizat o eco
nomie de 101 litri benzină, Ion 
N. Gheorghe, 133, Stelian Bo- 
lovăneanu 106, Dumitru Tran
dafir și alții.

Ei au reușit să obțină aceste 
economii prin respectarea în
tocmai a normelor de exploa
tare precum și a vitezei eco
nomice prevăzute pentru fie
care tip de mașină.

D. DUMITRESCU
corespondent voluntar

te.

..

»

Tinerii Tănase Bușui și Dumitru Daha de la Uzinele „Electroputere" Craiova dau numai 
lucru de bună calitate. Obiectivul aparatului fotografic i-a surprins în timp ce montau sepa

ratori dipolari pentru liniile de înaltă tensiune care brăzdează întinderile patriei.

Premieră pe țară 
la Teatrul muzical din Galați

nstituție în al cărei 
repertoriu sînt in
cluse deopotrivă o- 
pere, operete, ba
lete și spectacole 
de estradă, Teatrul 
muzical din Galați

a cunoscut în anii din urmă o 
dezvoltare impetuoasă. Publicul 
gălățean populează seară de 
seară sala teatrului, aplaudînd cu 
entuziasm pe cîntăreți și balerini, 
pe instrumentiștii orchestrei, ca 
și ansamblurile coregrafice 
corale, în realizările lor cele 
izbutite.

Zilele trecute atmosfera 
însuflețire specifică serilor de 
premieră era justificată de un 
motiv în plus : avea loc prima 
reprezentație pe țară a operetei 
„Sărutul Cianitei" de Iurii Miliu- 
tin, apreciatul autor al cunoscu
telor operete „Zarvă între fete", 
„Trembita“, „Luminile circului”, 
al cîntecelor „Pe colinele lui 
benin", „Acordeonistul", etc.

Scrisă în perioada Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Moscova, opereta „Să
rutul Cianitei" evocă peripețiile 
prin care sînt nevoiți să treacă 
un grup de studenți sud-ameri- 
câni pentru a putea participa la 
marea sărbătoare a tineretului 
din lumea întreagă. Nedispunînd 
de mijloacele materiale, necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor 
legate de această deplasare la 
mare distanță, patru studenți de 
la Conservator — Cianita, Pablo, 
Ramon și Diego — întreprind în 
prealabil un adevărat turneu de

•»î 
mai

de

Cînd își dau părerea mai mulți tovarăși de muncă în legătură 
cu o propunere de inovație iese întotdeauna un lucru bun. 
Iată-1 pe Gheorghe Dascălu, inovator la Uzinele metalurgice- 

Sinaia în timpul unei discuții la biblioteca tehnică.

între R. P. Romînă și R. D. Germană
colaborarea directă între in
stitutele de cercetări și pro
iectări din diferite ramuri ale 
economiilor naționale din cele 
două țări.

Sesiunea s-a desfășurat in
tr-un spirit de prietenie și 
colaborare frățească.

între 29 martie și 1 aprilie 
1963, s-a ținut la București 
cea de-a XlV-a sesiune a. Co
misiei de colaborare tehnico- 
științifică între R. P. Romînă 
și R. D. Germană.

Comisia a examinat activi
tatea desfășurată de la sesiu
nea XlII-a și a adoptat hotă- 
rîri noi privind lărgirea în 
continuare a colaborării tehni- 
co-științifice între cele două 
țări.

Conform protocolului sem
nat, R. P. Romînă va acorda 
ajutor tehnico-științific R. D. 
Germane, îndeosebi în dome
niul industriei petrolului și 
chimiei, industriei construc
toare de mașini precum și în 
domeniul industriei ușoare și 
alimentare. R. D. Germană va 
acorda ajutor tehnico-științific 
R. P. Romîne, îndeosebi în do
meniul industriei constructoa
re de mașini, electrotehnice, 
industriei chimice și ușoare.

De asemenea, se va extinde

INFORMAȚII

Intîiniri internaționale ale fotbaliștilor noștri
Ieri la. București șl Ploiești 

fotbaliștii noștri au susținut 
două intîiniri internaționale. 
Pe stadionul Republicii din 
Capitală selecționata olimpică 
a țării noastre a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0) cu echi- - 
pa cehoslovacă Slovan Bratis
lava. Scorul a fost deschis în 
minutul 25. La o centrare a lui 
Hajdu de pe aripa stingă, Con
stantin a intrat in posesia ba
lonului înscriind de la 12 m pe 
sub plonjonul lui Schroif. Oas
peții au egalat în minutul 53, 
prin Obert care a șutat prin 
surprindere, trimițînd balonul 
în colțul drept al porții lui 
Eremia.

La Ploiești în meci retur 
conțină pentru sferturile de 
finală ale „Cupei orașelor tir
guri” Petrolul a învins cu 1—0 
(0—0) pe Ferencvaros Buda-

pesta. Unicul punct a fost 
marcat în minutul 62 de Ivan. 
Ploieștenii au dominat majori
tatea timpului, oaspeții apărîn- 
du-se în 8 și 9 jucători. In mi
nutul 80 Badea a ratat cea

Pentru semifinalele „Cupei 
orașelor tirguri” s-a calificat 
echipa Ferencvaros Budapesta 
deoarece a cîștigat primul joc 
cu scorul de 2—0.

'l.

mare ocazie a jocului.mai
Singur în fața porții el a ezi
tat să șuteze, permițîndu-i 
portarului Aczel să blocheze 
balonul.

(Agerpres)

Miercuri, Opera de Stat din 
Cluj a prezentat, în regia lui 
A. I. Arbore, un spectacol cu 
opera Rigoletto, la care și-au 
dat concursul soprana Petia 
Ivanova, solistă a Operei din 
Sofia, și tenorul bucureștean 
Ion Piso.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes.

'★
La Casa agronomului din 

Constanța s-a deschis un curs 
cu o durată de o săptămînă 
la care participă peste 100 de 
brigadieri, șefi de echipă din 
G.A.S. și G.A.C. din regiunea 
Dobrogea, care vor lucra anul 
acesta pe terenurile amenaja
te pentru irigare. Ei participă 
la lecții teoretice și aplicații 
practice privind pregătirea te
renului și folosirea utilajului 
pentru irigare.

★
Acad. Alice Săvulescu mul

țumește pe această cale tutu
ror acelora care i-au împăr
tășit durerea la moartea 
soțului, academicianul Traian 
Săvulescu.

Vom încadra lucrările agricole 
în epocile optime

p
• Recordmana mon

dială Iolanda Balaș și 
Maria Diaconescu au 
plecat miercuri dimi
neață cu avionul spre 
Cuba. Cele două atle
te vor face un schimb 
de experiență cu spor
tivele cubaneze și vor 
participa la citeva 
concursuri demonstra
tive la Havana.

• Cicliștii romînl și 
cehoslovaci și-au con
tinuat pregătirile la 
Oradea în vederea 
„Cursei Păcii“ parti- 
cipînd la o probă con
tra cronometrului dis
putată pe distanța de 
100 km. Fiecare echi
pă a fost alcătuită din

E SCURT
cîte 10 alergători. Vic
toria a revenit repre
zentativei R. P. Ro
mîne care a realizat 
timpul de 2 h59’01”. 
Echipa cehoslovacă a 
fost cronometrată in 
3h 03’01",

® Miercuri diminea
ța au părăsit Capitala 
plecind cu avionul la 
Praga, echipele R. P. 
Romîne de tenis de 
masă care vor partici
pa la cea de-a 27-a 
ediție a campionatelor 
mondiale. Au făcut 
deplasarea, printre al
ții, Maria Alexandru, 
Geta Pitică, Ella Con- 
stantineScu, Radu Ne- 
gulescu, Dorin Giur

giudi, Gh. Coblrzan 
și A. Rethi.

O La Moscova s-a 
jucat ieri cea de-a 6-a 
partidă 
pentru 
de șah 
nik și 
mutarea 
nik a acceptat propu
nerea de remiză făcu
tă de Petrosian. Acum 
scorul este de 3—3. 
Viitoarea partidă 
dispută vineri.

a meciului 
titlul mondial 
dintre Botvin- 

Petrosian. La
27-a, Botvin-

se

va
și

• La Galati Se 
desfășura între 12 
14 aprilie campionatul 
republican de haltere, 
pe echipe.

(Agerpre»)

(Urmare din pag. I) 
In toate G.A.C. sămînța este 
pregătită și calibrată.

Cea mai mare atenție va fi 
acordată calității lucrărilor, 
înainte de începerea însămîn- 
tărilor la porumb, semănători- 
le vor fi reglate. în funcție de 
sol, de soi, de calibrul semin
ței se va regla mecanismul 
clapetelor, adîncimea de semă
nat, distanta între cuiburi etc., 
în așa fel, încît să se asigure 
densitatea optimă de plante la 
hectar. Se poate spune că, atît 
din partea stațiunii noastre de 
mașini și tractoare, cît și a 
gospodăriilor colective, s-au 
luat măsuri eficiente pentru 
buna desfășurare a însămînță- 
rilor, că există toate pre- 
mizele pentru încadrarea lu
crărilor în timpul optim. 
Munca se desfășoară pe cîmp 
și acum, în condițiile precipi
tațiilor abundente. Zilnic, me
canizatorii împreună cu ingi
nerii agronomi sau președinții 
de gospodării cercetează tere

nul, iau temperatura solului, 
iar atunci cînd vremea permi
te, se efectuează lucrări.

Așa, de pildă, la G.A.C. „16 
Februarie” din Segarcea, în 
după-amiaza uneia din zilele 
trecute, David Ion, șeful bri
găzii a zecea împreună cu in
ginerul gospodăriei a depistat 
circa 40 de ha teren zvîntat, 
unde se putea intra cu tractoa
rele, iar după-amiaza, 6 trac
toare au și trecut cu cultiva
toarele pe întreaga suprafață. 
La G.A.C. Gîngiova, brigada 
nr. 2 a trecut cu sapa rotativă 
pe aproximativ 70 de ha ocu
pate cu lucerna, la G.A.C. 
Bîrza s-au însămînțat 40 de 
ha cu mazăre. Mecanizatorii 
au efectuat lucrări de întreți
nere a culturilor de toamnă Pe 
o suprafață însemnată și la 
G.A.C. din Drănicu, Padea etc. 
Folosind astfel fiecare oră 
bună de lucru, cu ajutorul co
lectiviștilor, vom reuși să e- 
fectuăm toate lucrările în e- 
poca optimă.

concerte prin orașe și sate. Cetă
țenii care asistă la spectacolele 
— adeseori improvizate în aer 
liber — ale tinerilor artiști spri
jină prin contribuții benevole 
acțiunea lor. Voia bună și rîsul 
însoțesc asemenea manifestări, 
transformate adeseori în adevă
rate petreceri populare. La unul 
din aceste spectacole, un parti
cipant hîtru propune în glumă să 
se pună la licitație un sărut al 
Cianitei, propunere luată în se
rios de Cezare, hrăpărețul pa-

un artist înzestrat cu mult bun 
simț, înțelegător față de aspira
țiile celor tineri, deși supus pa
timii băuturii — detectivul Ca
valcados — un personaj hilar, în 
veșnică agitație — și un cvartet 
comic alcătuit din patru misio
nare, reprezentante ale „Ligii 
pentru apărarea moralității", 
care se acoperă de ridicol into- 
nînd cu o falsă devoțiune tot 
felul de cîntări pioase.

Muzica operetei se distinge 
prin caracterul ei antrenant, prin 
melodiile inspirate, specifice sti
lului lui Miliutin. Printre pagi
nile cele mai realizate se în
scriu cîntecul Cianitei, duetele 
Cianita-Pablo și Anita-Ramon, 
cîntecul lui Wonderwood, einte- 
cui dramatic al lui Pablo. Avînd

Iul punînd în joc o experiență 
bogată și fantezia sa, fără a se 
sfii să folosească și unele mij
loace practice în deosebi în tea
trul de estradă (intrarea unor 
actori din sala de spectacol, lăr
girea scenei dincolo de fosa or
chestrei etc).

Interpreții principali au fost 
îndrumați de regie pe linia unui 
joc dinamic corespunzînd carac
terelor individuale ale eroilor. 
Unele excese frizînd vulgaritatea 
ar trebui totuși temperate, ca de 
pildă dansul în gen de. „french 
cancan" al celor patru misionare 
sau scena de un naturalism echi
voc între detectivul Cavalcados și 
una din misionare, petrecută în 
asistența unui sergent de poliție

„Sărutul Cianitei
tron al unui bar. De aci, o sume
denie de încurcături, culminînd 
cu arestarea studenților — învi- 
nuiți pe nedrept de atentat la 
viața lui Cezare — și cu încer
carea lui Cezare de a se căsători 
cu Cianita. Dar planul patronu
lui va fi dejucat de studenți, iar 
pînă la urmă Cianita va pleca la 
Festival împreună cu iubitul ei 
Pablo și cu ceilalți colegi. Tu
turor li se va alătura Anita — 
ospătăriță în barul lui Cezare, 
care l-a îndrăgit pe Ramon. Iar 
Cezare rămîne să se căsătorească, 
împotriva voinței lui* cu excen
trica Angela, „vedeta" barului 
său.

De-a lungul spectacolului mai 
apar o serie de alți eroi, adese
ori cu caracter pitoresc, printre 
care regizorul Wonderwood

de desfășurare aîn vedere locul 
acțiunii, muzica folosește din 
plin intonațiile și ritmurile ca
racteristice folclorului sud-ame- 
rican.

Ceea ce se distinge în primul 
rînd în spectacolul Teatrului mu
zical din Galați este caracterul 
său viu, captivant. Atenția spec
tatorilor este în permanență soli
citată, atît în episoadele în care 
evoluează interpreții principali, 
cît și în marile ansambluri (pro
logul „lu Festival, la Moscova", 
scenele coregrafice din actele I 
și II, finalurile actelor I și III), 
Un merit de seamă în obținerea 
acestui rezultat revine maeștrilor 
de cor (Dimitrie Macarie) și de 
balet (T. Checais) și regizorului 
bucureștean Panait Victor Cot- 
tescu, care a pregătit spectaco-
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apucat de un adevărat acces de 
tremurători.

Rolul studentei Cianita a fost 
interpretat cu mult firesc de 
Elena Patrichi-Condrut, o cîntă- 
reață dotată cu un frumos glas 
de soprană de coloratură, potri
vit mai ales pentru roluri co
respunzătoare de operă. Partene
rul ei, Laurențiu Buzilă, ni s-a 
părut convingător mai ales în 
momentele de mare exuberanță și 
mai puțin în cele de zbucium in
terior, pe care le-a realizat cu 
mijloace modeste. Excelent a evo
luat cuplul Ionel Miron—Marga
reta Kiss (Ramon—-Anita), atît 
sub aspectul vocal, cît și sub a- 
cela al jocului actoricesc, plin de 

nperament și de vioiciune ti
nerească. O bună impresie a pro-

dus și Jean Segal (detectivul Ca
valcados), datorită umorului său 
copios și dezinvolturii cu care se 
mișcă în scenă. Vanghele Dumi- 
triu s-a străduit — uneori cu 
succes — să contureze în chip 
convingător rolul regizorului 
Wonderwood; socotim însă că 
accentuarea semnelor exterioare 
ale beției în timpul cîntecului său 
din actul II („Fii optimist') 
este excesivă. Cicerone Ognef 
(Cezare) și Nineta Crainici (An
gela) și-au întruchipat rolurile, 
în general în mod corespunzător, 
cu observația că primul a părut 
pe alocuri stînjenit în redarea 
veridică a trăsăturilor negative 
de caracter ale personajului, iar 
a doua a „jucat“ adeseori în mod 
forțat excentricitatea, întîmpi- 
nînd și unele dificultăți în in
terpretarea corespunzătoare a 
numărului său de dans din 
actul II.

în alte roluri, au adus contri
buții utile Ștefan Stoica (Diego), 
Traian Vasiliu (sergentul), Flo
reta Pașali, T. Niculescu, Floa
rea Alecu, Florica Macarie (cele 
patru misionare).

Conducerea muzicală a fost de
ținută de Cristofor Barbatis, un 
muzician care s-a afirmat pînă în 
prezent mai mult în genul estra
dei. Din această cauză — pro
babil — problemele legate de 
stăpînirca unui colectiv vocal-in
strumental de mai mare amploare 
au părut să-l depășească.

Remarcabil au fost concepute 
decorurile (N. Lebas) aerisite, lu
minoase, cu folosirea ingenioasă 
a materialelor plastice, și cos
tumele pline de fantezie, adu- 
cînd o revărsare de culori vii —■ 
semnate de același scenograf.

E. ELIAN

In curînd pe ecrane
LANTERNA CU AMINTIRI

O producție a studioului cinematografic 
.,AI. Sahia"

Scenariul și regia: Jean Georgescu
Filmări noi: Willy Goldgraber
Comentariul: Titus Mesaroș și Jean Georgescu 
Aranjament muzical : Constantin Bobescu, Theodor 
Mitache

O antologie a filmului romînesc care nc prilejuiește reve
derea marilor actori : Constantin Nottara, Maria Ciucurescu, 
Romald Bulfinscki, Constantin Tănase, Tony Bulandra și 

G. Timică.

fn completare filmul : MĂRTURISIRILE UNEI MESE DE 
RESTAURANT

O producție a studioului cinematografic „Alex. Sahia”

Scenariul și regia : Virgil Calotescu 
Imaginea : Paul Holban
Muzica: Richard Bartzer



După lansarea stației automate „LUNA-4“ A 18*a aniversare
Puternic ecou

în întreaga lume
Recunoașteri grăitoare

u
1°'

v *

MOSCOVA 3 (Agerpres). - 
TASS transmite: în timpul 
care a trecut de la lansare, 
stația automată „Luna-4” s-a 
îndepărtat de Pămînt cu 
216 000 km. Radiocomunicațiile 
cu stația se mențin constante 
pe frecvența de 183,6 MHz. Au 
fost efectuate cîteva măsură
tori asupra traiectoriei în 
scopul precizării parametrilor 
traiectoriei de mișcare a sta
ției „Luna-4”. Informațiile te- 
lemetrice obținute de la bor
dul stației dovedesc că între
gul aparataj funcționează nor
mal. Presiunea și temperatura 
din interiorul stației sînt men
ținute în limitele dinainte sta
bilite.

In noaptea spre 3 aprilie, a 
avut loc fotografierea obiectu
lui pe fondul boitei înstelate. 
Observatorul din Crimeea a 
obținut o fotografie reprezen- 
tînd un obiect sub forma unei 
stole cu 
de 14,5.

La 3 
Moscovei) 
mătoarele
mice : ascensiune dreaptă — 
10 ore 44 minute, declinația 
— 17 grade și 40 minute.

Observațiile asupra zborului 
stației automate „Luna-4” con
tinuă. Rezultatele acestor ob
servații vor fi comunicate la 
4 aprilie.

luminozitate stelară

aprilie, ora 18 (ora 
stația va avea ur- 
coordonate astrono-

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Brainerd Holmes, directorul 
programului de zboruri cos
mice din cadrul Administra
ției naționale pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.), a 
declarat la 2 aprilie că lansa
rea stației automate „Luna-4” 
a demonstrat o dată mai mult 
superioritatea Uniunii Sovie
tice asupra S.U.A. în domeniul 
motoarelor rachete. Potrivit 
spuselor lui, S.U.A. n-ar putea 
lansa în prezent în direcția 
Lunii o greutate mai mare de 
320—450 kg.

Intr-un articol axat pe tema 
întrecerii dintre UR.S.S. și 
S.U.A. în studierea și exploa
tarea Cosmosului, corespon
dentul de la Cape Canaveral 
al agenției United Press Inter
national apreciază lansarea ra
chetei „Luna-4” ca o nouă per
formanță impresionantă. Sta
tele Unite, scrie coresponden
tul, vor întreprinde abia peste 
cîteva luni și, poate, numai 
peste un an o încercare de a 
trimite o rachetă spre Lună.

Corespondentul agenției As
sociated Press subliniază în 
informația sa că, după cum 
reiese din greutatea stației in
terplanetare sovietice „Luna- 
4”, lansarea ei a necesitat o 
rachetă cu o forță de presiune 
de 1 000 000 sau 1 200 000 de li
vre, în timp ce puterea rache
tei americane celei mai puter-

nice — „Atlas” — este astăzi 
de numai 360 000 de livre.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
„Uniunea Sovietică a declan
șat o nouă ofensivă în dome
niul explorării Lunii” — ast
fel își începe comentariul Pe- 
ter Foley, comentatorul pen
tru problemele științifice 
ziarului 
„O navă 
de peste 
ciocanul, 
spre discul argintiu. Ea 
dotată cu un mare număr de 
aparate care vor permite să se 
dezlege enigmele Lunii”. Co
mentatorul apreciază lansarea 
rachetei sovietice doar ca în
ceputul „unui program impu
nător de cercetări care au ca 
scop să croiască calea spre a- 
terizarea pe Lună, în condiții 
de securitate, a cosmonauților 
sovietici”. „Noua experiență 
sovietică, scrie Foley în con
tinuare, va putea, probabil, să 
aducă lumină în problema ori
ginii Lunii”.

în Anglia au produs o mare 
impresie greutatea stației au
tomate și faptul că ultima 
treaptă a rachetei cosmice so
vietice a luat startul de pe o 
orbită intermediară de satelit 
artificial al Pămîntului.

al 
„Evening Standard”, 

automată în greutate 
1 400 kg cu secera și 
scrie Foley,_ gonește 

este

GENEVA 3.— de la trimisul 
special C. Benga i:

Cel de-al patrulea Congres 
al Organizației Meteorologice 
Mondiale (O.M.M.) își continuă 
lucrările. în ședința plenară 
din dimineața zilei de 2 apri
lie, prezidată de Viaut ((Fran
ța), președintele Comitetului 
Executiv al O.M.M., au pre
zentat rapoarte președinții di
verselor comisii ale O.M.M., 
precum și o serie de delegați 
din diferite țări.

în cadrul ședinței a luat cu
vîntul șeful delegației sovieti
ce, K. Logvinov, care a subli
niat, printre altele, că în pre
zent există o situație anorma
lă în cadrul acestei organizații, 
prin faptul că una dintre ma
rile puteri ale lumii, Republi
ca Populară Chineză, este pri
vată de dreptul legitim de a 
participa la lucrările Organi-

zației Meteorologice Mondiale. 
Acest lucru creează greutăți 
activității O.M.M. și aduce 
prejudicii acestei organizații, 
ridicînd obstacole în activita
tea și realizarea obiectivelor 
care îi stau în față.

A luat apoi cuvîntul N. An- 
drone, directorul secretariatu
lui și serviciilor Comisiei Du
nării, invitat special de secre
tariatul O.M.M., care a subli
niat importanța pe care o re
prezintă problemele de hidro
logie pentru navigație, precum 
și interesul ce este acordat a- 
cestor probleme în cadrul Co
misiei Dunărene. N. Androne 
a relevat, de asemenea, utili
tatea colaborării dintre Comi
sia Dunării și O.M.M. și im
portanța acordului intervenit 
în 1962 cu privire la coopera
rea între cele două organi
zații.

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

!

„IIN PAS CONCRET SPRE ZBORUL IN LUNĂ
TOKIO 3 (Agerpres). — 

Lansarea de către Uniunea 
Sovietică a unei noi rachete 
cosmice în direcția Lunii se 
află în centrul 
japoneze.

„Lansarea de 
Sovitică a unei 
nici împreună 
întreprinse în legătură cu con
dițiile de viață ale omului în 
Cosmos cu ajutorul navelor 
„Vostok” și lansările sputnicu-

atenției presei

către Uniunea 
serii de Lun- 
cu cercetările

lui „Kosmos”, apropie zborul 
omului spre Lună”, scrie zia
rul „Nihon Keidzai”. „Tokio 
Simbum”. scrie că „actualul 
„Lunnik-4” constituie un pas 
concret spre zborul în Lună”.

„Asahi”, relatînd pe larg 
despre lansarea noului Lun- 
nic, subliniază insuccesul efor
turilor S.U.A. în domeniul 
cercetării Lunii cu ajutorul 
rachetelor.

Greva minerilor irancczi continuă 
în toate Dazinelc carboniîcre

PARIS 3. Corespondentul A- 
gerpres transmite : Greva mine
rilor francezi continuă să se des
fășoare în toate bazinele carbo
nifere din Franța cu aceeași in
tensitate și deplină unitate a tu
turor sindicatelor minerilor.

Tratativele începute la 2 apri
lie între reprezentanții conduce
rii minelor și conducătorii uniu
nilor sindicale ale minerilor, au 
continuat miercuri la Paris.

în ce privește tratativele între 
reprezentanții sindicatelor mun
citorilor de la întreprinderea dc 
gaz și electricitate și conducerea 
acestei întreprinderi care au în
ceput tot la 2 aprilie și au durat 
pînă noaptea tîrziu, ele n-au dat 
nici un rezultat;

La 3 aprilie la Paris și în îm
prejurimile sale a fost declarată 
o grevă de două ore a șoferilor 
și personalului care deservește 
liniile de autobuze. Greviștii cer 
majorarea salariilor și accepta
rea dc către autoritățile france
ze a revendicărilor juste ale mi-

nerilor francezi și ale celorlalte 
categorii de oameni ai muncii 
din Franța.

în timp ce greva minerilor 
continuă, mișcarea de solidari
tate cu greviștii se lărgește ne
întrerupt. Numai în regiunea pa
riziană a fost strînsă pînă la 3 
aprilie suma de 310 milioane 
franci vechi. Totodată, congre
sul Sindicatului național al în- 
vățămîntului, care-și desfășoară 
lucrările la Toulouse, a hotărît 
alocarea unei sume de 3 milioa
ne franci pentru minerii greviști. 
Continuă, de asemenea, strînge- 
rea de fonduri în toate departa
mentele Franței. In zilele de 1 
și 2 aprilie în departamentul 
Morbihan a fost strînsă suma de 
4 milioane franci, iar în depar
tamentul Vienne, 3 milioane 
franci. La 3 aprilie, Consiliul 
municipal al orașului Dijon. al 
cărui primar este canonicul Kir, 
a votat o subvenție de un milion 
de franci drept fond de solida
ritate cu minerii francezi.

RĂSFOIND

Cea de a 100-a sesiun 
siliului miniștrilor 
membre ale Pieței 

care 
Și 2

a eliberării Ungariei
Se împlinesc 18 ani de Ia izgonirea de pe 

pămintul Ungariei a cotropitorilor 
hitleriști de către Armata Sovietică.

Pe drumul deschis de istorica zi de 4 apri
lie 1945, poporul ungar, luîndu-și soarta în 
propriile-i mîini, a pășit, sub conducerea 
partidului clasei muncitoare, la înfăptuirea 
unor profunde transformări social-politice, ia 
construirea socialismului.

In anii puterii populare oamenii muncii din 
Ungaria frățească au obținut însemnate rea
lizări în toate domeniile construcției socia
liste, în dezvoltarea economiei și culturii.

Poporul romîn, tineretul patriei noastre, 
se bucură din inimă de succesele Ungariei 
frățești.

An de an se dezvoltă relațiile de prietenie

trainică și colaborare rodnică, reciproc avan
tajoasă dintre Republica Populară Romină și 
Republica Populară Ungară, se dezvoltă și se 
întăresc continuu aceste relații, spre binele 
popoarelor țărilor noastre, al întăririi forțelor 
socialismului și păcii.

R. P. Romînă și R. P. Ungară, își aduc 
aportul la întărirea continuă a lagărului so
cialist, promovează consecvent politica leni
nistă de apărare a păcii, de coexistență 
pașnică.

De ziua marii sărbători naționale a Repu
blicii Populare Ungare, poporul nostru, tînăra 
noastră generație adresează un cald salut po
porului, tineretului ungar, urîndu-le să ob
țină noi și însemnate succese în construirea 
socialismului, în înflorirea patriei sale, în 
lupta pentru triumful cauzei păcii.

!
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GENEVA 3 Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite: 
în cea de-a 117-a ședință a Co
mitetului celor 18 pentru dez
armare, prezidată de S. Tarap- 
kin, conducătorul delegației 
Uniunii Sovietice, a fost dis
cutată propunerea sovietică 
care prevede 
tre S.U.A. și 
sfîrșitul celei 
a dezarmării 
tale a unei

propunerea
păstrarea de că-
U.R.S.S. pînă ia 
de-a doua etape 
generale și to- 

cantități strict li-

(Demonstrația populației dini 
' Amsterdam împotriva am- j 

plasării de trupe ale R. F.) 
Germane la Budel, provin- j 
cia Brabantul de Nord din) 

Olanda

(Anpfoto — Amsterdam) j 
J

I r 
( I ( f ( ( r f 
(

mitate de anumite tipuri de 
rachete.

Reprezentantul Canadei, 
Burns, deși a declarat că pro 
punerea sovietică este intere
santă, a sprijinit totuși planul 
american de reducere cu nu
mai 30 la sută a tuturor tipu
rilor de armament, inclusiv 
rachete. Aceeași poziție a fost 
adoptată de delegatul englez.

Apoi, S. Țarapkin a anunțat 
că la viitoarea ședință, -fixată 
pentru 5 aprilie, copreședinții 
Comitetului vor prezenta un 
raport cu privire la desfășura
rea lucrărilor Comitetului con
form prevederilor rezoluției 
dunării generale a O.N.U.

-----•-----

Evenimentele
din Argentina

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). 
■— Guvernul argentinian a dat pu
blicității la 3 aprilie un comunicat 
în care anunță că rebeliunea ar
mată din țară a luat sfîrșit odată 
cu „încetarea oricărei activități 
din partea insurgenților din mari
nă". în tot cursul zilei de 3 apri
lie, posturile de radio argentinie- 
ne, reluate de agențiile occiden
tale de presă, au transmis știri 
contradictorii privind rebeliunea 
comandanților marinei împotriva 

■ guvernului condus de președintele 
Guido.

Agenția France Presse transmite 
că după mai multe avertismente, 
bombardiere și avioane de vînă- 
toare guvernamentale au atacat, ini 
zorii zilei de miercuri, baza aero- 

; navală a rebelilor de la Punta Ins 
dio, situată la 80 km sud de Bue- 
nos Aires. La puțin timp după 
bombardament, la Buenos Aires 
s-a anunțat oficial că această bază 
ia fost ocupată de trupele guvern 
namentale în timp ce majoritatea 
rebelilor au fugit la principala lor 
bază Mar del Plata situată în 
sudul țării. Cîteva ore mai tîrziu 
posturile de radio aflate în mîinile 
rebelilor lă Puerto Belgrano și 
Mar del Plata și-au încetat emi
siunile. La Buenos Aires au sosit 
în același timp știri privind ală
turarea unităților marinei militare 
argentiniene, care se aflau în lar
gul mării, trupelor guvernamen-. 
tale.

Situația din Siria

ea de a 100-a sesiune a Con- 
r statelor 

____ comune 
a avut loc la Bruxelles la 1 
aprilie a fost prima luare de 

contact la acest nivel după res
pingerea încercării guvernului 
conservator englez de a adera la 
Piața comună. Cu toate că minis
trul de externe belgian Spaak s-a 
referit la reapariția „primăverii“ 
în relațiile dintre „cei șase“, ziarul 
„Le Monde“ a calificat sesiunea ca 
„pregătirea unej conferințe... pre
gătitoare".

Ironia 
faptul că probemele aflate 
dinea de zi și anume cele legate 
de „integrarea“ agriculturii 
relațiilor Pieței comune cu 
au fost remise spre examinare vii
toarei sesiuni care se va întruni 
la 8 și 9 mai.

Pînă la reîntîlnirea de la 8 și 9 
mai a celor șase miniștri de ex
terne, Comisia Pietii comune pre
zidată de W. Hallstein va examina 
consecințele pe care le vor avea 
de suferit țările din Piața comună 
dacă va fi aplicată legea ameri
cană cu privire la extinderea co
merțului exterior adoptată de Con
gresul S.U.A. în 1962. („Trade ex- 
pansion act“). Se știe că această 
lege prevede ridicarea sau micșo
rarea în bună măsură a tarifelor 
vamale în relațiile comerciale ale 
S.U.A. cu celelalte țări capitaliste, 
mizîndu-se pe faptul că monopolu
rile americane pot concura pe 
Piața vest-europeană produsele lo
cale. Observatorii economici con
sideră că „problemele cele mai 
spinoase“ sînt legate de stabilirea 
procentului de reducere a tarifelor 
vamale între S.U.A. și Piața comu
nă, precum și circulația produselor 
agripole.

Faptul că cei șase miniștri de 
externe au confirmat ca de la 1 
iulie între țările Pieței comune să 
se aplice o nouă reducere de 10

ziarului francez vizează 
pe or-

și ale 
S.U.A.

la sută a taxelor vamale nu este 
încurajator de fel pentru stabilirea 
condițiilor viitoarelor schimburi 
comerciale cu S.U.A. ; de vreme 
ce structura Pieței comune de or
ganism economic închis Se adînce- 
ște, ea devine un instrument în
dreptat nu numai împotriva schim
burilor normale, largi între Răsă
rit Și Apus, dar și o stavilă în ca
lea extinderii comerțului exterior 
între țările capitaliste.

Elementul care însă a redus în
semnătatea cît de cît practică a 
intențiilor de adîncire a procesu
lui de „integrare" este condiționa
rea de către Franța 
tratative privitoare 
unei poziții comune 
merțul cu S.U.A., 
programului agricol.

încercarea reprezentanților fran
cezi de a obține condiții privile
giate s-a lovit de refuzul celor ce 
vor să concureze produsele agri
culturii franceze la ele acasă, și în 
consecință nici pașii făcuți spre 
stabilirea unui punct de vedere 
comun în problema comerțului cu 
S.U.A. nu s-au materializat.

Nerealizarea acordului în pro
blema „integrării“ agriculturii și 
trecerea sub tăcere a relațiilor 
Pieței comune cu Anglia, lăsîndu- 
se ca și pînă acum ca fiecare din
tre parteneri să acționeze pe cont 
propriu în această privință, a atras 
atenția asupra faptului că în rela
țiile dintre Franța și R.F.G. nu s-a 
produs revirimentul anunțat cu 
surle și trîmbițe la semnarea tra
tatului de colaborare franco-vest- 
german în luna ianuarie la Paris. 
Se știe că diplomația vest-germa- 
nă a promis guvernului englez să 
susțină un plan de „compromis“ 
menit să înlesnească reluarea dia
logului privitor la aderarea la 
Piața comună, dar reprezentanții 
francezi nu au vrut nici măcar să 
audă de posibilitatea acordării u- 
nor condiții speciale Angliei, în

afara regulilor înscrise în tratatul 
de la Roma din 1957.

Sesiunea Consiliului miniștrilor 
statelor membre ale Pieței comune 
a demonstrat că reglementarea 
problemelor „integrării" nu este 
atît de lesnicioasă cît ar dori ini
țiatorii ei.

DAMASC 3 (Agerpres). — 
Corespondentul din Damasc al 
agenției France Presse rela
tează că guvernatorul militar 
adjunct și ministrul de inter
ne al Siriei, generalul Amin 
Hafez, a ordonat la 3 aprilie 
suspendarea cursurilor în toa
te universitățile, școlile de stat 
și particulare din întreaga 
țară. Intr-un alt comunicat se 
arată că, la 2 aprilie au fost 
arestate opt persoane care „au 
încercat să provoace 
rări”.

Agenția United Press 
național, relevă că în 
guvernului sirian s-au ivit se
rioase divergențe între miniș
trii care reprezintă partidul na
ționalist arab Baas și miniștrii 
care se pronunță pentru reu- 
nificarea imediată a Siriei cu

tulbu-

Inter- 
sînul

»
a viitoarelor 
la adoptarea 
față de co
de adoptarea

• MOSCOVA. — La 2 aprilie, 
anunță agenția Tass, S. V. Cer- 
vonenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Chineză, I-a 
vizitat pe Ciu En-lai, vicepreșe
dinte al C.C. al P. C. Chinez și 
pe Den Siao-pin, secretar gene
ral al C.C. al P. C. Chinez, și lc-a 
înmînat textul scrisorii din 30 
martie a.c. a Comitetului Central 
al P.C.U.S. adresate Comitetului 
Central al P. C. Chinez.

Ziarul „Pravda” din 3 apri
lie a publicat textul integral ai 
scrisorii.

CARACAS 3 (Agerpres). — 
Lupte extrem de violente se des. 
fășoară în regiunea munților 
Sierra de Coro între unități mi
litare guvernamentale venezue- 
lene și formații de guerilă ale 
forțelor patriotice. Agenția 
France Presse, citind declarațiile 
unui purtător de cuvînt al ar
matei transmite că avioane vene- 
zuelene au efectuat bombarda
mente împotriva pozițiilor ocu
pate de patrioți.

Purtătorul de cuvînt a afirmat 
că în cursul operațiunilor pe 
scară largă desfășurate de trupe-

oameni- 
muncii sînt 
noi blocuri,

OHM
La Budapesta se 
construiește în ritm 
susținut. In folo
sința 
lor 
date
noi cartiere. In fotografie : 
aspect de pe șantierul de 
construcții edilitare dintr-un 

nou cartier budapestan.

TELEGRAMA

(Agerpres)

Cu prilejul

Adunarea festivă

aniversării

In anii puterii populare s-au 
creat oamenilor muncii din 
R. P. Ungară condiții mereu 
mai bune de odihnă. Crește, 
an de an, numărul celor 
ce-și petrec concediul în 
casele de odihnă din stațiu
nile balneo-climatice. 
fotografie ■■ noi case de 

dihnă la Leanfaly

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului ungar, minis
trul Afacerilor Externe al R-P. 
Romîne, tovarășul Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegra
mă de felicitare tovarășului 
Peter Janos, ministrul Aface
rilor Externe al R. P. Ungare.

de la Budapesta

Egiptul. Potrivit relatărilor 
agenției, cinci miniștri din gu
vernul sirian și-au prezentat 
demisia. Unul din acești mi
niștri, Jihad Dahi, a făcut o 
declarație în care a atacat cu 
vehemență partidul Baas și 
politica sa. El a cerut condu
cătorilor acestui partid, care 
după cum se știe, dețin pozi
ții dominante în guvernul si
rian, să „capituleze de bună 
voie”.

Agenția Associated Press, 
citind surse informate, rela
tează că vicepreședintele gu
vernului irakian Saleh El Sa- 
adi, a sosit la Damasc „pentru 
a încerca să medieze în con
flictul care s-a ivit între di
versele grupări politice care 
au participat la recenta lovi
tură de stat din Siria”,

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
— în seara zilei de 3 aprilie, 
în ajunul sărbătorii naționale 
a Ungariei — Ziua eliberării 
>— la Teatrul „Erkel” din Bu
dapesta a avut loc o adunare 
festivă a reprezentanților vie
ții publice din capitala R. P. 
Ungare. La adunare au luat 
parte Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc, 
Istvan Dobi, președintele Con
siliului Prezidențial al R. P.

Ungare, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S-U. și ai 
guvernului, conducători ai 
Frontului popular patriotic și 
ai altor organizații obștești, 
membri ai corpului diploma
tic.

Raportul cu privire la cea 
de-a 18-a aniversare a eliberă
rii Ungariei a fost prezentat 
de Pal Ilku, membru supleant 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U., ministrul culturii al 
R. P. Ungare.

Tuzu, ministrul 
și Construcțiilor 

a vorbit despre

eliberării Ungariei
Cu prilejul celei de-a 18-a 

aniversări a eliberării Unga
riei, la Uzinele „1 Mai” din 
Ploiești, a avut loc o adunare 
la care au participat aproape 
2 000 de constructori de utilaj 
petrolier. Cu acest prilej, tov. 
Constantin 
Metalurgiei 
de Mașini,
realizările obținute de oame
nii muncii din țara vecină și 
prietenă, în cei 18 ani care au 
trecut de la eliberare.

A luat cuvîntul și Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

O altă adunare a avut loc 
la clubul Șantierelor navale 
din Oltenița, unde au luat cu
vîntul inginerul șef Gh. Sbîr- 
nea și Jozsef Nemeth, secretar 
al Ambasadei R. P. Ungare.

O adunare
s-a ținut și la Casa de cultu
ră a raionului 
Capitală. 
R. P. Ungare 
Nestor 
Uniunii 
Romînă. 
cuvîntul 
silier al 
gare.

asemănătoare

Primul film romînesc prezentat in Maroc
RABAT. — într-unul din 

principalele cinematografe din 
Rabat a avut loc un spectacol 
de gală cu filmul romînesc 
„Darclee“. La spectacol au 
participat șefi și membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
la Rabat, reprezentanții auto
rităților locale, oameni de artă 
și cultură, ziariști. Filmul

„Darclee", primul film romî
nesc prezentat în Maroc, a fost 
urmărit cu mult interes de 
spectatori și s-a bucurat de 
succes.

Ziarul marocan „La Nation 
Africaine“ a publicat o cro
nică în care subliniază calita
tea artistică a acestei producții 
a cinematografiei romînești.

„1 Mai” din 
Despre realizările 

a vorbit tov. 
Ignat, președintele

Ziariștilor din R. P. 
A luat, de asemenea, 
Gyorgy Kalmar, con- 
Ambasadei R. P. Un-

(Agerpres)
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le guvernamentale în Sierra de 
Coro, regiune situată în provin
cia Falcon, la aproximativ 400 
km vest de Caracas, 17 patrioți 
venezuelieni au fost uciși. El a 
refuzat însă să facă cunoscute 
pierderile suferite de forțele gu
vernamentale.

In același timp, agenția France 
Presse relatează că în această 
regiune sînt concentrate în pre
zent importante forțe armate, 
care au ajuns pînă la 5 000 de 
oameni, în vederea declanșării 
unor noi operațiuni.

0 TOKIO. — La Tokio a avut 
loc zilele acestea o adunare a fe
meilor japoneze consacrată discu
tării pregătirii Congresului Mon
dial al Femeilor convocat în luna 
iunie a acestui an la Moscova.

Adunarea a hotărît să 
șoare o intensă activitate 
durile femeilor japoneze 
pregătirea și propagarea 
Congresului Mondial și să înceapă 
strîngerea de mjloace pentru Fon
dul păcii și pentru trimiterea dele
gației japoneze la Moscova.

desfă- 
în rîn- 
pentru 
ideilor

• ALGER. — La 2 aprilie Ah- 
med Ben Bella, primul ministru al 
Algeriei a anunțat prin radio că 69

de hoteluri algeriene au fost puse 
sub controlul oficiului național de 
turism.

profesorilor din Chile, care 
cer mărirea salariilor, a în
ceput acum patru zile.

• PHENIAN. — La 1 apri
lie, în R.P.D. Coreeană a în
ceput noul an de învățământ 
— 1963—1964. Pentru buna 
desfășurare a învățământului 
au fost construite noi școli 
pentru elevi s-a asigurat ma
terialul didactic și rechizitele 
școlare necesare.

Numărul cadrelor didactice 
a fost completat anul acesta 
cu peste 1 000 de absolvenți ai 
institutelor pedagogice și de 
învățători din Phenian, Sari- 
von și Cihoncijin.

care a dat 
combaterea 
de somno-

• SANTIAGO DE CHILE. 
— După cum anunță agenția 
Prensa Latina, studenții In
stitutului pedagogic al Uni
versității tehnice din Chile au 
hotărît inițierea unei greve în 
semn de solidaritate cu greva 
celor 30 000 de profesori din 
această țară. După cum s-a 
mai anunțat greva generală a

0 LENINGRAD. — Oamenii 
de știință de la Academia medi
cală militară din Leningrad au 
realizat, sub conducerea prof. 
Semen Arbuzov, nu nou medica
ment — Fenatina — 
rezultate bune în 
oboselii și a stărilor 
lență.

Acțiunea noului preparat se 
manifestă timp de 4—6 ore după 
ce a fost administrat. Persoana 
care a luat Fenatina devine mai 
vioaie, starea de somnolență dis
pare imediat.

Noul preparat este folosit și la 
combaterea obezității. Bolnavii 
devin mult mai sprinteni, ceea 
ce contribuie la intensificarea 
metabolismului.

• NEW YORK. — La 1 aprilie, 
regele Hassan al II-lea al Marocu
lui a anunțat la New York, că în 
timpul tratativelor pe care le-a a- 
vut la Washington cu oficialități 
americane, s-a stabilit că Statele 
Unite trebuie să-și evacueze ba-

zele din Matoc, începînd din de- 
cembrei 1963, în conformitate cu o 
înțelegere anterioară.

0 RANGOON. — Luînd cuvîn
tul la conferința reprezentanților 
consiliilor pentru problemele 
securității și administrației, ge
neralul Ne Win, președintele 
Consiliului revoluționar al Uniu
nii Birmane a declarat : „Neu
tralitatea strictă este politica 
noastră externă”. El a făcut apel 
la menținerea vigilenței din cau
za încercărilor reacțiunii externe 
de a interveni în treburile in
terne ale Birmaniei. în legătură 
cu aceasta, șeful guvernului a 
făcut cunoscut că acum o săptă- 
mină în apele teritoriale ale Bir
maniei a fost descoperit un 
submarin străin.

Generalul Ne Win a acordat o 
deosebită atenție necesității lup
tei hotărîte împotriva corupției 
și mitei. El a adresat tuturor 
funcționarilor de stat chemarea 
„de a renunța la spiritul burghez 
și de a-și îndeplini cu strictețe 
obligațiile lor în interesul țării”.

0 NEW YORK. — După cum 
transmit agențiile americane de

presă; la 3 aprilie Statele Unite au 
lansat de la Cape Canaveral un 
satelit artificial al Pămîntului din 
seria „Explorer". Greutatea sateli
tului este de 186 kg. Potrivit da
telor preliminare, depărtarea orbi
tei satelitului de Pămlnt este de 
249 km la perigeu și 933 km la 
apogeu.

VLADIVOSTOK. — Serghei 
Cehotariov, elev în clasa a Vl-a 
a școlii medii nr. 75 din Vladi- 
vostok, este autorul libretului și 
al muzicii baletului-fecrie „Pă
ianjenul de aur” — relatează zia. 
rul „Komsomolskaia Pravda”.

Cehotariov a compus primele 
sale lucrări — „Povestea pădu
rii” și un vals — încă pe cînd 
era elev în clasa a Il-a a școlii 
muzicale. Compozitorul Dmitri 
Kabalevski, care a examinat lu
crările Iui Cehotariov, a declarat 
că este vorba de un copil deose
bit de talentat.

în prezent, Serghei Cehotariov 
lucrează la o sonată în trei părți.

Premiera baletului-feerie „Pă
ianjenul de aur” va avea loc în 
curînd pe scena Casei de cultură 
„Dzerjinski” din Vladivostok.
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