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• Programul casei de 

cultură să răspundă 
preocupărilor studen
ților.

• Un erou exemplar : 
Anton Filip.

9 Răspundem la sesi
zările tinerilor.

Muncitor

Sîmbătă 6 aprilie 1963
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Vedere generală a instalației pentru rectificarea și recuperarea alcoolilor și izonitrozare din 
cadrul secției de sinteză a Fabricii de medicamente „Terapia" din Cluj.

Foto: AGERPRES

Construim
pentru studenții• •

$

antierul n o st r u 
are ca sarcină 
construirea și da
rea în folosință a 
unui complex stu
dențesc for ma t 
din patru cămine

cu o capacitate totală de 1 600 
de locuri și o cantină cu auto
servire pentru 2 000 de per
soane.

Acum o lună, căminul U-2 
a fost recepționat de benefici
ar cu calificativul „excepțio
nal”. în jurul datei de 10 apri
lie, va fi recepționat căminul 
U-l. Si aici se poate vedea 
rodul atenției și răspunderii 
cu care au lucrat la finisajele 
interioare zidarii, tîmplarii, 
mozaicarii, vopsitorii. Ei au 
folosit din plin perioada fri
guroasă, cînd nu s-a putut lu
cra la exterioare. Norma de 
dare la recepție (opt luni) a că
minelor U-l și U-2 a fost în
deplinită în condițiile constru
irii unui etaj în plus și a 
unor condiții climaterice neo
bișnuit de grele.

Sosirea primăverii ne-a gă
sit cu lucrările avansate și la 
celelalte obiective. în prezent, 
se lucrează intens la ultimele 
nivele ale căminelor U-3 și 
U-4, precum și la scheletul de 
rezistentă al cantinei.

Acestea sînt, statistic vor
bind, realizările noastre. Con
struim pentru studenții noștri 
— viitorii specialiști de mîine 
pe frontul desăvîrșirii con
strucției socialiste. E și aceasta 
un imbold mobilizator în acti
vitatea noastră.

Dar să ne întoarcem puțin 
la perioada cînd pe șantier se 
discutau măsurile care să asi
gure menținerea unui ritm 
constant și pe timpul iernii. 
Principalele obiective erau : 
crearea frontului de lucru în 
interioare — prin ridicarea ra
pidă a construcției de roșu și 
asigurarea condițiilor normale 
de temperatură la locurile de 
muncă astfel create.

...Proiectul prevedea monta
rea planșeelor din elemente 
prefabricate. Furnizorul a in- 
tîrziat livrarea acestora, eram 
deja în trimestrul IV, așa că 
s-a hotărît turnarea planșeelor 

j din beton monolit.

Pentru a grăbi ritmul s-au 
folosit cofrajele de inventar 
(tego) si cimentul RIM (cu re
zistentă inițială mare). Schim
barea procedeului de construc
ție implica însă un număr 
sporit de betoniști și dulgheri. 
Se întîrzia, se cheltuiau mulți 
bani în plus.

Brigada de zidari condusă 
de Radu Lupu a luat inițiati
va de a lucra și la betoane. 
Mulți șefi de brigăzi și de e- 
chipe au urmat acest exemplu. 
Au fost reorganizate echipele. 
Fiecare șef de brigadă și e- 
chipă știa unde și cînd tre-

Cornel Ciocan, Alexandru 
Moldan. Cei peste 120 de tineri 
din aceste brigăzi, alături de 
ceilalți constructori, au lucrat 
fără preget și la betoane, și la 
zidărie, acolo unde era ne
voie.

Cît timp vremea a permis, 
au fost continuate lucrările și 
la căminele U-3 și U-4, iar 
cînd aceasta nu era posibil, 
zidarii lucrau în interioare la 
reparații, curățenie.

Nevoile șantierului au im
pus multe măsuri pentru or
ganizarea lucrului, a schim
burilor, a echipelor și brigăzi-

Cele mai înaintate lucrări 
erau la U-l și U-2. Aici ne-am 
concentrat atenția. La un mo
ment dat, se punea problema 
acută a frontului de lucru 
pentru zidari. Dulgherii și be- 
toniștii au răspuns acestor im
perative. La ultimele nivele ei 
au lucrat aproape 48 de ore în 
șir pentru a da „liber” lucră
rilor de zidărie.

La rîndul lor, zidarii au lu
crat în același mod : de ei de
pinde doar crearea punctelor 
de lucru pentru tîmplari. Ast-' 
fel, Ia venirea iernii aveam 
două cămine gata pentru fini
sajele interioare.

...Lucrările la centrala ter
mică se opriseră. în proiect se 
strecurase o greșeală. Trebu
ia intervenit de urgență. Ne- 
executarea la timp a remedie
rilor însemna timp pierdut. 
S-a depus o muncă încordată. 
Exemplul comuniștilor a fost 
urmat de toți muncitorii care 
concurau la construcția și in
stalarea centralei. Cînd aici 
lucrau constructorii, instalato
rii montau radiatoarele și ca
nalele termice, așa că n-au e- 
xistat gîtuiri. Remedierile au 
fost executate la timp. Cen
trala a fost instalată și pusă 
în funcțiune. La acest succes 
au contribuit din plin și bri
găzile conduse de Radu Lupu,

seamnă numai punctualitate la 
serviciu sau neabsentarea de 
la lucru. Ea își găsește expre
sia și în atitudinea față de o 
anumită stare de lucruri exis
tente pe șantier. Un om disci
plinat la locul de muncă nu se 
dă înapoi în fața greutăților, 
este exigent față de calitatea 
propriei lucrări.

Și la noi există asemenea 
oameni. Comunistul Paul Co
coș conduce o brigadă — uni
că pe întreprindere — compu-

Laminate peste plan
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soare” (Carnet cine
matografic).
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Construcția liniei 
de 400 de kilovoiți Luduș-Halmeu

Consultațiiștiințifice

ne informează 
și Ener-

După cum 
Ministerul Minelor 
giei Electrice, construcția și 
montajul liniei electrice de 
foarte înaltă tensiune (400 ki- 
lovolți) Luduș-Halmeu, prima 
linie de această tensiune din 
țara noastră, începută încă din 
primăvara anului 1962, se 
desfășoară într-un ritm susți
nut. Pînă acum toți stîlpii au 
fost ridicați, iar pe mai mult 
de 90 la sută din lungimea li
niei au fost montați conducto
rii electrici. în prezent, echi
pe de specialiști fac verificarea 
acestor lucrări.

Datorită unei bune organi
zări a muncii, a gradului mare 
de lucrări efectuate cu cele mai

moderne utilaje, constructorii 
liniei au realizat un ritm me
diu de lucru de 0,7 km pe zi.

Linia electrică de foarte 
înaltă tensiune este executată 
de întreprinderile de construc
ții și montaje energetice din 
Cluj și Sibiu.

Prin construcția acestei li
nii în lungime de peste 400 
km, din care jumătate pe teri
toriul țării noastre, se reali
zează interconectarea sistemu
lui energetic național al R- P. 
Romîne cu sistemele energetice 
naționale ale U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R. D. Germană și R. P. Polonă.

(Agerpres)

Pe ogoarele regiunii Crișana
Folosind fiecare zi bună de 

lucru în cîmp și executînd lu
crări pe parcele unde terenul s-a 
zvîntat, mecanizatorii din stațiu
nile de mașini și tractoare ale 
regiunii Crișana au executat pînă 
acum un volum de lucrări de a- 
proape 60 000 hectare 
normală.
Sîntana, 
lău au

arătură 
Tractoriștii de la S.M.T. 
Criș, Ghiorac și Nușfa- 
realizat cîte 20—35 la

sută din planul lucrărilor agrico
le din această campanie.

în scopul executării unor lu
crări de calitate și la timp, în- 
cepînd din această primăvară 
toate brigăzile S.M.T. vor fi per
manentizate. Pentru a crea trac
toriștilor condiții tot mai hune 
de lucru, peste 100 de gospodării 
agricole colective, printre care 
cele din Agrișu Mare, Tîrnova, 
Arpășel, Grăniceri, Socodor, Văr- 
sad, au prevăzut în planurile de 
producție să construiască remi
ze, dormitoare etc.

(Agerpres)

Din fier vechi
./V

nostri
să din tîmplari și dulgheri. 
Deși efectivul e mai mic de- 

altele, planul a fost reali- 
întotdeauna în proporție 

130 la sută. Printre oame- 
care au realizat men-

cît 
zat 
de 
nii 
ținerea ritmului calitatea care
le-a adus lucrărilor lor ca
lificativul de „excepțional”, 
sînt și foarte mulți tineri: 
Ioan Alexa și Nicolae Ca- 
sapu — zidari, Mihai Țu
gui — tîmplar, Mihai Mănucă 
— șeful unei echipe de dul
gheri, Aurel Grigore — mozai
car, Constantin Bunduc și Mi
hai Lența — zugravi și mulți 
alții.

Acum, cînd vremea a deve
nit favorabilă tuturor lucrări
lor, pe șantierul nostru vor 
începe finisajele la exterioare 
și se vor încheia lucrările de 
zidărie la cantină- Se mun
cește cu avîntul caracteristic 
primăverii.

De curînd, colectivul de 
muncitori, ingineri și maiștri 
de pe șantier s-a angajat să 
predea complexul cu trei luni 
mai devreme. La baza aces
tui angajament stau realizări
le de pînă acum, experiența 
dobîndită.
ing. SERGIU COROBCEANU 

șef de lot

FILARET VĂCAREANU 
secretarul Comitetului 

organizației de bază U.T.M.
Șantierul nr. 1 — Copou

Dunărea a- 
răcoare și 

orașul 
largi,

nou
Tinerii din orașul și raionul 

Giurgiu participă în număr tot 
mai mare Ia colectarea fierului 
vechi. în primele două luni ale 
anului ei au strîns și expediat 
peste 217 tone de metale vechi, 
iar în prima decadă a lunii mar
tie, peste 79 tone de metale 
vechi. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut tinerii de la Șantic. 
rul naval Giurgiu, Fabrica de 
Zahăr, întreprinderea de prefa
bricate, S.M.T. 
G.A.S. Giurgiu, 
profesor).

Bănoasa — și 
(PAUL ISAR,

I

Intr-o pauză, ortacii celor două echipe — colective care au 
obținut rezultate meritorii în muncă — (a lui Nicolae Onișor 
și Dumitru Vlad de la Exploatarea minieră Lupeni) citesc cu 

interes noutățile din presa centrală.
Foto: AGERPRES

SUCEAVA. (de la corespon
dentul nostru).

In satele regiunii Suceava, 
cu regularitate merg în mijlo
cul colectiviștilor oameni de 
știință, invitați din centrele u- 
niversitare, precum și numeroși 
intelectuali de la centru de re
giune și raioane, care acordă 
colectiviștilor consultații, 
expuneri pe diferite teme. In 
ultimele 5 luni, în satele 
giunii Suceava s-au ținut peste 
5000 expuneri și consultații ști
ințifice. Așa, de pildă, zilele 
trecute Francise Popescu, Ar
cadie Petrescu, Gheotghe Din- 
că și I. Rădulescu, de la ICZ 
București au dat consultații co
lectiviștilor din Dolhasca-Fălti- 
ceni, Uișești și Stroești — Gura 
Humorului, Măneuți și Frătă- 
uții Vechi, Adîncata-Suceava 
cu privire la asigurarea bazei 
furajere și hrănirea rațională 
a animalelor. In raionul 
ticeni, duminica trecută, 
telectuali au discutat cu 
tiviștii despre folosirea 
damentelor pe terenuri 
etc.

La Dolhești, raionul 
ceni, Sabin Vasu. cercetător ști
ințific la Institutul de biochi
mie al Academiei R.P.R., a dat 
explicații colectiviștilor cu pri
vire Ia „Apariția vieții pe pă- 
mînt". Numeroasele consultații 
științifice și conferințe ce se 
țin cu regularitate contribuie 
Ia răspîndirea și însușirea ști
inței și culturii de masele largi 
ale colectiviștilor.

fin

re-

Făl- 
56 in- 
colec- 
amen- 
acide

Fălti-

Prin lucrări de calitate

producții mari de nutrețuri
a numai cîțiva ani 
de la înființare, 
gospodăria agricolă 
colectivă din comu
na Gogoșari, raio
nul Giurgiu, și-a 
dezvoltat, paralel 

sectorul vegetal, și un puter-cu__.
nic sector zootehnic, care cuprin
de în prezent : 428 de taurine, 
dintre care 102 vaci cu lapte; 
570 de porci; peste 500 de oi; 
mai bine de 1.000 de păsări 
(matcă). Pentru ca producțiile 
de lapte și carne dintr-un ase
menea sector să sporească con
tinuu este nevoie de o bază fu
rajeră corespunzătoare. Lucru la 
care colectiviști de aici au chib
zuit cu multă răspundere, 

încă din iarnă, cînd a>n tre
ia întocmirea planului decut

producție — ne-a spus tovarășul 
Glieorghe Măgnreanu, vicepreșe
dintele gospodăriei — noi ne-am 
consultat cu tovarășul inginer, eu 
brigadierii, și am hotărît să însă- 
mînțăni în primăvara aceasta 74 
de hectare cu borceag, 25 de hec
tare, cu lucernă, 12 hectare cu 
sfeclă furajeră, 30 de hectare cu 
porumb pentru siloz și 20 de 
hectare cu mazăre. în afară de a- 
ceste suprafețe, am mai însămîn- 
țat, în toamnă, 50 de hectare cu 
secară pentru masă verde. Aceas
ta va fi consumată de animalele 
de producție fie prin pășunare, 
fie după ce va fi cosită, prin ad
ministrarea ei la iesle. După cum 
se vede, ne-am gîndit să avem 
suprafețe suficiente însâmințate

cu furaje precum și într-o varie
tate corespunzătoare. La aceasta 
se mai adaugă culturile duble, în 
miriște. Vom avea, deci, nutre
țuri suficiente pentru întregul 
an și ne vom crea și rezerve.

Dar colectiviștii de aici Vor a- 
sigura baza furajeră nu numai 
prin sporirea suprafețelor, ci 
dînd, totodată, o mare atenție 
creșterii producțiilor de furaje 
Ia hectar. Iată de ce, încă din 
toamnă, ei au făcut arături a- 
dînci la 30—35 de cm pe în
treaga suprafață ce se va însă- 
mînța cu plante furajere, iar a- 
cum, în primăvară, o dată cu 
primele zile însorite, au grăpat 
aceste ogoare pentru spargerea 
crustei și menținerea apei în sol. 
Cînd timpul a permis, în „feres
trele" bune de lucru, au început 
însămînțările. Pînă în prezent 
s-au însămînțat cele 20 de hec
tare cu mazăre furajeră și a în
ceput semănatul ovăzului.

— Vremea aceasta ploioasă 
din ultimele zile — a continuat 
vicepreședintele — a făcut ca Iu. 
crările să bată nițel pasul pe loc, 
fapt pentru care noi am luat cî- 
1cva măsuri concrete în vederea 
urgentării lor de îndată ce solul 
va permite să fie lucrat. Astfel, 
am hotărît, împreună cu șeful 
brigăzii de tractoare, să organi
zăm schimbul de noapte pentru 
lucrările de discuire, iar pe o 
parte din suprafețe să facem în- 
sămînțarea furajelor cu atelajele 
gospodăriei colective. Bineînțeles 
că aceasta nu va fi în dauna ca
lității lucrărilor și de aceea noi

ne-am gîndit să-i repartizăm, la 
asemenea treabă pe cei mai har
nici și mai pricepuți colectiviști.

în afară de cele 182 de hecta
re de plante furajere, însă, gos
podăria colectivă mai are și 60 
de hectare de izlaz. Pînă în anii 
aceștia, cantitatea de iarbă la 
hectar pe acest izlaz a fost des
tul de mică : 4.000—5.000 de ki
lograme.

Productivitatea pășunii natu
rale va spori însă mult prin lu
crările de întreținere pe care 
ne-am propus să le facem ■— 
ne-a spus tovarășul Ștefan Gliei- 
megeanu, inginerul agronom al 
gospodăriei colective.

Astfel, am început încă din a- 
nul trecut, pe o parte din aceas
tă suprafață, îngrășarea prin tîr- 
lirc, în aceste zile, imediat ce 
timpul va permite, vom face cu
rățirea izlazului de mărăcini și 
mușuroaie pe întreaga suprafață. 
Apoi îl vom grapa. Este o lucra
re foarte importantă și destul de 
urgentă și aici tinerii din gospo
dăria colectivă vor aduce o con
tribuție importantă. Mai ales ti
nerii conductori de atelaje pot 
să ne ajute serios. Grapele și ce
lelalte atelaje sînt pregătite pen
tru o astfel de treabă. Organiza
ția de bază U.T.M. mi-a cerut să 
anunț din vreme cînd este mo
mentul optim pentru începerea 
lucrărilor, ca să poată face o 
largă mobilizare a tineretului, 
îndată ce terenul se va zvînta, 
vom începe acțiunea.

PETRE GHELMEZ

Colectivele care deservesc 
laminoarele de profile de 656 
și 300 mm de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au dat 
in primul trimestru al anului, 
peste plan, 11851 tone de la
minate. Consecvenți în apli
carea inițiativei de a realiza 
zilnic, pe fiecare schimb, cel 
puțin 10 tone de laminate pe
ste plan, muncitorii de la noul 
laminor de profite de 650 mm 
au obținut cele mai mari 
succese în întrecerea pentru 
aprovizionarea uzinelor din

țară cu laminate. Ei au reali
zat în medie, zilnic, pe fiecare 
schimb cîte 38 tone de lamina
te mai mult decît era planifi
cat. La obținerea acestui 
succes au contribuit și unele 
îmbunătățiri aduse procesului 
tehnologic, ca : ridicarea regi
mului termic al cuptoarelor cu 
propulsie, folosirea cilindrilor 
căliți cu curențl de înaltă 
frecvență pentru laminarea 
unor profile speciale de oțel 
etc.

(Agerpres)

răila e frumoasă 
vara, 
dună 
înviorează 
cu străzi
radiale, dispuse în 
formă de evantai.

In „orașul vechi” străzile por
nesc de la Dunăre descriu un 
arc perfect și ajung tot la apa 
fluviului. Totul, de la casele 
vopsite în culori pastel, cu 
mult gust și fantezie pînă la 
decorațiile dantelate, de influ
ență bizantină, cerul albastru, 
curat și larma potolită, amin
tesc de culoarea orașelor rive
rane, cu nostalgia călătoriilor, 
în locul vaselor turcești ce-au 
furat-o de aici pe fermecătoa
rea Chira Chiralina, convoaie 
largi de șlepuri, trase din greu 
de remorchere puternice, urcă 
amonte stuful Deltei la Chiș- 
cani. In locul sacagiilor zgo
motoși ce umpleau butoaiele 
cu apa Dunării pe care o vin
deau apoi cu măsiira, a ruja
rilor (hamalii ce încărcau ca
lele sufocante ale vaselor cu 
cereale) în locul „oaselor” 
(așa erau numiți docherii pen
tru că erau pămîntii și cu oa
sele ieșite din piele de atîta 
mizerie) a vînzătorilor ambu
lanți de salep și tahîn — Bră
ila de azi, socialistă, e un oraș

cu peste 100 000 de locuitori, 
cu o nouă viață, structural 
schimbată de prefacerile înnoi
toare.

Ca să înțelegem urcușul spre 
lumină al Brăilei în anii noștri, 
să prezentăm cîteva secvențe 
din viața sa de azi. Orașul s-a 
îmbogățit cu noi fabrici și în 
prezent Brăila aspiră la drep
turi egale din punct de ve
dere al dezvoltării industri
ale alături de orașe cu tradi
ție din țară. Aici se fabrică

fii

( Din noul peisaj al Brăilei ) 

Foto : AGERPRES !

împlinire, numeroase proto
tipuri de mașini. Creație pen
tru că aci se concep pentru 
prima dată și pornesc în prima 
lor călătorie atîtea produse. 
Privitor la această muncă de 
concepție inginerul Virgil Buz
dugan declara de curînd că 
„este arta de a stăpîni cît mai 
deplin tehnica avansată”. Și 
pentru a mai aduce un ultim 
argument, consemnăm faptul 
că la sfîrșitul anului 1962 uzina 
aceasta număra 500 de inova-

escavatoarele pe care le întîl- 
nim atît de frecvent pe șantie
rele patriei, rulourile compre- 
soare, linii pentru fabricarea 
cimentului, pentru industria 
chimică. , „U. M. Progresul”- 
Brăila e o marcă de fabrică 
cu prestigiu. Arborele cotit 
pentru motoarele Diesel și 
excavatoarele de 0,3 metri 
cubi sînt creații ale muncitori
lor brăileni. Creație pentru că 
aici, la „U.M. Progresul” s-au 
elaborat și se află în curs de

lori. S-a pornit de la tradițio
nalul ciocan și de la daltă și 
s-a ajuns la craițuirea arc-aer, 
la sudarea automată. Iată dru
mul străbătut de această 
uzină brăiieană — cea mai 
mare din oraș care în 1963 va 
produce 16 noi sortimente, al 
cărei colectiv s-a angajat să 
realizeze peste plan 1 400 tone 
oțel lichid, 15 rulouri compre- 
soare, 5 escavatoare de 0,3 
metri cubi...

Aici, la Brăila, există ceva

să amin- 
vorba des- 
fabrici cu

care vine continuu 
tească de ape. Este 
pre una din noile 
care s-a îmbogățit orașul în a- 
cești ani și anume întreprinde
rea de valorificare a stufului, 
uriaș laborator ai Deltei noas
tre. Se înalță în marginea a- 
ceasta de Bărăgan, pe unde 
altădată se rostogoleau în beje
niile lor tomnatice ciulinii mi
nați de vînturi. L-am vă
zut pe operatorul chimist

Constantin înconjuratV. de

•XvA-frtó

de aceasta 
a trans- 

stufului, mirosind 
celuloză cu iz de

aparate demne 
modernă alchimie 
formării 
foaia de 
pîine caldă, descompunînd-o
să-i afle concentrația stabilită; 
l-am ascultat pe munci
torul Ion Haiduc, vorbind 
cu ușurință despre „intro
ducerea debitului de apă la 
deshidratare; pentru că numai 
așa Se va putea obține o celu
loză de parametri constanți” și 
atunci aveam în față imaginea

exactă a ceea ce a însemnat 
această fabrică pentru munci
torii acestui oraș, fiii rujarilor 
de ieri. Peisajul inedit al ace
stei fabrici, cu uriașele sale 
eprubete ca niște conuri în
toarse cu vîrful ascuțit în jos, 
și-a cîștigat loc și în pictura 
brăiieană, alături de nelipsitele 
imagini de apă cu bărci și pes
cari bărboși, cu cargouri ultra
moderne ce vin de la Galați 
în cele dintîi probe. Aici, sînt 
prelucrate miile de tone de stuf 
ce sînt acum recoltate în Deltă. 
Mii de tone de celuloză deci. 
Aici, în cîțiva ani, vom pro
duce hîrtie pentru un miliard 
de caiete. Hîrtie, celofibră, ce
lofan super-supercord etc., iată 
noul echivalent al pădurilor 
de stuf, care altădată ardeau 
în toamnele tîrzii..

Si această metamorfoză 
petrecea aici, la Brăila, 
departe de o altă nouă 
brică a orașului unde buștea
nului de salcie ce putrezea 
prin bălți nu-i trebuie acum 
decît două ore pentru a fi 
transformat în milioane de 
bețe de chibrit, după ce mai

se 
nu 
fa-

ILIE TÄNÄSACHE

(Continuare în pag. a IUa)

La practica
în cadrul practicii pe care o 

desfășoară studenții anului I 
ai Facultății de agronomie din 
Timișoara, grupele 126 și 128 
au fost repartizate la G.A.S. 
Jimbolia.

Studenții urmăresc cu deo
sebită atenție mersul lucrări
lor din campania agricolă de 
primăvară. După explicațiile 
date de inginerul agronom al 
gospodăriei, studenții participă 
la sortarea și plantarea buta
șilor de sfeclă roșie, plivitul în 
răsadniță, plantatul arpagicu
lui și alte lucrări.

Studenții își folosesc timpul 
liber participînd la diferite ac
tivități ale organizației U.T.M. 
din gospodărie. Așa, de pildă, 
pregătesc programul unei joi 
a tineretului, iau parte la ac
tivitatea culturală etc.

NICOLAE BOGLUȚ
student
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Anchetă printre cadre didactice și studenti din Timișoara

în educarea comunistă a studenților, in organizarea în mod 
util ți plăcut a timpului lor liber — un rol foarte important 
trebuie să-l aibă și casele de cultură ale studenților. Prin 
bogatele și variatele manifestări pe care le organizează, prin 
activitatea din cadrul cercurilor și cluburilor, prin formațiile 
artistice permanente — aceste instituții sînt chemate să 
contribuie în mod activ la lărgirea orizontului de cunoștințe 
ale studenților, la pregătirea lor multilaterală, la dezvoltarea 
aptitudinilor dovedite precum și la educația lor morală și 
estetică.

Pentru a vedea în ce măsură răspunde acestor cerințe 
Casa de cultură a studenților din Timișoara, am organizat, 
de curînd, o anchetă printre cadre didactice și studenți din 
centrul universitar bănățean, rugîndu-i să ne răspundă la 
următoarele întrebări:

1) Ce părere aveți despre activitatea și programul manife
stărilor de la Casa de cultură a studenților ?

2) Casa de cultură din localitate oferă studenților posibili
tatea să-și petreacă timpul liber în mod util, plăcut și la ni
velul preocupărilor universitare ?

3) Ce acțiuni considerați că ar trebui să se mai întreprindă 
pentru a răspunde cerințelor ce se impun unei case de cul
tură studențești ?

Publicăm mai jos o parte din numeroasele și interesantele 
răspunsuri primite.

1
IGNAT BOCIORT — lector 

la Facultatea de filologie a 
Universității din Timișoara.

Manifestările din cadrul 
casei de cultură a studen
ților din localitate sînt, în

general, variate și unele din
tre ele destul de interesante. 
Cercetînd programul din ulti
ma perioadă se observă lesne 
preocuparea de a satisface 
toate exigențele studenților de 
la numeroasele fâcultăți din 
Timișoara. Astfel, alături de 
audiția colectivă a Simfoniei a 
VIII-a de Beethoven și de re
citalul de poezie contempora
nă, în programul din ultimele 
trei săptămini sînt cuprinse 
prezentarea piesei lui I. L. Ca- 
ragiale, „Conu Leonida față cu 
reacțiunea”, carnetul tehnic cu 
tema „Noutăți în electronică și 
automatizare", un concurs de 
șah, un recital de canto și ba
let, o manifestare a cercului 
„Prieteni prin corespondență” 

iZLL—

Dar programul casei de cul
tură nu poate fi. apreciat în 
mod judicios decît privind în 
ansamblu manifestările cultu
ral-educative organizate de 
studenții timișoreni. Procedînd 
astfel, ne convingem de una 
dintre cele mai serioase defi
ciențe, care impietează în mod 
direct și asupra activității ca
sei de cultură. Mă refer la 
lipsa unei coordonări pe cen
trul universitar a tuturor a- 
cestor manifestări. Din acea
stă cauză asistăm la nume
roase paralelisme între acțiu
nile întreprinse în cadrul fa
cultăților și institutelor și 
de 2 In cercurile de la

de cultură activează 
nnmăr Hiacfnl mnr

la casa de cultură.
cele

studenților

luj. Casa de cultura 
a studenților. Pe 
drept cuyint i, se 
poate spune acestei 
importante instituții 
de cultură, Universi
tatea timpului liber.

Un film, o întîlnire cu muncitorii 
, unei uzine sau cu oameni de știin- 
. ță și cultură, o seară de teatru, o 

audiție muzicală sau un curs de 
istoria artelor, un simpozion, o 
seară la cineclub, la cercul plas
tic sau la cel muzical, la repeti
țiile formațiilor artistice sau la ce
naclul literar — iată numai cîteva 
din cdle mai atractive puncte ale 
programului săptămînal.

Sala numărul 7 : membrii cine
clubului studențesc comentează 
filmările făcute azi la biblioteca 
universitară. Pînă simbătă seara, 
ultimul tur de manivelă trebuie 
să Încheie secvențele Jurnalului 
nr. 6. Timpul trebuie drămuit cu 
chibzuială : sîmbătă seara va avea 
loc developarea. Operatori princi
pali : studenții Călina Griaore, 
Ovuță Romulus și Irimescu Mircea.

Tot pentru această săptămînă se 
stabilește ca obiectiv important 
sonorizarea filmului documentar 
„Strada“ care surprinde Pa peli
culă trecutul, prezentul și perspec
tivele viitoare ale cartierului Dra- 
galina, care trăiește una din cele 
mai mari prefaceri urbanistice ale 
Clujului.

Și pentru că sîntem la „docu
mentar" ne permitem și o scurtă 
și succintă documentare în palma
resul studenților cineamatori clu
jeni. Ne ajută Ion Florică. student 
in anul V la Facultatea da mate
matică și mecanică, unul din „ve
teranii“ cineclubului.

Cineclubul și-a început activita
tea in toamna anului 1959 în jurul 
unui mic aparat de luat vederi pe 
2X8 mm. După un scurt curs teh
nic de inițiere, în februarie 1960, 
în tabăra de iarnă de la Borșa se 
trage primul tur de manivelă la 
primul film „Bună dimineața, ti
nerețe". In vara aceluiași an, al 
doilea documentar : „Munca pa
triotică 1960“ un documentar care 
Imortalizează pe peliculă geneza 
minunatului complex studențesc 
de pe strada Hasdeu. Un alt do
cumentar urmărește turneul 
samblului Casei de 
Uniunea Sovietică.

In cinstea celei da 
sări a creării P.C.R. grupul de 
„documentariști" (scenarist Ion 
Rusu - Sirianu, regia Valentin 
Covic și Sabina Tunase — imagi
nea Ion Florică) au terminat filmul 
intitulat sugestiv „Ce ne-a dăruit 

■ partidul" pe care l-a prezentat la 
8 mai 1961 la casa de cultură.

tn același timp, eforturile se 
orientează in mod deosebit pe li
nia jurnalelor studențești, menite 
să surprindă pe peliculă cele mai 
actuale probleme ale vieții stu
dențești : condițiile de muncă si 
odihnă mereu mai bune, create 
studenților prin grija părintească 
a partidului, aspecte din activita
tea cercurilor științifice studen
țești, cronici ale minunatelor zile 
petrecute in frumoasele stațiuni 
de odihnă, activitățile multiple 
care se desfășoară la casa de cul
tură etc.

Paralel cu munca cineclubului, 
im cerc de „Prieteni ai filmului" 
reunește in fiecare marți seara 
aproximativ 1 000 de studenți (în 
sala de spectacole) avînd ca scop 
ridicarea nivelului dq cultură ci
nematografică. Se face cunoștință 
cu istoria filmului, cu viața si 
creațiile celor mai mari cineaști ai 
lumii. Arhiva națională de filme 
ne pune Ia dispoziție filme dintre 
cele mai ilustrative.

Marea dorință a cineamatorilor 
noștri este să realizeze și filme 
artistice. Bucurîndu-se de sprijinul 
larg al conducerii casei de cultură, 
al comitetului U.T.M. și al consiliu
lui U.A S., entuziaștii noștri cine
amatori vor birui greutățile de în
ceput. înscriind în activitatea lor 
succese și în acest dâmeniu.

ION NISTOR 
student

casa 
i Un 

— număr destul de măre de 
studenți. Uneori la club, în ju
rul meselor de șah, sau tenis 
de masă șe întîlnesc, de aseme
nea, zeci de studenți. Cu toate 
acestea la multe din manifes
tările casei de cultură parti
ciparea este 
Și la aceasta contribuie, după 
părerea mea, 
gramul fiind prea general 
prea închistat la anumite for
me care se repetă mereu, nu 
se situează la nivelul preocu
părilor și cerințelor universi
tare.

3 Cred . că într-un viitor a- 
propiat casa de cultură 
trebuie să se transforme 

în tribuna și scena celor mai 
reprezentative manifestări stu
dențești din localitate. Expu
neri cursive și interesante, 
care să răspundă importante
lor probleme științifice și cul
turale care preocupă masa de 
studenți, discuții la masa ro
tundă pe problemele de etică,

nesatisfăcătoare.

faptul că pro-
ȘÎ

estetică, filozofie, manifestări 
consacrate marilor clasici ai 
literaturii universale, un ce
naclu literar cu adevărat re
prezentativ și spectacole pre
zentate de studenți ar trebui 
să ia locul manifestărilor care 
apar acum în program și care, 
de cele mai multe ori, nu stîr- 
nesc interesul masei de stu
denți.

Ț1RLEA BUCURA — stu
dentă anul I Facultatea de fi- 
zică.matematică a Universi
tății din Timișoara.

1 Manifestările din cadrul
Casei de cultură a studen
ților sînt destul de bine 

organizate și variate. M-am 
întrebat și eu de ce aceste ac
țiuni nu se bucură totuși de 
statornica prețuire a studenți
lor, de ce nu întodeauna stu
denții vin aici să-și petreacă 
timpul liber. Personal cred că 
nu numai programul este de 
vină, prin lipsa unor mani
festări legate mai intim de 
viața și preocupările universi
tare, ci și slaba popularizare a 
acțiunilor care se întreprind. 2 In general cred că da și

cînd afirm acest lucru mă 
gîndesc mai mult la acti

vitatea din cadrul unor cercuri 
ca cel literar, cel de arte plas
tice, precum și cel de cultură 
muzicală. Dar numai atît este 
prea puțin.

3 Am dori mai întîi să asi
stăm la casa de cultură la 
mai multe spectacole ar

tistice ale formațiilor stu
dențești. De asemenea, confe
rințele programate ar trebui 
să răspundă mai prompt ac
tualității și să nu se rezume 
la simpla lectură a unui ma
terial, ci să se bazeze pe ex
puneri vii, interesante. însoțite 
de un bogat material ilustra
tiv. Pe studenți i-ar interesa 
mult și problemele pedagogice 
care pot fi prezentate sub va
riate și atractive forme. Am 
observat, de asemenea, că pe 
multe dintre colegele mele mai 
mari le preocupă diferite as
pecte de la practica pedago
gică. Cred că și pe această 
temă s-ar putea organiza o in
teresantă acțiune.

In programul casei de cul
tură sînt incluse și vizionări 
de filme — în unele perioade 
chiar prea multe. Dar filmele 
care se prezintă aici sînt. de 
cele mai multe ori, filme care 
în prealabil au fost prezen
tate la cinematografele din 
oraș și din această cauză nu 
mai atrag. Apoi, tot în acea
stă ordine de idei, ar fi bine 
dacă subiectul filmului res
pectiv ar avea legături directe 
cu manifestarea culturală sau 
științifică ce precede prezen
tarea filmului. Și ar fi mai

bine să organizăm discuții pe 
marginea acestor filme.

CARBAN AUGUSTIN — 
student anul II al Facultății 
de filologie a Universității din 
Timișoara.

ISînt întru totul de acord 
cu observațiile făcute de 
colegii mei. Programul nu 

prezintă suficientă atractivi- 
tate.

2 Asigurarea specificului 
studențesc al manifestări
lor din cadrul casei de 

cultură nu constituie o pre
ocupare de prim ordin a celor 
care alcătuiesc programul res
pectiv.

3 Profit de această
pentru a exprima cîteva 
din dezideratele

ocazie

multor 
studenți din facultatea noa
stră. Am dori să ne întîlnim la 
Casa de cultură a studenților 
din Timișoara cu academi
cienii George Călinescu și Za- 
haria Stancu. pentru care 
avem o deosebită stimă. Con
siderăm, de asemenea, că ar fi 
bine și instructiv să se orga
nizeze întîlniri pe profesii în
tre studenți de la facultăți cu 
profil identic sau apropiat. 
Concursurile gen „Cine știe, 
cîștigă“, procesele literare, 
concursurile ghicitoare sînt 
forme atractive, care ar trebui 
mai mult cultivate în viitor.

★
Răspunsurile primite la an

cheta întreprinsă converg în 
principiu către aceeași impor
tantă problemă și anume, că 
actualul program alcătuit de 
Casa de cultură a studenților 
din Timișoara nu răspunde in
tegral cerințelor impuse de 
preocupările studenților. Pro
bleme importante, legate de 
viața și preocupările studenți
lor, de specializarea lor, de 
adîncirea unor chestiuni cu 
caracter pedagogic, specific a- 
dolescenței, nu sînt reflectate 
în manifestările organizate la 
Casa de cultură a studenților.

Numeroasele și interesantele 
sugestii făcute de cadrele di
dactice și de studenții care au 
răspuns la ancheta noastră pot 
constitui, de asemenea, o bază 
temeinică de discuții pentru 
elaborarea, în viitor, a unor 
programe care să atragă, prin 
înaltul lor nivel educativ și 
caracterul problemelor abor
date, marea masă a studenți
lor timișoreni. Colocvii pe 
teme universitare, ca practica 
în producție sau studiul indi
vidual, simpozioane științifice, 
dezbateri pe teme pedagogice 
și estetice, armonios îmbinate 
cu diferite alte manifestări 
cultural-educative, pot contri
bui în mare măsură la forma
rea unei culturi generale mul
tilaterale a studenților.

ION N. CHIȚU 
lector universitar

Un grup de 60 de elevi de Ia Școala medie din Urzicenl in vizită Ia Muzeul de artă al
R.P.R. Foto : AGERPRES

Un
an-

cultură priu

a 40-a aniver-
ir
Ü

orbind, după obicei, 
despre diferite pro
bleme ale literatu
rii noastre actuale, 
pentru a ne crea o 
atmosferă cit ntai 
proprie discutării

romanului „Bărăgan” prietenul 
meu, participant la concursul 
„Iubiți cartea”, mi-a pus pe neaș
teptate o întrebare :

— O să te mire poate nedu
merirea mea. M-am obișnuit ca 
in cărțile de proză de mari di
mensiuni (n-am în vedere roma
nele de aventuri) să întîlnesc 
descrieri de natură. Mă refer cu 
deosebire la scrierile consacrate 
vieții de la țară, Cînd am des
chis romanul lui V. Em. Galan 
mă gindearn că mă vor întîmpi- 
na din loc în loc pagini închi
nate stepei sau luncii Dunării, 
că voi asista împreună cu auto
rul la tulburătoare schimbări de 
peisaj potrivit cu trecerea ano
timpurilor, că voi găsi, în fine, 
un soi de replică la celebra des
criere pe care Odobescu o făcea 
cimpiei în „Pseudoliinegetikos" 
sau la nu mai puțin memorabi
lul tablou pe care Panait Istrati 
îl contura în „Ciulinii Bărăga
nului”. Pe măsură ce înaintam 
însă cu lectura, pasionat de lupta 
eroică a lui Anton Filip îmi dă
deam seama că pe V. Em. Galan 
izbucnirile lirice în fața prive
liștilor de natură nu-l caracteri
zează. Trebuie să văd în aceasta 
un defect al romanului ?

întrebarea nu era lipsită de 
sens. Probabil că și-au pus-o și 
alți cititori, obișnuiți în școală 
cu masive lecturi din clasici. 
Răspunsul nu era însă deloc sim-

»te-

Răspundem
tină și semi- j

de bucurie : j 
în primăvara )
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[ Brigadierul Marin Dinu și ! 
( inginera zootehnician Delia | 
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Vitan, de la G.A.C. Scorni-j 
cerii, regiunea Argeș, au un j 
motiv comun de bucurie : j 
mieii obținuți în primăvara ) 
aceasta de la turma de 600 j 
de oi cu lină f:~~ ---- 1 ;
lină, primind o îngrijire co- i 

j respunzătoare, se dezvoltă j 
bine.

SUCEAVA, (de la corespon
dentul nostru). —

9 în după amiaza zilei de 
28 martie, deși în Suceava 
ninge și este frig, la Casa pio
nierilor primăvara este în toi. 
în sala destinată carnavalului, 
pavoazată frumos cu ghirlan
de de flori multicolore, și-au 
făcut apariția zeci de ghiocei, 
trandafiri, viorele, margarete, 
numeroși licurici, greieri, al- 
binuțe. Carnavalul pionierilor, 
la care au participat aproape 
200 de pionieri și școlari, a 
fost una din activitățile cele 
mai așteptate din vacanță.

Dar frumusețea carnavalu
lui nu a constat numai în cos
tumație. în cadrul , 
lui s-au organizat 
activități. Formația 
Casei pionierilor a 
un program artistic __
și-du adus Contribuția și nu
meroși soliști printre care pio
nierii Dană Antoriovici, suro
rile Mănoliu și alții. Un nu
măr mare de pionieri au parti
cipat la concursul ghicitoare 
și la numeroasele jocuri dis
tractive, au dansat și cîntat.

carnavalu- 
numeroase 
artistică a 

prezentat 
la care

la sesizările tinerilor
Mustețiu Romulus — Timi

șoara.
Sugestiile dumneavoastră 

s-au bucurat de un deosebit 
interes din partea Comitetului 
regional de cultură și artă Ba
nat. După cum ați observat, 
nu cu mult timp în urmă, a 
avut loc, în orașul Timișoara, 
dezvelirea statuii „Ostașul ro- 
mîn”.

Comitetul regional de cul
tură și artă Banat a inclus în 
plan și propunerea dv„ de a se 
amplasa în diferite părți ale 
regiunii, lucrări de artă plas
tică. De asemenea, alte lucrări 
de amenajare a parcurilor la 
care v-ați referit, se găsesc 
de-acum în studiu la D.S.A.P.C.

Vă mulțumim pentru propu
nerile făcute.

Un grup de muncitori elevi
— Siliște, raionul Tîrgoviște :

In perioada care urmează, 
aveți posibilitatea să vă pre
gătiți mai temeinic. Secțiunea 
de învățămînt a Sfatului popu-

Azi, la
(Urmare din pag. I)

• Un grup de pionieri de 
la școala de 8 ani nr. 4 din 
Suceava, a pregătit incă de la 
începutul vacanței o seară de 
basm cu tema : „Prîslea cel 
voinic și merele de aur“. Sea
ra de basm a avut loc la Casa 
pionierilor, bucurîndu-se de 
participarea unui număr mare 
de pionieri și școlari din oraș. 
Basmul a fost dramatizat cu 
multă pricepere și a oferit 
multe învățăminte pentru cei 
mici.

• în aceste zile, sute de 
elevi suceveni merg în excursii 
și drumeții pentru a-și cunoa
ște regiunea, orașul sau satul 
natal. Zilele acestea, de pildă, 
peste 100 elevi de la școala 
de meserii din Suceava au 
mers în excursie la Botoșani 
unde au vizitat Uzinele textile 
„Moldova“, Muzeul raional, 
Teatrul „Mihail Eminescu” și 
alte obiective. Elevii din ca
drul școlilor din Suceava au 
vizitat combinatele de indu
strializare a lemnului.

întîi benzile transportoare, su
pravegheate de ochii magici 
ai tablourilor de comandă 
l-au purtat și răspurtat prin 
dinții unor mașini delicate Și 
lustruite ce amintesc mai de
grabă de niște originale in
strumente muzicale. Iată cum, 
anumite vorbe cuprinse în 
dicționar ca : rulouri, compre- 
soare. escavatoare, celuloză, 
solomit, etc. au devenit pen
tru brăileanul de rînd cuvinte 
cu o acoperire concretă aici, 
în orașul acesta cu iz levan
tin, cu verdeață multă, cu „La
cul sărat” la doi pași unde te 
poartă tramvaiele după ce mai 
întîi te-au lăsat în parcul de 
la „Monument”...

Altădată, locuitorii de la 
periferiile orașului erau preo
cupați de rezerva de luminări 
pe care trebuiau să și-o facă 
pentru iluminat. Că într-un 
singur an acum, încă 20 km 
de stradă, de la centru pînă la 
periferie a fost luminată fluo
rescent, nu mai miră pe ni
meni. Altădată, portul Brăila 
era vestit nu numai prin fe- 

i

lar raional Tîrgoviște ne in
formează că, la Școala de 8 
ani din comuna Raciu, situa
tă în apropierea stației de 
pompe-titei la care lucrați, au 
fost organizate ore de pregă
tire la obiectele limba romî- 
nă, limba rusă, fizică și chi
mie. Lecțiile sînt predate de 
trei ori pe săptămînă, de că
tre cadrele didactice de la 
școala mai sus amintită.

Examenele le veți susține, 
însă, și în viitor, la aceeași 
școală la care le-ați susținut 
pe cele din 
tie.

sesiunea din mar-

Eugen — Bacău ! 
situația specifica- 

Consi-

Duduman
Analizînd 

tă de dumneavoastră, 
liul local al sindicatelor — Ba
cău ne-a comunicat că vă în
cadrați la pct. 1 al. b din lis
ta funcțiunilor din ramura e- 
nergie electrică cu numărul 
zilelor de concediu suplimen
tar de odihnă și anume; me
canici (i'Ochiști) exploatare ca-

Brăila
tele sale frumoase, dar mai a- 
les prin scandalurile marină
rești, prin spargerile de po
mină. Zilele trecute, mai pre
cis acum o lună de zile. Tea
trul de stat brăilean înființat 
în 1949 a sărbătorit pe cel 
de-al un milionulea spectator 
(s-a întîmplat — în chip firesc 
de altfel — să fie unul dintre 
muncitorii care au mîndria de 
a lucra în fabrica ce a făurit 
atîtea prototipuri, a făurit ma
șini pe care le întâlnești curent 
in toată tara).

Altădată, cea mai înaltă clă
dire din oraș era poate caste
lul de apă semănînd cu o 
geamie suspendată, cenușie, 
rece. Acum, înălțimea ma
ximă etalon o reprezintă 
blocurile îmbrăcate în vina- 
cet construite pe bulevardul 
Karl Marx și pe strada Galați 
(Numai în 1962 Brăila s-a îm
bogățit cu aproape 1000 apar
tamente). In acest an se vor 
construi 2 000 apartamente și 
toate vor continua arhitectura 
suplă și plină de lumină a 
orașului pînă la nivelul blocu
lui turn, altă înălțime cucerită 
pe verticala orașului.

Aceasta este Brăila de azi..

erou exemplar: Anton Filip
piu, intrucît problema ridicată 
de prietenul meu comporta as
pecte multiple, l-am vorbit, de 
aceea, despre faptul că în proza 
modernă există o anume tendin
ță spre eliminarea a tot ceea ce 
ar putea fi considerat de prisos, 
fără legătură organică, nemijlo
cită cu tema cărții, că un factor 
important (uneori determinant) 
în existența sau absența descrie
rilor de natură îl reprezintă tem
peramentul artistic al scriitoru
lui, că e nedrept să judecăm o 
carte prin specificul alteia sau 
originalitatea unui creator prin 
prisma altuia, pe care-l luăm ca 
etalon sub raportul procedeelor. 
Reîntorcîndu-ne la „Bărăgan” am 
adăugat :

— Și totuși, forrnulîndu-ți ne
dumerirea, ai atins, de fapt, o 
problemă de fond a artei lui Ga
lan, remarcată de altminteri și 
de unii comentatori ai operei 
sale. în ciuda aparențelor, pe 
autorul „Bărăganului” îl intere
sează natura.

— Probabil natura umană, 
peisajul sufletesc al oamenilor 
contemporani.

— Exact. Sub acest raport, 1. 
Vitner, unul dintre exegeții 
scrierilor lui Galan, are perfectă 
dreptate cînd notează, în primul 
volum al cărții sale „Prozatori 
contemporani”: „Bărăgan nu
este romanul unui teritoriu geo
grafic, ci al unuia etic”. Și con
tinuă : „In acest sens titlul e 
simbolic, semnificînd un spațiu 
imens, dezolant prin goliciune, 
sărăcie, spațiu pe care energia 
comuniștilor trebuia să-l condu
că la viață prosperă”. Adîncind 
observația criticului, am spune

că peisajul natural e transpus 
alegoric în realitățile sociale și 
morale asupra cărora se oprește 
scriitorul în nararea evenimente
lor. Varietății celui dinții ii co
respunde o mare și nuanțată va
rietate tipologică, realizată prin 
minuțioase și inteligente diferen
țieri privind în esență fondul 
moral al eroilor. Galan între
prinde în sensul acesta intere
sante, utile și revelatorii sondaje 
în psihologia personajelor, diso
ciind neîncetat pentru ca harta 
social-morală a colțului de Bără
gan pe care o desenează să tră-

zentat, alît în economie cit și în 
relațiile sociale, și in conștiința 
umană. Amintește-ți de Crisțescu, 
Răghiuă, Berijan, LencU, Erhan 
ș.a. Unii au funcții administrati
ve, alții s-au strecurat chiar in 
partid ; unii sînt demagogi, ipo
criti, dizolvanți, alții egoiști, in
teresați, duplicitari, siinulind a- 
tașamentul la socialism ; unii bi- 
rocrați, alții satrapi, unii fățiși, 
dedîndu-se la acțiuni contrarevo
luționari* alții carieriști ș.a.m.d. 
Noul e și el prezent prin atitu
dinea unor simpli membri de 
partid, dar mai ales prin lupta

Convorbire cu un participant
la concursul „Iubiți cartea"

iască adevărul vieții în toată 
complexitatea lui. De fapt, nu e 
vorba de o hartă, ci de o suită 
de hărți menite să înregistreze 
progresiv schimbările revoluțio
nare care au loc în conștiința 
oamenilor, și acel proces de „se
lecție umană” caracteristică vre
mii revoluționare, la care se re
ferea cîndva Fadeev. Gîndește-te 
numai la mulțimea de personaje 
care populează romanul, la evo
luția lor și la anii de cotitură 
cînd e fixată acțiunea. Sintern în 
1948 și începutul lui 1949, așa 
dar în perioada cînd se dezlăn
țuie ofensiva de construire a so
cialismului în toate domeniile 
vieții noastre sociale și econo
mice. Vechiul e încă larg reprt-

eroică pe care Anton Filip o 
duce, în numele socialismului, 
pentru transformarea ogoarelor 
fermei în ogoare fertile și, mai 
ales, a conștiințelor omenești în 
conștiințe socialiste. Buruienile 
răspîndite în Bărăgan sînt smul
se una cîte una. Contradicțiile 
interne care îi mistuie pe unii 
dintre eroi (pe inginerul Matei, 
bunoară) se limpezesc progresiv 
și ele, prin biruința finală a ele
mentului nou. Evident, în tot 
acest proces, Anton Filip joacă 
un rol decisiv.

— Personajul mi se pare a fi 
una dintre cele mai izbutite fi
zionomii pozitive ale noii noastre 
literaturi. Prin partinitatea, com
bativitatea, umanismul, puterni-

cui lui simț de clasă, prin pasiu
nea cu care iși duce la îndepli
nire sarcinile, prin arta cu care 
știe să-și apropie oamenii, prin 
abnegația cu cure luptă pentru 
atingerea obiectivelor, prin înal
tul său spirit de responsabilitate, 
el este un erou exemplar.

Și prietenul meu, întemeia- 
du-se pe această caracterizare, a 
analizat multilateral chipul mo
ral al lui Anton Filip, măiestria 
cu care V. Em. Galan a știut 
să-și plaseze eroul în situațiile 
cele mai elocvente, lupta pe care 
proaspătul director al fermei de 
la Lespezi a dus-o nu numai cu 
dușmanul de clasă și cu vechiul 
din conștiințele oamenilor cinstiți 
cu care vine în contact, ci și cu 
sine însuși.

— Am auzit că eroul lui Ga
lan există aevea, că întîmplările 
povestite în „Bărăgan” nu sînt 
cadrul ficțiunii, ci al unei rigu
roase și pilduitoare documentări. 
E adevărat ?

— Da, e foarte adevărat. An
ton Filip există, ca și gospodă
ria de stat în cadrul căreia ie 
petrec evenimentele evocate în 
roman. E vorba de G.A.S. din 
Pietroiu, regiunea București, de
corată cu Ordinul Muncii clasa I 
și de directorul acesteia, tovară
șul Dumitru S. Dumitru, devenit 
anul trecut Erou al Muncii So
cialiste. Am vizitat astă vară 
gospodăria și l-am cunoscut pe 
eroul „Bărăganului”. Am avut 
astfel prilejul să verific realis
mul viziunii lui V. Em. Galan. 
Vizita mi-a îngăduit însă și alt
ceva : o extrem de instructivă 
paralelă între ceea ce era ferma 
din Lespezi la venirea lui Anton

Filip ca director și ceea ce a 
devenit ea după 14 ani. Tran
scriu din carnetul de însemnări. 
In 1948 : 5 lucrători permanenți, 
1 tractor, o pereche de boi, două 
perechi de cai, 100 de oi, o casă 
de locuit și 300 de ha. In 1962: 
600 de lucrători permanenți și 
peste 1 000 sezonieri, peste 100 
de tractoare, 60 de combine, 70 
semănători, 70 de rnoto-pompe și 
mașini de irigat, camioane, șalu
pe, vaporașe, peste 10 000 de oi 
matcă, aproape 1 500 de bovine, 
9 000 de porci, zeci de mii de 
păsări și circa 9 000 ha de teren 
arabil. în 1948, valoarea mijloa
celor fixe se cifra la 65 000 lei, 
în 1962 ea depășea 68 de milioa
ne. Aproape 30 de salariați ai 
gospodăriei sînt decorați cu or
dine și medalii; unii dintre ei 
au fost trimiși la facultate, alții 
urmează școli de maiștri. S-au 
construit locuințe pentru aproa
pe 1000 de oameni. într-un cu- 
vînt, lu Pietroiu pulsează viața 
socialistă. Văzînd toate acestea, 
mi-au venit în minte realitățile 
descrise în „Bărăgan" și chipul 
de erou pilduitor al lui Anton 
Filip. Am avut impresia că l-am 
întîlnit, multiplicat în mii de 
exemplare, ori unde pe tot cu
prinsul patriei, s-a nus o cără
midă la mărețul edificiu al so
cialismului. pentru că eroul lui 
Galan, este, în sinteza lui artis
tică. nu numai întruchiparea 
unui om identificabil în viața 
cotidiană, ci expresia generaliza
tă a omului nou al epocii noas
tre : comunistul.

AUREL MARTIN

zâne și instalații auxiliare ca
zane cu combustibil lichid sau 
gazos, cu un spor de concediu 
de 6 zile. Deoarece ați împlinit 
5 ani vechime, mai beneficiați 
de un supliment de concediu 
de încă 3 zile, dar pentru că 
v-ați reîncadrat la data de 3 
ianuarie 1963 — după efecte* 
area stagiului militar, puteți 
beneficia de concediul de odîh» 
nă numai după prestarea îrt 
mod neîntrerupt a 11 luni d« 
muncă, adică la 3 decembrie 
a.e,

Grigoraș Vasile — Lupenîf
Consiliul local al sindicate» 

lor — Petroșeni, care a cerce» 
tat sesizarea dv., ne-a comu
nicat că, într-adevăr, serviciu!! 
muncă și salarii al Exploată
rii Miniere Lupeni, al cărei 
angajat sînteți, a omis un 
de zile la calcularea primei 
vechime.

Au fost luate măsuri ea
primiți drepturile ce vi, se cu
vin și pentru perioada omisă.

an 
de

se

30 de sortimente noi
In primul trimestru din a- 

cest an, întreprinderile indu
striei locale din regiunea Ba
nat au produs peste 30 de sor
timente noi de articole cerute 
de cumpărători. Printre ace
stea se numără un nou tip de 
mobilă — cameră combinată 
— adecvată noilor locuințe, 
scaune tapisate, articole de 
menaj din mase plastice, ma
teriale de construcții, mobilier 
comercial, accesorii electroteh
nice și altele. Răspunzînd pro
punerilor făcute de cumpără
tori, întreprinderile industriei 
locale din regiune vor produce 
în cursul acestui an mai mult 
de 100 de sortimente noi de 
produse cu utilizare de lungă 
durată-

(Agerpres)

4",’ '

Compresorul este aproape gata. 
Șeful de brigadă Nicolae Tăbă- 
cuțu, de la Uzinele metalurgice 
„Timpuri noi"-București, este 
mulțumit de calitate, dar o ul

timă verificare nu strică.
Foto: AGERPRES

In cadrul radioclubului re
gional Dobrogea a luat ființă 
zilele acestea un curs de radio- 
telegrafie pentru amatori. 
Cursul este frecventat de 120 
de tineri muncitori de la Șan
tierul naval maritim, căile fe
rate, întreprinderea regională 
de electricitate și de la alte 
întreprinderi și instituții din 
oraș. (Agerpre»)



Mines unde va avea

echipei romîne ioc 
altele Viorica Nicu-

Crosul „Să întîmpinăm

îndrăgită de tineret

Cadre calificate pentru industria forestieră

1 Mai“ competiție

Consfătuire 
privind cultura 

cartofului, porumbului 
și inului pentru fuior

rintre competițiile 
de mase mult în
drăgite de tineretul 
din țara noastră, la 
loc de frunte se si
tuează și crosul „Să 
întîmpinăm 1 Mai”.

El se bucură de o frumoasă tra
diție, reunind de fiecare dată 
la startul întrecerilor sute de mii 
de tineri și tinere.

...Startul la ediția din acest an 
a crosului „Să întîmpinăm 1 Mai” 
a fost dat la 1 aprilie. Tineri din 
Capitală și din numeroase orașe 
din țară au pornit să-și măsoare 
forțele în această atractivă și 
interesantă probă sportivă. O 
parte dintre participanți au mai 
concurat și anii trecuți. Ei au de 
acum experiență. Cu multe zile 
înainte de 1 aprilie au efectuat 
antrenamente intense pentru a 
putea obține rezultate valoroase 
în această nouă ediție a marelui 
cros de primăvară. Anul acesta 
— ca și la precedentele ediții — 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai”, 
va prilejui contactul cu sportul 
a unui important număr de ti
neri și tinere. Căci de la cei 
40 000 de participanți înregis
trați la primele crosuri popu
lare, anul trecut statisticienii 
sportivi au stabilit că cifra celor 
care s-au întrecut în cadrul pro
bei pe teren variat a depășit 
1 000 000 !

La buna organizare și desfășu
rare a întrecerilor de cros din 
cadrul competiției „Să întîmpi
năm 1 Mai” trebuie să-și aducă 
din plin contribuția consiliile a- 
sociațiîlor sportive și organiza
țiile de bază U.T.M., comisiile lo
cale pe ramură de sport și sec
țiile sportive din cadrul asocia
țiilor. Ele trebuie să programeze

din timp antrenamentele, să a- 
leagă cele mai nimerite trasee, 
să mobilizeze concurenții la 
start și să vegheze la buna des
fășurare a întrecerilor. Important 
este ca aceste întreceri să fie din 
timp și bine popularizate. Cu a- 
jutorul stațiilor de radioamplifi
care, al gazetelor de perete, al 
afișelor și al agitației de la om 
la om va trebui să se facă cu
noscute tuturor amatorilor de 
sport data și locui de desfășu
rare a antrenamentelor și a com
petițiilor. Un rol important în 
această privință îl au antrenorii, 
profesorii de educație fizică, in
structorii obștești și sportivii 
fruntași. Ei au datoria de cinste 
de a se ocupa de pregătirea par. 
ticipanților, de a le îndruma în
cepătorilor primii pași în sport, 
într-o discuție recentă cu maes
trul sportului VICTOR FIREA, 
fost campion de cros al țării, a- 
cesta ne-a declarat : „Antrenorii 
și sportivii de frunte trebuie să 
acorde o importanță deosebită 
competițiilor de masă. Printre 
acestea, crosurile populare se află 
la loc de frunte.

An de an, o bună parte a 
cluburilor și asociațiilor sportive 
s-au mulțumit numai cu numă
rul mare de participanți. cu fap
tul că munca de organizare a 
crosului s-a desfășurat bine, 
pierzînd însă din vedere un ele
ment esențial urmărit de această 
competiție și anume acela de a 
se depista elementele care au ob. 
ținut rezultate valoroase. Iată de 
ce considerăm că antrenorii și 
sportivii fruntași cu experiență 
au o sarcină de mare răspundere, 
și anume aceea de a ajuta cu țog.tă 
priceperea pe toți parlicipanții 
la crosurile populare, de a da

Campionatul mondial

sfaturile necesare (legate de teh
nică și tactică) concurenților, de 
a lua cele mai eficiente măsuri 
ca parlicipanții la cros să fie 
bine pregătiți, să obțină rezul
tate înalte1*.

Dar despre talentele sportive 
descoperite cu prilejul marilor 
competiții — și implicit cu pri
lejul desfășurării crosurilor popu. 
lare — ne-a vorbit, cliiar înainte 
de plecarea sa în Cuba, maestru 
emerită a sportului IOLANDA 
BALAȘ : ,,Șz eu ca, de pildă, 
sportivii Petre Astafei, Afanasie 
Savin, ambii la prăjină, Alex. 
Spiridon, înălțime, Nicolac Mar- 
tinescu, lupte, ne-am făcut debu
tul în sport cu prilejul unor 
competiții de. masă. De aceea nu 
trebuie să uităm niciodată acest 
lucru. Este de datoria noastră să 
fim prezenți acolo unde se ini
țiază o corn petiție de masă, să 
împrumutăm din experiența noa
stră tinerilor iubitori ai sportu
lui. în acest fel vom. asigura 
schimbul de. rnîine al sportului 
nostru de performanță, vom asi
gura continua creștere a presti
giului sportiv al patriei noastre 
dragi. Văzîndu-ne în mijlocul lor, 
tinerii participanți la competi
țiile de masă — și crosul „Să în
tâmpinăm 1 Mai" este și el un 
astfel de prilej — se vor strădui 
să ne arate tot. ce pot. Îndrumîn- 
du-i cU atenție vom reuși să ve
dem care au talent și posibilități 
de a urca prin muncă sîrguin- 
cioasă treptele măiestriei sporti
ve. Aș propune colegilor mei de 
sport sa inițiem o întrecere între 
sportivii fruntași: cine descope
ră și îndrumă mai multe talente. 
Este fără îndoială un punct de 
onoare în activitatea unui spor
tiv fruntaș de a asigura mișcării 
sportive cît măi multe cadre de 
nădejde".

• Duminica la 
Varșovia, echipa 
masculină de vo
lei Rapid Bucu
rești întilnește în 
semifinalele „Cu
pei campionilor 
europeni“ echipa 

Legia, campioana R.P. Polone. Vo
leibaliștii romini vor prezenta cea 
mai bună formație în frunte, cu in
ternaționalii Nicolau, Plocon, Dră- 
gan, Grigorovici și Coste.

Returul meciului se va 
la 21 aprilie la București.

© Selecționata feminină 
chef a. R. P. Romîne, care 
line sîmbălă un meci amical 
echipa Franței, a sosit joi ia Paris. 
.Sportivele noastre au fost intim- 
pinate la aeroport de reprezen
tanți ai federației franceze d# bas
chet. Vineri dimineața echipele 
R. P. Romîne și Franței au plecat 
împreună cu autocarul spre orașul 
Montceau Ies 
loc meciul.

Din lotul 
parte printre 
Iescu, Elena Ivanovici, Dorina Ma
rian, Cornelia Gheorghe.

• Campionatul republican 
box programează astă seară de la 
ora 19 în sala Floreasca ,,derbiul“ 
primei etape ; Steaua-Dinamo Cra
iova. Meciul este așteptat cu deo
sebit interes fiind o reeditare a 
finalei campionatului de anul tre
cut. în echipa campioană Steaua 
București amatorii de box vor re
vedea pe valoroșii pugiliști C. 
Ciucă, V. Badea, V. Czekeli, 
Mîndreanu și alții. La cat. grea va 
evolua M. Ghiorghioni. 
craioveană are 
printre alții pe 
Goanță, I. Marin, 
Netea.

Duminică de la 
Dinamo are loc altă întîlnire inte
resantă : Dinamo-Progresul Bucu
rești.

N.

Echipa
în componență 
V. Vintila, 
P. Deca și

M.
V.

ora 10 în sala

selecționate se

• Federația iu
goslavă de șah 
a alcătuit echipa 
care va întilni 
Intre 27 și 29 a- 
prilie la Timișoa
ra selecționata R. 
P. Romîne. Prin
tre cele 10 șahiste 
află cunoscutele maestre Vera Ne- 
delkovici, Katarina Jovanovlci, 
Milunka Lazarovici, Tereza Stad- 
Ier și Rajka Kitonici. Meciul ,Se va 
disputa la 10 mese, in două ture.

1

Elevii din anul Ill-maișln, 
de la Centrul școlar fore
stier din Capitală se pre
gătesc în vederea proiectu
lui de diplomă. Staturile in
ginerului Petre Munteanu 
sînt de mare folos și viitorii 
maiștri le primesc cu inte

res deosebit.
Foto: Agerpres

Cea mai mare 
colonie de lilieci

SUCEAVA. - (de 
dentili nostru)

la corespon-

regional Su- 
I ziua de 4

de tenis de masă

* , “

■ o

De curînd, la șco
lile profesionale din 
Cîmpeni, Năsăud, 
Piatra Neamț, Miercu
rea Cjuc și Cîmpu- 
lung Moldovenesc au 
început cursurile în 
vederea calificării u- 
nui număr de aproa
pe 350 de muncitori 
motoriști pentru 
răstraie mecanice

benzină, sortatori etc. 
Anul acesta școlile 
profesionale și tehni. 
ce din economia fo
restieră pregătesc pe
ste 5 800 de munci
tori și tehnicieni în 
18 meserii specifice 
acestei ramuri, 
ei își însușesc 
mele realizări 
nice și metode de in.

Aic’ 
uh 
tel

cm din domeniul în 
care se pregătesc.

Majoritatea acestor 
cadre vor lucra în 
noile combinate pen
tru industrializarea 
lemnului și în fabric 
cile de mobilă care 

construiesc în di- 
regiuni ale

Consiliul agricol i 
ceavâ a organizat în 
aprilie o consfătuire privind cul
tura porumbului, cartofului ți 
inului pentru fuior la care au 
participat ingineri și președinți 
diu gospodăriile colective din 
raioanele Rădăuți. Fălticeni, oraș 
Suceava, Gura Humorniui.
S-a scos în evidență că anul trecut 
multe gospodării colective, prin 
aplicarea regulilor agrotehnice, 
au obțiuut producții sporite. De 
pildă, Ia G.A.C. din comunele 
Moara, Bosanci, Dolhasca au ob. 
ținut de pe unele parcele cîte 
3 800 și 5 000 kg porumb boabe 
la hectar. La gospodăria colecti
vă Bădeuți. s-a obținut de pe 96 
ha 1 900 kg porninb la ha, ta 
Fîntînele 1 722. De asemenea, la 
gospodăriile colective Volovăț, 
Zamostea și Salcia s-an obținut 
între 14.000—15.000 kg cartofi 
la hectar. Rezultate hune s-au 
obținut în anul 1962 la unele 
gospodării colective în ceea ce 
privește producția de in fuior. 
Astfel, în medie pe regiune s-au 
obținut 2 750 kg in Ia hectar față 
de 780 kg realizate în perioada 
anilor 1957—1961.

Pentru obținerea unor produc
ții sporite, consfătuirea a scos în 
evidență necesitatea aplicării re
gulilor agrotehnice, insistîndu-s» 
îndeosebi ăsupra încadrării în- 
sămînțărilor în epocile optime, 
asigurării densității corespunză
toare și întreținerii culturilor. 
Pentru sporirea producțiilor ob
ținute de pe aceeași suprafață 
s-a recomandat extinderea cultu
rilor intercalate la porumh.

Cu întrecerile pe echipe 
pentru cupele „Corbillon’’ și 
„Swaythling”, vineri a început 
la Praga cea de-a 27-a ediție 
a campionatelor mondiale de 
tenis de masă. Echipa femini
nă a R. P. Romîne a susținut 
un singur meci, deoarece echi
pa Greciei nu s-a prezentat la 
competiție. Reprezentativa ță
rii noastre a învins cu scorul 
fle 3-0 echipa Danemarcei.

Rezultate tehnice ; Consta n- 
tinescu-Ramberg 2-0; Măria 
Alexandru-Zergensen 2-0 ; A- 
lexandru, pitică-Ra.mberg, Zer- 
gensen 2-0.

Astăzi, jucătoarele noastre 
întîlnesc echipele Austriei 
S.U.A.

Și
Echipa masculină a 

R.P.R. va susține astăzi pri
mele meciuri, primind replica 
echipelor Braziliei și R. F. 
Germane.

Crosul „Să întîmpinăm 1 
Mai” va constitui fără îndoială 
— prin munca activiștilor U.T.M. 
și a celor din asociațiile sportive 
de Ia orașe și sate — un nou pas 
pe drumul ‘dezvoltării continue a 
mișcării sportive din țara noa
stră. La startul întrecerilor se 

, . vor prezenta fără îndoială sute 
de mir de concurenți. Participa
rea lor masivă constituie o nouă 
dovadă a dragostei de care se 
bucură sportul în rîndnl oame
nilor muncii și îndeosebi a tine
retului din țara noastră.

de-a 13-a 
republican

V. GRÄDINARU
H. NAUM

• Astăzi începe cea 
ediție a campionatului 
de oină. Echipe din regiunile tării 
se vor întrece de-a lungul a 4 eta
pe pentru cucerirea titlului de 
campioană. Prima fază a campio
natului (cea de meșe) se va1 des
fășura pînă la 25 mal. Intre 25 mai 
și 15 iulie are loc laza regională, 
urmînd ca între 1 și 20 septembrie 
să se dispute faza a treia, în care 
se vor întilni campioanele de re
giuni. La 18, 19 și 20 octombrie 
se va desfășura turneul final cu 
participarea a 9 echipe.

(Agerpres)

ÎNCEPUTtinăr de nădejde

știinti-

pește-
Hune-

Două recente expediții ale unui 
c/rup de cercetători de la Institutul 
de Speologie „Emil Racoviță" 
Academiei R. P. Romîne, au 
la descoperirea celei mai mari 
Ionii de lilieci cunoscută pînă 
tăzi în întreaga literatură 
fica de specialitate.

Descoperirea s-a făcut în 
ra Sura Mare, din regiunea
doara, una din cele 500 de peșteri 
exploatate în ultimii ani de cerce
tătorii Institutului. Reușind sâ
treacă peste numeroasele obstacole 
naturale care n-au permis pînă
acum înaintări mai mari de 1 200 
m, speologii bucureșteni au identi
ficat în adîncul peșterii, la înăl
țimi pînă la 40 de metri, cîteva 
colonii de hibernare totalizînd apro
ximativ 100 000 de lilieci din ace
eași specie — Pipistrellus 
trelbus.

Pe traseul rîului subteran 
strgbate peștera Sura Mare,
logii au mai descoperii și coloniile 
altor specii de lilieci care, de obi
cei, nu folosesc peșterile ca adă-

Pipis-

care
speo-

îl cheamă losif Balog 
și este unul dintre cei 
mai destoinici munci
tori aj secției elec
trozi de sudură de la 
Uzinele ,,Industria sîr- 
mii" — 
Tocmai 
s-a dat 
mașină 
mare

Cîmpia Turzii. 
de aceea, cînd 
in exploatare o 
de presat de 
productivitate, 

conducerea secției 
încredințat-o lui.

Ca orice început lu
crul nu a fost prea u- 
șor. Cunoștințele 
bîndite în școala 
feșională, cei 12 
de experiență în

i-a

și-a 
la 
ar

(Agerpres)

6000 de

(Agerpres)

cursurile școlii se 
cu o nouă serie de

do- 
pro-
ani 

pro-

(Agerpres)

Omul merge
după soare“

De cîteva zile se află in țara 
hoastră, intr-un schimb de expe
riență, la invitația Comisiei Na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., Ciudomir Petrov, se
cretarul general al Comisiei na
ționale bulgare pentru U.N.E.S.C.O.

în cadrul vizitei, oaspetele a a- 
vut întrevederi la Comisia națio
nală a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. cu acad. M. Ralea, 
vicepreședinte al Comisiei și acad. 
T. Vianu, secretar general. De a- 
semenea, el a avut întrevederi și 
cu reprezentanți ai unor instituții 
din domeniul educației, științei și 
culturii.

de la valu lui iratan. regiunea Do- 
brogea, a Ministerului Transportu
rilor st Telecomunicațiilor, au tre
cut zilele acestea examenul de ab
solvire. Ei au fost repartizați să 
lucreze in cadrul întreprinderilor 
socialiste de transporturi din re
giunile Dobrogea și București. Pes
te cîteva zile 
vor redeschide 
700 de elevi.

ducție, studiul perma
nent i-au fost de mare 
folos.

Muncind atent 
dat seama că de 
mașina respectivă
putea obține rezultate 
și mai bune. La fiecare 
15 minute cilindrul 
care conține pasta 
pentru învelișul elec
trodului trebuie schim
bat. Mașina se opreș
te, cilindrul este scos 
din ansamblul 
pe o masă și 
din nou.

Scurtarea

ei, rulat 
încărcat

timpului

St
Vineri a avut loc în sala Casei 

Universitarilor din Capitală sesiu
nea anuală a Uniunii societăților 
de științe medicale din R. P- Ro- 
mină.

La lucrările sesiunii au partici
pat Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
membrii consiliului de conducere 
U.S.S.M., academicieni, cadre me
dicale din țară.

Prima promoție de 431 elevi ai 
școlii speciale de conducători auto

★

Casa creației populare a regiunii 
Argeș a editat zilele acestea cea 
de a patra culegere de jocuri popu
lare pentru formațiile de amatori. 
Ea cuprinde 48 de jocuri populare, 
multe din ele inspirate din folclo
rul nou al regiunii. De asemenea, 
alte trei culegeri sînt pregătite 
pentru tipar : una de cintece pen
tru soliști vocali, alta de prelu
crări și culegeri de folclor literar 
și una de poezii ale membrilor 
cercurilor literare din regiune.

--------•--------- --------------

Cinematografe

Scenă din spectacolul cu 
piesa „Căruia cu paiațe" 
(Matei Millo) de Mitcea 
Ștefănescu în interpretarea 
unui colectiv al Teatrului de 

stat din Timișoara.

de încărcare l-a preo 
cupat mult pe tiparul 
hostru. După un stu
diu amănunțit el a 
conceput un nou sis
tem de alimentare prin 
care se reduce mult 
timpul neproductiv, și 
sporește productivita
tea mașinii cu 35 la 
sută.

Se produc astfel, a- 
nual, după calculele 
făcute, circa 540 000 
kg de electrozi în 
plus.,.

PROMIȚĂTOR

ijig. A. BRÎNZAN

Cartagina în flăcări : ru
lează la Patria; Lanterna 
cu amintiri: rulează la Re
publica, I. C. Frimu; Rebe
lul : G. Coșbuc ; Omul merge 
după soare : rulează la Ma- 
gheru. Tineretului, Volga ; Un 
erou în papuci, rulează la V. 
Alecsandri, București, Gh. 
Doja, Ștefan cel Mare, 1 Mai; 
Noapte necruțătoare, rulează 
la Elena Pavel, 23 August, AI. 
Sahia ; Povestea anilor înflă
cărați : Lumina ; O călătorie 
spre centrul pămîntului (seria 
a II-a): Victoria ; Bunica Sa- 
bella: Central, Luceafărul, 
Program de filme documenta
re : Timpuri Noi; Partea ta 
de vină, rulează la M. Gorki ; 
Fugarul: 13 Septembrie ; Do
sarul furat : AI. Popov, Mo
șilor ; Telefonista : 16 Februa
rie ; Omul amfibie: 8 Martie ; 
Camelia : rulează la Olga Ban- 
cic ; Clinele sălbatic Dingo : 
Drumul Serii; Cartouche : 30

Foto : 'AGERPRES

pionieri
Ț n zilele vacanței, s-a des- 
l fășuraț în opt localități ■ 

din raionul istria faza 
intercomunală a concursului 
cultural-artistic al pionierilor 
și școlarilor în cadrul căruia 
s-au întrecut în cîntec și joc 
6 000 de pionieri din 40 de uni
tăți ale raionului.

Căminele culturale din co
munele Baia, Beidaud, Juri- 
lofca, Fîntînele și altele au cu
noscut o deosebită animație. 
Coriștii, dansatorii, membrii 
brigăzilor artistice de agitație, 
soliștii și recitatorii au fost 
răsplătiți cu vii aplauze de că
tre spectatori pentru frumoasa 
interpretare.

Iată cîteva rezultate. In cen
trul Cogealac, pionierii din sa
tul Nuntași s-au clasat pe lo
cul I cu formația de cor și 
echipa de dansuri, iar la reci
tări s-a remarcat pioniera 
Ghionea Ana. De mult succes 
s-a bucurat și solista Leonora 
Orleanu de la Școala de 8 ani 
din comuna Fîntînele. Pe pri. 
mul loc s-au mai clasat pio-

pe scena
nierii din comuna Jurilofca cu 
formația de cor, cu recitatorii 
și cu echipa de dansuri sovie
tice, dansatorii din satul „6 
Martie’’, formația de orchestră 
a pionierilor din comuna Va- 
sile Alecsandri etc.
CONSTANTIN DOLNICEANU 

corespondent voluntar

Nu de mult sala de festivități a 
gospodăriei agricole de stat din 
Mărășești a cunoscut forfota și 
emoția primului spectacol al bri
găzii artistice de agitație care a 
luat ființă în gospodărie.

Programul brigăzii, intitulat ,,Un 
basm adevărat“, a oglindit aspec
te din realizările acestui colectiv 
și a scos în evidenfă experiența 
fruntașilor în producție, ntulți din
tre ei prezen/i în sală, ca specta
tori.

N-au lipsit din programul brigă
zii nici „urările" adresate coda
șilor.

O contribuție însemnată la reu
șita acestui spectacol 
artistice de agitație a 
nerul Gliidu Petre, 
maiștri Trifan Mihai, 
și Popescu Emilia, 
Toioleanu Marița.

Spectacolul susținui de artiștii 
amatori ai gospodăriei de stat Mă- 
roșești este începutul unei activi
tăți artistice promițătoare, menită 
să sprijine activitatea muncitorilor 
acestui colectiv în campania agri
colă de primăvara.

CORNELIU MIHAlLESCU 
corespondent

al brigăzii 
avut-o ingi- 
aiutorii de 

Dinu Elena 
muncitoarea

Azi, pe ecrane
LANTERNA CU AMINTIRI

O producție a studioului cinematografic 
Al. Sahia

O MEDITATI 
POETICA

K alik e un tinăr re
gizor sovietic. A 
realizat in urmă 
cu cîțiva ani „Cin- 
tec de leagăn', 
după care tempe
ramentul său poe- 

condus spre acest stră- 
imn cinematografic 
soarelui. Soarelui

Decembrie; Șapte dădace : 
rulează la A. Vlaicu. I. Pinti- 
lie ; Mirajul : rulează la Cul
tural ; Divorț italian : rulează 
la C-tin David, G. Bacovia ; 
Vacanță Ia mare : rulează la 
B. Delavrancea, Miorița, Li
bertății, înfrățirea între po
poare ; Contele de Monte 
Cristo (ambele serii) : ru
lează la M. Eminescu; Kaș- 
mir: Popular ; Balada husa
rilor : rulează la Munca, T. 
Vladimirescu ; Meșter la toa
te : Arta ; Rîul și moartea : 
Flacăra ; Așa se fac cancela
rii : rulează la Grivița, Flo
reasca ; Festivalul Chaplin: 
rulează la V. Boaită ; Baronul 
de Münchhausen : rulează la 
Unirea.

în
că 

mo-

de

tic l-a 
lucitor 
chinat 
sursă a vieții și a purității 
rale.

Realitatea contemplată
Kalik e tulburător de frumoasă. 
Ochiul său e sensibil la fiecare 
mișcare, formă, armonie a uni
versului : înregistrîndu-le, le 
transfigurează apoi, metaforic. 
Parcul, orașul, oamenii sini 
percepute prin miraculoase sti
cle colorate, tezaurul incalcu
labil al unui copil-poet. Dar 
strălucirea lor nu e poleială fa
cilă care fardează obrazul rea
lității pînă la mistificare. E 
doar surprinderea frumosului 
cotidian cu o lupă specială, în- 
tr-un punct în care converg 
toate, ca intr-un focar de lu
mină și culoare. Și după cum, 
captată dintr-un anume unghi 
la o anume oră a zilei, incan
descența solară se transformă 
in flacără, tot astfel obiectivul 
cinematografic mînuit cu deo
sebit talent materializează în 
fulgere de strălucire vizuală, 
categoria estetică denumită : 
frumos.

Filmul lui Kalik ne reamin
tește însă că frumosul din via
ță nu se poate imprima el sin-

gur pe peliculă, creînd valori 
estetice, fără acel înaripat in
termediar, zelos făurar de ima
gini și om de concepție care e 
poetul-filozof. Aparatul de fil
mat poate fi așezat la baza u- 
nui havuz și revărsarea de lu
mină irizată să fie captată de 
camera fixă ori mobilă. Dat 
chiar dacă unghiul a fost înde
lung studiat în vederea efectu
lui plastic, nu aici se naște 
imaginea artistică. Ci în sec
vența în care regizorul desci
frează în această frenezie colo- 
ristică un simțămînt, o aspira
ție : setea de frumos, de viată 
și adevăr a copilului pornit 
după soare. Ostenit de peripe
țiile zilei, puștiul visează.

Și tot ce l-a impresionat de-a 
lungul neobișnuitei sale călă
torii capătă o finalitate. Către 
cascada de soare fug, multipli
cate, siluetele a mii de copii. 
Mii de sori colorați se revarsă 
din havuzul inițial și — 
cum își dorește sufletul 
neros al copilului — toți 
menii se bucură acum de 
moara de lumină.

E o metaforă cinematografică 
de mare amploare, un „simbol' 
cum îl numim în artă, pentru 
că exprimă, într-un sens figu
rat, aspirația spre frumos a 
umanității. Micul erou simte 
nevoia să împărtășească celor 
din jur bogăția materială și 
spirituală descoperită în pere
grinările sale prin dimensiunile 
poetice ale unei realități diur-

ne pe Ungă care trecem grăbiți, 
aproape fără s-o mai observăm. 
Prin aceasta studiul poetic în
chinat frumosului vieții devine 
și o meditație despre om, des
pre capacitatea sa uimitoare de 
a sesiza armonia peisajului na
tural șj a celui spiritual. Si, se- 
sizîndu-1, să-l fructifice creator.

In cele mai valoroase mo
mente ale sale, filmul e o con
templație vie, activă, finalizată. 
Puștiul visător reac/ionează 
fată de cele văzute intr-un mod

Acolo 
simte că 
în echi- 
el inter -

așa 
ge- 
oa- 
co-

propriu, fermecător, 
unde sufletul lui drept 
s-a produs o spargere 
librul acestei armonii, 
vine. Ajuns intr-un parc unde
crește, rătăcită, o floare a soa
relui, copilul e încîntat de a- 
brăjorul oacheș ce caută lu
mina. Îngrijitoarea povestește 
cu nostalgie despre cîmpul 
unde cresc suratele florii, des
pre lanurile întinse care se 
leagănă, bătute de vînt. Dar 
vine un obtuz funcționar al 
grădinilor citadine și declarînd 
birocratic că parcul nu poate 
găzdui „culturi tehnice" smul
ge brutal lujerul fraged. In 
fata acestui gest care in men
talitatea copilului sensibil ia

proporțiile unei crime, (ce ani
mism delicat străbate apoi epi
sodul „înmormîntării" florii- 
soarelui !j eroul nostru ia „ati
tudine". Adică îl udă ciuciulete 
cu furtunul pe nesimțitorul 
g'icle al florii.

Delicatețea copilului se răs- 
frînge și în raporturile lui cu 
cei mari. Cită înțelegere, dis
cretă durere există in glasul cu 
care îl întreabă pe lustragiu 
dacă în război și-a pierdut pi
cioarele. Un remarcabil actor 
(nu i-am retinut numele) com
primă drama personajului în
tr-o singură privire cu care în
soțește fuga copilului. Ca și 
micuțul erou, regizorul e atît 
de zguduit, incit simte nevoia 
să-și ascundă emoția printr-un 
gest bărbătesc. Descoperă a- 
lunci,. , 
plin de 
statuia 
un gest 
lății, a 
durerea.
filmului, trecerea de la o sec
vență la alta se face pe o idee 
cinematografică, pe o metaforă 
ce poartă în sine un înalt sens 
moral, și nu pe o simplă alătu
rare de strălucitoare (dar une
ori formale) efecte plastice. 
Există, din păcate, în „Omul 
merge după soare" și de 
acestea. Atitudini artificiale în 
care e pus să „pozeze" micul 
actor (in genere de o prospeți
me cuceritoare), intenționat a- 
țezat •— în fața havuzului ori

Scenariul și regia : Jean Georgescu 
Filmări noi: Willy Goldgräber 
Comentariul : Titus Mesaroș și Jean Georgescu 
Aranjament muzical : Constantin 
Mitache

Bobescu, Theodor

O antologie a filmului romînesc care ne 
ierea marilor actori : Constantin Nottara, ^.uvu.esvu,
Romald Bulfinscki, Constantin Tănase, Tony Buiandra și 

G. Timică.

tn completare filmul : MĂRTURISIRILE UNEI MESE DE 
RESTAURANT

prilejuiește reve- 
Maria Ciucurescu,

me

mici 
unul

pe un motiv muzica! 
noblețe, de umanism, 
încremenind în piatră 

eroic. O statuie a liber- 
demnitătii ce înfrînge 

In acest moment al

a bazinului cu pești pentru a 
„compune“ cît mai savant ca
drul. Neintegrat contextului fi
lozofic al filmului, dansul In 
aer liber de pe stadion deran
jează și pentru artificiozitatea 
cu care e transformat baletul 
clasic într-un număr de dans 
ritmat. O notă de căutat mo
dernism rezidă și în prezenta
rea vieții de noapte a orașului 
— cu reclame îmbietoare șt 

voci răsfățate de dizeuze 
lancolice.

Dar e vorbă numai de 
accidente pe parcursul
drum artistic plin de reușite. 
Rareori excepționalul operator 
(V. Derebenev) cu care a lu
crat Kalik se lasă sedus de vir
tuozități gratuite. El nu recurge 
deloc la trucaje ci filmează 
natura, oamenii cu aparatul în 
mișcare, avînd ca ajutor doar 
niște filtre colorate. Universul 
minunat pe care ni-1 descope
ră, din goana cercului, de la 
cabina unei mașini spălate de 
ploaie, respiră viață, prospeți
me. Senzația vizuală se trans
formă într-una calorică, simți 
parcă orașul încins de soare 
și răcorit de eiluviile de apă.

Muzica (Tareverdiev) de o 
rară și expresivă gingășie, com- 
plectează această reușită a 
unor tineri și . foarte înzestrați 
cineaști.

ALICE MÄNOTU I

O producție a studioului cinematografic „Alex. Sahia”

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

M. I. P. C.
Combinatul Chimic Craiova

Calea Lenin nr. 120
Angajează în condițiile prevederilor în vigoare, urmă
torul personal de specialitate :

— ingineri chimiști
— ingineri energetici
— ingineri mecanici
— ingineri eleetroniști
— tehnicieni I constructori (pentru a îndeplini funcția 

de diriginte).
— diriginți de instalații (ramura construcții industriale) 

Solicitatorii se vor prezentă personal pentru prealabile con
vorbiri ale condițiunilor la angajare, la sediul Combinatului 
Craiova, Calea Lenin nr. 120, aducind și actele corespunză
toare. Pentru eventuale relații suplimentare : telefon 4380



..Luna-4” In Comitetul Ambasadorul R. P. Romîne Burse pentru

își continua zborul Special al O.N.U. la Belgrad și-a prezentat studenții africani
(Agerpres) 
Stația a- 

își con- 
5 aprilie

MOSCOVA 5 
TASS transmite : 
utomată „Luna-4” 
tinuă zborul. La 
la ora 18 (ora Moscovei), sta
ția s-a aflat la o distanță de 
365 000 km de Pămînt. Le
gătura prin radio cu stația 
automată „Luna-4” se desfă
șoară în bune condiții.

Datele telemetrice confirmă 
că aparatele și dispozitivele 
instalate Ia bordul stației,

funcționează normal. Continuă 
experimentele și măsurătorile 
prevăzute în program.

La 5 aprilie, la ora 18 stația 
„Luna-4” a avut următoarele 
coordonate : ascensiune dreap
tă 10 ore 56 minute, declina- 
ția 10 grade 48 minute.

Următoarea informație asu
pra zborului stației automate 
„Luna-4” va fi anunțată la 6 
aprilie.

La punctul de observații
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Corespondentul TASS de la 
punctul de observații asupra 
zborului stației automate „Lu
na-4” transmite:

Una din convorbirile dintre 
Pămînt și „Luna-4" a durat 72 
de minute.

Datele obținute dovedesc că 
aparatajul funcționează nor
mal. Au fost obținute nu
meroase informații științifice.

Centrul de observații func
ționează precis, ca un adevă
rat mecanism de ceasornic. 
Aici lucrează mari specialiști 
și oameni de știință. Potrivit 
declarațiilor unuia dintre loc
țiitorii președintelui Comisiei 
de Stat, toate „asalturile“ asu
pra Lunii au fost efectuate cu 
participarea activă și nemijlo
cită a acestor oameni. Tot ei 
efectuează și observațiile asu
pra stației interplanetare 
„Marte-1“.

Planurile în legătură cu efec
tuarea comunicațiilor cu „Lu- 
n.a-4“ sînt gindite în toate va
riantele posibile. Datele obți
nute din Cosmos sînt prelucra
te operativ de un grup special 
și transmise Comisiei de Stat. 
Totodată informațiile obținu
te de la „Luna-4“ sînt transmi
se unui institut științific care 
le cercetează în amănunțime.

Uriașa antenă aflată la pune.

tul de observație poate prin
de în „atenția“ ei tot ceea ce 
se petrece în limitele sistemu
lui solar. Urmărind stația 
„Luna-4“, antena primește din 
Cosmos semnalele acesteia și 
le transmite 
recepție, 
mate, iar 
registrate 
zual.

instalațiilor de 
unde sînt transfor- 
după aceea sînt în- 
grafic, fonic și vi-

NEW YORK. — Comitetul 
special al O.N.U. pentru apli
carea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale a 
adoptat la 4 aprilie o rezoluție 
în care se constată „cu un 
profund regret și o vie îngri
jorare că guvernul Portugaliei 
persistă în refuzul de a cola
bora cu O.N.U. în vederea 
aplicării Declarației și a altor 
rezoluții în această problemă 
în ceea ce privește teritoriile 
care se află sub administrația 
sa". Proiectul acestei rezoluții 
a fost prezentat de 13 țări. în 
majoritate afro-asiatice. Rezo
luția a fost adoptată, în ansam
blu, cu 19 voturi pentru și 
cinci abțineri. Cele cinci țări 
care s-au abținut — S.U.A., 
Anglia. Australia, Italia și Da
nemarca — au pretins că, chi
purile, „nu au fost încă epui
zate toate posibilitățile pentru 
colaborare și lămurirea pozi
ției portugheze“.

scrisorile de acreditare
BELGRAD 5 (Agerpres). — 

La 5 aprilie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romîne 
Ia Belgrad, Aurel Mălnășan a 
înmînat scrisorile de acredita
re președintelui Republicii 
Populare Federative Iugosla
via, Iosip Broz Tito.

La înmînarea scrisorilor au 
fost prezenți secretarul de stat 
pentru Afaceri Externe — Ko- 
cea Popovici, secretarul gene
ral — Bogdan Tîrnobîrnja și

șeful Protocolului președinte
lui Republicii — _ 
datici.

Ambasadorul 
Populare Romîne 
țit de membrii Ambasadei 
R.P.R. la Belgrad.

După înmînarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Tito a avut cu ambasadorul 
R. P. Romîne, A. Mălnășan, o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Dalibor Sol-

Republicii 
a fost înso-

FRANTA : Continuă puternice
mișcări revendicative

Se întărește economia Cubei
HAVANA. — Cifrele planu

lui de dezvoltare a economiei 
naționale a Cubei pe anul 
1963, menționate intr-un arti
col publicat de revista „Cuba 
Socialistă“, ilustrează în mod 
grăitor că economia țării se 
întărește și se dezvoltă tot mai 
mult.

în 1963 vor crește considera
bil investițiile in toate ramu
rile economiei țării. Principala 
parte — 57,2 la sută — din
toate investițiile va fi reparti
zată industriei și agriculturii.

Planul pe 1963 prevede o 
creștere cu 20 la sută a pro
ducției industriale, în compa
rație cu anul trecut. Vor

o mare dezvoltare industriile 
minieră, metalurgică, industria 
pentru prelucrarea metalelor 
și cea textilă, in comparație 
cu 1961 producția agricolă glo
bală va crește cu 14 la sută.

—a—
Plenara CC. al P.C. 

din Cehoslovacia
PRAGA - în zilele de 3 
aprilie s-a desfășurat 

plenara Comitetului 
Partidului Comu-

lua

Și 
la

M ai multe state membre 
ale U.N.E.S.C.O. au pus 
la dispoziția țărilor ajri-

cane un număr de 288 de burse 
destinate formării cadrelor na
ționale pentru universitățile 
africane, printre statele care 
au oferit asemenea burse se 
numără R. P. Bulgaria, Fran
ța, Ghana, india, Italia, R.P.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, Statele Unite și 
U.R.S.S.

• Minerii dezbat acordul de principiu de la 3 aprilie

• Autoritățile au fost silite să accepte satisfacerea 
revendicărilor

Acest program de burse a 
fost inițiat ca urmare a reco
mandării conferinței de la Ta
nanarive din septembrie 1962 
privind dezvoltarea învățămân
tului superior în Africa, reco
mandare însușită de cea de a 
12-a sesiune a Conferinței ge
nerale U.N.E.S.C.O.

Tinerii africani care vor be
neficia de aceste burse vor a- 
vea posibilitatea să se formeze 
ca specialiști cu o înaltă cali
ficare, familiarizîndu-se tot
odată cu tradițiile și cultura 
țărilor în care își vor efectua 
studiile.

feroviarilor
PARIS. — în cursul zilei de 
aprilie. în bazinele carboni-

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

„Planul Green
la suveranitatea Congo-ului

ii un

LEOPOLDVILLE — în ulti
mul timp, într-o serie de capi
tale ale țărilor N.A.T.O. sau a- 
sociate N.A.T.O. a început să se 
discute intens și fățiș proble
ma instruirii și reorganizării 
forțelor armate ale Republicii 
Congo. A început să circule și 
o denumire nouă „planul 
Green”.

După numele unui colonel 
american care a făcut parte 
din misiunea Cleveland — 
plan care împreună cu ver
siunea sa economică „așa-nu- 
mitul „plan Marsball pentru 
Congo” urmează să completeze 
înfeudarea deplină a Congou
lui de către monopolurile 
internaționale.

Despre „planul Marsball 
pentru Congo” s-a vorbit pen
tru prima oară, după cum se 
știe, în raportul prezentat pre
ședintelui Kennedy la începu
tul lunii martie de către sub
secretarul de stat pentru pro
blemele organizațiilor interna
ționale, Cleveland, după o vi
zită de două săptămîni în Con
go. Denumirea aparține de 
fapt ministrului de externe al 
Belgiei, Spaak, care și-a însu
șit cu entuziasm ideea acestui 
proiect al cărui scop mai mult 
sau mai puțin mărturisit, e re
distribuirea influenței puteri
lor occidentale în Congo. Ra
portul lui Cleveland cuprinde 
și o frază laconică în care se 
spune că S.U.A. așteaptă ca 
O.N.U. să ajute Congo să pună 
pe picioare „o armată sigură 
și disciplinată” cu ajutorul a 
diverse țări occidentale, prin
tre care firește și S.U.A. Laco
nismul nu era întîmplător, în- 
trucît, după remarcile agenți
ilor occidentale de presă, îna
inte de a-și dezvălui în între
gime intențiile, S.U.A. doreau 
să aștepte ca celelalte țări

occidentale să-și facă cuno
scută contribuția pe care in
tenționează s-o aducă în direc
ția menționată.

Liniile generale ale „planu
lui Green” au și fost prezen
tate, prin intermediul unei 
marionete locale, colonelul 
Mobutu, despre care ziaristul 
american Andrew Tully a dez
văluit recent că este agent al 
C.I.A. (Agenția centrală de 
spionaj din S.U.A.). Mobutu 
arăta că reorganizarea flotei 
maritime militare a Congoului 
urmează să fie încredințată 
Norvegiei, cea a forțelor mili
tare aeriene — Italiei, a trupe
lor de parașutiști — Izraelului, 
iar a armatei terestre — Bel
giei și Canadei. Conducerea 
generală a „reorganizării’’ va 
reveni, se înțelege de la sine, 
Statelor Unite, deși Mobutu a 
dat dovadă de o oarecare re
ticență în recunoașterea aces
tui lucru.

Pentru a da planurilor lor 
un aspect de legalitate, orga
nizatorii noului atentat 
veranitatea Congoului 
ționează să recurgă și 
ceastă dată la girul 
Transformarea armatei 
leze într-un apendice al pac
tului agresiv N.A.T.O. ar re
prezenta crearea unei primej
dii militare în inima continen
tului african. De aceea încer
cările de a folosi o.N.U. în a- 
plicarea politicii colonialismu
lui colectiv trebuie respinse. 
De altfel, rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate cu privire la 
Congo nu prevăd nimic în le
gătură cu atragerea specialiș
tilor militari străini pentru 
armata congoleză și orice ac
țiune în acest sens necesită a- 
sentimentul Consiliului de 
Securitate.

4 
Praga 
Central al 
nist din Cehoslovacia.

După cum transmite agenția 
Ceteka, Comitetul Central a 
dezbătut proiectul organizării 
conducerii producției agricole.

A. Novotny, prim secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia 
a făcut la plenară o comuni
care cu privire la încălcarea 
principiilor vieții de partid și 
legalității socialiste în perioada 
cultului personalității.

Comitetul Central a tras 
concluzii pe linie de partid și 
a recomandat ca în baza con
cluziilor comisiei însărcinate 
cu revizuirea proceselor poli
tice Tribunalul Suprem și 
Procuratura Generală să 
măsuri corespunzătoare.

4 
fere din Franța au avut loc 
numeroase mitinguri ale mun
citorilor greviști care au dis
cutat termenii acordului de 
principiu intervenit la 3 apri
lie între conducătorii sindicali 
ai minerilor și direcția minelor.

După cum relatează cores
pondentul din Paris al agen
ției Reuter se așteaptă ca în 
cursul zilei de astăzi cei peste 
240 000 de mineri greviști, să 
reia lucrul după o întrerupere 
de cinci săptămîni. Deși con
ducătorii sindicali au chemat 
pe mineri să se întoarcă la 
lucru, totuși greviștii de la trei 
mine din Lens au hotărît să 
continue greva, nemulțumiți 
de felul cum au fost rezolvate 
cererile lor.

Pe de altă parte, agențiile 
de presă anunță că în urma 
grevei generale de 24 de ore 
precum și a numeroase greve 
de scurtă durată declanșate în 
cursul ultimilor săptămîni de 
cei peste 350 000 de feroviari, 
autoritățile au fost silite să 
accepte satisfacerea revendi
cărilor lor. Potrivit agenției 
Reuter între reprezentanții fe
roviarilor și repezentanții gu
vernului a intervenit un acord 
în care se prevede o majorare

pe etape a salariilor muncito
rilor feroviari cu 8,20 la sută 
pînă la 1 ianuarie 1964.

O victorie asemănătoare 
au înregistrat și cei peste 
20 000 de muncitori de la între
prinderile firmei „Michelin“ 
din Clermont-Ferrand, care 
după o luptă grevistă dîrză au 
silit pe patroni să le sporească 
durata concediului plătit.

în Paris s-au produs joi noi 
perturbații în circulația auto
buzelor, ca urmare a unei gre
ve a personalului de pe 40 de 
linii de autobuz.

Puternica mișcare revendi
cativă a clasei muncitoare din 
Franța a cuprins și personalul 
tehnic și administrativ de 
la radioteleviziunea franceză, 
care. în scopul majorării sala
riilor, a declarat o grevă de 
24 de ore începînd din noap
tea de 4 spre 5 aprilie. în ve
derea satisfacerii revendicări
lor lor, profesorii universitari 
și lucrătorii din institutele de 
cercetări au hotărît să orga
nizeze o grevă de 24 de ore în 
următoarele trei săptămîni.

Tensiunea în Franța, subli
niază agenția Reuter, continuă 
să rămînă' încordată și în alte 
sectoare ale industriei, inclu
siv întreprinderile de gaz și 
electricitate.

împotriva 
maculaturii
neo-naziste

Consiliul Central al Uni
unii tineretului liber 

i german a adresat o scri
soare Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului în care se 
arată că în Germania occiden
tală se editează anual circa 20 
milioane de exemplare de 
cărți și broșuri care elogiază 
militarismul și crimele nazi
ste comise în cel de-al doilea 
război mondial. în scrisoare se 
arată totodată că în R.F.G. 
există circa 200 de organizații 
de tineret revanșarde, milita
riste și fasciste a căror acti
vitate este încurajată fățiș.

GENEVA. 5 Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, trans
mite : La 5 aprilie a avut loc, 
la Palatul Națiunilor din Ge
neva, o ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, prezidată de șeful dele
gației R.A.U., Hassan, consa
crată măsurilor colaterale me
nite să contribuie la destinde
rea încordării internaționale.

Reprezentantul R. P. polo
ne, Blusztajn, a arătat, printre 
altele, că propunerea R. P. 
Polone privind crearea unei 
zone denuclearizate în centrul 
Europei, ca și propunerile pri
vind crearea unei astfel de 
zone și în alte regiuni ale lu
mii ca, de pildă, în Balcani, 
Africa, America Latină, sînt 
îndreptate împotriva răspândi
rii armamentului atomic și ar 
aduce o contribuție serioasă la 
asigurarea păcii în lume.

Tarabanov, șeful delegației 
R. P. Bulgaria, a vorbit des
pre necesitatea ca participan
ta la tratativele de dezarmare 
de la Geneva să-și concentre
ze eforturile asupra măsurilor 
care contribuie la micșorarea 
încordării internaționale și în
tăresc calea spre realizarea 
dezarmării generale și totale.

A vorbit apoi Cavalletti, re
prezentantul Italiei, care în 
discursul său nu a adus ni
mic nou, sprijinind în întregi
me poziția puterilor occiden
tale față de propunerile Uniu
nii Sovietice, privitoare la 
desființarea bazelor militare 
cu destinație strategică am
plasate pe teritorii străine și 
încheierea unui pact de nea
gresiune între țările membre 
ale N.A.T.O. și cele partici
pante la Tratatul de la Varșo
via.

Reprezentantul R. S. Ceho
slovace, Kurka, care a luat a- 
poi cuvîntul, a scos, printre

altele, în evidență faptul că 
bazele militare situate pe te
ritorii străine reprezintă o a- 
menințare serioasă pentru pace.

Conducătorul delegației 
Uniunii Sovietice, Semion Ța- 
rapkin, a arătat că realizarea 
celor două propuneri ale Uniu
nii Sovietice ar avea o reper
cusiune pozitivă asupra situ
ației internaționale, a cărei 
dezvoltare, în ultima vreme, 
ne cere să luăm măsuri care 
să ducă la slăbirea tensiunii 
internaționale, printre altele, 
el a arătat că U.R.S.S. este 
gata să accepte stabilirea u- 
nei legături directe între gu
vernele U.R.S.S. și S.U.A.

Puterile occidentale nuclea
re, a subliniat Țarapkin, nu 
sînt preocupate de reducerea 
sau eliminarea pericolului de 
război, ci de echilibrul de for
țe. Pe această bază, ele încear
că să golească de conținut 
măsurile concrete de dezar
mare și să acopere cursa înar
mărilor în Occident. In conti
nuare, Semion Țarapkin a fă
cut cunoscut comitetului că 
Lothar Bolz, ministrul Aface
rilor Externe al R. D. Germa
ne, a adresat copreședinților 
Comitetului celor 18 state un 
mesaj. In calitate de copreșe
dinte, Semion Țarapkin, a dat 
citire mesajului și a cerut să 
fie publicat ca document al 
conferinței. Lothar Bolz își 
exprimă îngrijorarea în legă
tură cu proiectele de creare a 
unor forțe atomice ale N.A.T.O., 
cu participarea R.F.G.. De a- 
semenea, în mesaj sînt amin
tite propunerile R.D.G. cu pri
vire la realizarea unor înțele
geri între R.D.G. și R.F.G., re
cunoașterea frontierelor exis
tente ale celor două state și 
la înghețarea bugetelor mili
tare ale ambelor state ger
mane.

ARGENTINA: Situație încordată

la su- 
inten- 
de a- 

O.N.U. 
congo-

Idi
La sfîrșitul lunii martie, 1 
delegați ai partizanilor j 
păcii din landul vest-ger- j 
man Hessen s-au întrunit J 
la Frankfurt pe Main pen- j 
tru a discuta măsurile ce I 
trebuie luate în vederea in- j 
tensificării luptei împotriva j 
înarmării atomice a Bundes- I 
wehrului. In fotografie : as- j 
pect de la adunarea ce aj 
avut loc la Frankfurt pe I 

Main
(Foto : Zentralbild-Berlin) J

Cînd Washingtonul face 
curte Bonn-ului...

BONN — Discursurile rostite 
a Germania occidentală de 
\dlai Stevenson, reprezentan

tul S.U.A. la O.N.U., atestă 
importanța pe care o acordă 
Statele Unite participării 
R.F.G. la planurile militare 
occidentale. Cu prilejul confe
rinței de presă pe care a ți
nut-o la Bonn, Stevenson a 
declarat că Statele Unite ar 
dori ca tratatul franco-vest- 
german să fie însoțit de o de
clarație în care să se preci
zeze că acest tratat nu va 
aduce prejudicii altor anga
jamente internaționale ale ce
lor două țări. Statele Unite, a 
adăugat el, ar fi satisfăcute 
iacă Bundestagul ar iniția o 
asemenea declarație. In același 
timp, Stevenson a subliniat 
..avantajele” care decurg pen
tru R.F.G. din planul ameri
can de creare a unei forțe 
m -ltilaterale a N.A.T.O.

Observatorii de la Bonn au 
remarcat insistențele depuse 
de Stevenson pentru a con
vinge guvernul vest-german că 
cel mai de nădejde aliat al său 
este S.U.A., nu Franța. Astfel, 
Stevenson a amintit în dis
cursul rostit la Asociația ger
mană pentru politica externă 
despre prezența în R.F.G. a 
celor 400. 000 de soldați ameri-

câni pe care se poate bizui gu
vernul de la Bonn, cerîndu-i 
totodată acestuia „să depună 
toate eforturile pentru a de- 
săvîrși solidaritatea atlantică”.

Mai mult decît atît, în timp 
ce la Washington au loc con
vorbiri bilaterale șovieto-ame- 
ricane pentru discutarea pro
blemei Berlinului occidental, 
Stevenson a făcut o vizită în 
acest oraș unde a ținut cuvin- 
țări despre „hotărîrea forțelor 
armate americane de a rămîne 
în acest oraș”. El a asigurat pe 
conducătorii vest-germani că 
în cadrul tratativelor de la

Washington „Statele Unite nu 
vor submina poziția Occiden
tului în Berlinul occidental”, 

în schimbul acestei asigu
rări el a repetat din nou că 
„datoria imperioasă a R.F.G. 
este de a căuta mijloacele 
pentru menținerea forțelor 
N.A.T.O.”.

In cercurile conducătoare de 
la Bonn se exprimă o mare 
satisfacție în legătură cu ati
tudinea adoptată de Stevenson 
care dovedește că puterile oc
cidentale continuă să se concu
reze pentru a atrage R.F.G. 
de partea fiecăreia dintre ele.

Un punct de
LONDRA — Intr-o cuvîn- 

tare televizată rostită la 4 
aprilie, liderul partidului labu
rist englez, Harold Wilson, a 
declarat că partidul său se 
pronunță împotriva „accesului 
Germaniei occidentale la bu
tonul de declanșare a armei 
nucleare”. După ce a subliniat 
că nu obiectează în principiu 
împotriva planului de creare 
a așa-ziselor „forțe nucleare

vedere lucid
multilaterale ale N.A.T.O.” 
propuse de cercurile militare 
ale S-U.A., liderul laburiștilor 
a declarat că „este foarte în
grijorat” de perspectiva acor
dării „dreptului de vot în folo
sirea armei nucleare” Germa
niei occidentale. „Nu dorim de 
loc, a spus Wilson, ca Germa
nia (occidentală — n.r.) să 
aibă mijloace proprii de reți
nere și, desigur, acest lucru 
trebuie împiedicat”.

Seară a filmului romînesc 
Ia Bruxelles

BRUXELLES. — La Bru
xelles a avut loc o seară, a fil
mului romînesc.

Au fost prezentate filmele 
documentare „Lacul .Roșu“, 
„Letopisețul de piatră”, „Prin
tre pelicani“ și „Mamaia”.

Cu acest prilej, în fața unei 
numeroase asistențe a vorbit 
ziaristul belgian Camille De- 
leclos, autorul unui volum 
despre țara noastră.

LONDRA. După cum trans
mite agenția Reuter în seara 
zilei de 4 aprilie cunoscutul 
filozof englez și luptător pen
tru pace, lordul Bertrand Rus- 
sell, a făcut o declarație în 
care a protestat împotriva ho- 
tăririi autorităților grecești de 
a interzice organizarea mar
șului împotriva înarmării nu
cleare, fixat pentru sfîrșitul 
lunii aprilie, de la Marathon 
la Atena. „Lupta anti-nucleară 
din Grecia, se spune printre 
altele in declarația lui Russell, 
este o parte a luptei interna
ționale împotriva gravei ame
nințări a exterminării ome
nirii“.

DAMASC. — Agențiile occiden
tale de presă anunță că după în
delungate tratative intre diversele 
grupări politice care au înfăptuit 
luna trecută lovitura de stat în Si
ria — tratative în cursul cărora au 
ieșit la iveală vii dispute —• a fost 
constituită la 5 aprilie delegația 
guvernamentală siriană care va 
pleca la Cairo. Delegația cuprinde 
'17 persoane și este condusă de ge
neralul Louai Atassi, președintele 
Consiliului național al revoluției. 
Din delegație fac parte reprezen
tanții tuturor tendințelor politice, 
atît cei care militează pentru le
gături cit mai strînse cu preșe
dintele Nasser, cit și cei din par
tidul Bass care se pronunță îm
potriva unei apropieri prea strînse 
de Egipt.

WASHINGTON. — Comisia 
federală pentru energie ato

mică din S-U.A’. a hotărît în 
unanimitate să acorde premiul 
„Enrico Fermi” cunoscutului 
savant Robert Oppenheimer, 
unul dintre cei mai de seamă 
cercetători în domeniul fizipii 
nucleare. Premiul, subliniază 
agențiile de presă, este cea 
mai înaltă recompensă decer
nată de Comisia federală pen
tru cercetări în domeniul fi
zicii nucleare. Agenția France 
Presse care relatează despre 
premierea lui Oppenheimer a- 
mintește că celebrul savant a 
fost victima persecuțiilor dez
lănțuite de senatorul McCarthy 
care a cerut și a și obținut a- 
cum nouă ani excluderea sa de 
la activitatea oficială în acest 
domeniu științific.

Pirații și cei care îi 
tolerează...

LONDRA. — Exprimîndu-și ne- 
mullumirea in legătură cu toleran
ta de care dau dovadă autoritățile 
S.U.A. iată de acțiunile piraterești 
săvirșite de pe teritoriul american 
împotriva navelor comerciale, săp- 
tămlnalul laburist „New States- 

man“ amintește că în cadrul unui 
miting public din New York, con
ducătorii emigran/ilor cubani au 
comunicat săplămlna trecută că 
vor continua provocările împotri
va navelor sovietice aliate în 
drum spre Cuba.

După ce o navă militară engleză 
a capturat la 1 aprilie o navă cu 
16 contrarevoluționari cubani Ia 
bord, statul major al „armatei cu- 
bane anticomuniste" a declarat fă
țiș la Miami că restul acestui de
tașament își va continua operațiu
nile potrivit „planului stabilit". 
Totuși, continuă săptămînalul, pînă 
în prezent nu au fost și după cum 
se vede nici nu vor ii întreprinse 
nici un fel de măsuri de ordin ju
ridic.

Confirmînd justețea criticilor ex
primate de „New Stalesmann" 
iată de toleranta de care dau do
vadă autoritățile S.U.A. iată de 
adele piraterești ale contrarevo
luționarilor cubani, agenția France 
Presse transmite că cei 16 contra
revoluționari capturafi pe bordul

BUENOS AIRES 5 (Ager
pres). —• în Argentina, situa
ția se menține, în continuare, 
încordată.

în dimineața zilei de 5 a- 
prilie, la Buenos Aires s-a a- 
nunțat că, după îndelungate 
tratative între reprezentanții 
rebelilor argentinieni și ai gu
vernului, s-a ajuns la un a- 
cord asupra unor „condiții 
preliminare” de încetare a os
tilităților.

După cum menționează a- 
genția France Presse, comu
nicatul, care a fost dat publi
cității după terminarea trata
tivelor, cuprinde două puncte 
esențiale : încetarea operațiu
nilor și modificări în marina 
militară.

Deși postul de radio guver
namental nu a comunicat a- 
mănunte asupra condițiilor de 
încetare a operațiunilor, agen
țiile de presă menționează că 
aceste condiții prevăd capitu
larea necondiționată a forțe
lor navale militare care au 
declanșat rebeliunea.

Pe de altă parte, agenția 
Reuter, menționează că ami
ralul Vasquez, a obținut apro
barea cererii rebelilor referi
toare la excluderea peroniști- 
lor din viața publică.

Aceeași agenție anunță că 
amiralul Vasquez, comandan
tul flotei maritime, a părăsit 
Buenos Aires-ul pentru a 
prezenta spre aprobarea co

mandamentului său de la baza 
Puerto Belgrano, acordul in
tervenit.

Potrivit agenției, situația 
din Argentina continuă să fie 
încordată în așteptarea răs
punsului rebelilor.

BUENOS AIRES. — Comi
tetul Central al Partidului Co
munist din Argentina a dat 
publicității, la Buenos Aires, 
o declarație în care se spune, 
între altele, că, temîndu-se că 
masele muncitoare și poporul 
vor obține prin acțiunile lor 
unite crearea unui guvern cu

adevărat democratic, complo
tiștii au hotărît să organizeze, 
la 2 aprilie, o lovitură de stat 
fascistă, spre a pune mina pe 
putere.

Este necesar, se subliniază 
în declarație, să se ceară gu
vernului restabilirea deplină 
a libertăților democratice, pu
nerea imediată în libertate a. 
deținuților politici, abrogarea 
decretului cu privire la inter
zicerea activității unei serii de 
partide politice.

Partidul comunist a chemat 
pe toți democrații la unitatea 
de acțiune.

vedetei „Violin-3" au fost puși in 
libertate, ordonlndu-li-se să plece 
la bordul vasului spre Miami, „sub 
escorta unor avioane americane“. 
„Profitlnd de căderea nopții, anun
ță agenția, echipajul a schimbat 
direcția și nava a dispărut“. A- 
gentia Reuter menționează in le
gătură cu aceasta că surse ale 
contrarevoluționarilor cubani au a- 
nunfat că după ce „Violin-3" va 
fi reaprovizionată cu muniții, ve
deta „va relua atacurile Împotriva 
coastei cubane și a navelor co
merciale care se îndreaptă spre 
Cuba“.

HELSINKI. — La 4 aprilie 
a sosit la Helsinki o delegație 
guvernamentală sovietică pen
tru a lua parte la festivitățile 
care vor avea loc cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a 
semnării Tratatului sovieto- 
finlandez de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală. De
legația este condusă de A. N. 
Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

• HAVANA. — La Havana a 
iost dată publicității o declarație 
a „Uniunii patriotice din Guate
mala", în care se arată că regimul 
dictaturii militare al lui Peralta 
Azurdia, instaurat în urma lovitu
rii de stat din 31 martie, constituie 
de fapt o continuare a regimului 
reacționar precedent al președinte
lui Ydigoras Fuentes. „Uniunea 
patriotică din Guatemala" cheamă 
popoarele Americii Latine și ale 
tuturor tarilor lumii să se solida
rizeze cu poporul guatemalez și să 
protesteze cu hotărîre împotriva 
regimului militar impus tării de 
imperialismul american și de reac- 
liunea internă.

Soldați portughezi refuză 
să lupte în Angola

• RIO DE JANEIRO. — 
Uniunea democraților portu
ghezi a anunțat în buletinul 
ei de informații, pe care-1 edi
tează la Rio de Janeiro, că au 
devenit tot mai dese protestele 
soldaților portughezi care re
fuză să participe la războiul
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Declarația lui
RIO DE JANEIRO. — Luînd cu

vîntul joi seară, la posturile de ra
dio, ministrul afacerilor externe al 
Braziliei, Hermes Lima, a condam
nat acțiunile guvernatorului reac
ționar al statului Guanabara, Car- 
los Lacerda. Acesta — a spus H. 
Lima — „este în prezent conducă
torul unei conspirații care urmăreș
te răsturnarea președintelui repu
blicii, Joao Goulart, și abolirea re
gimului democratic din Brazilia". 
Ministrul a răspuns în numele gu
vernului provocărilor guvernatoru
lui Lacerda care, în cadrul unei 
cuvîntări radiodifuzate, a proferat 
injurii împotriva președintelui 
Braziliei.

Guvernul brazilian, a continuat 
ministrul afacerilor externe, nu 
poate să păstreze tăcere . în fața

Hermes Lima
calomniilor lui Lacerda, care a re
cunoscut dealtfel că urmărește în
lăturarea președintelui prin meto
de anticonstituționale, fapt despre 
care opinia publică trebuie să ia 
cunoștință“.

Declarînd că „guvernul rămîne 
în continuare atent la manevrele 
lui Lacerda", Hermes Lima a ară
tat că guvernul este hotărît să nu 
mai admită asemenea acțiuni sub
versive.

După cum transmite 1 agenția 
U.P.I., ultimele provocări ale lui 
Lacerda au stîrnit un val puternic 
de proteste în Brazilia. Potrivit a- 
genției, la 4 aprilie pe străzile 
orașului Rio de Janeiro au avut 
loc demonstrații în cursul cărora 
Lacerda a fost calificat drept 
„fascist".

PE SCURT
din Angola. Recent, se arată 
în buletin, o companie de sol
dați portughezi din Angola a 
refuzat să plece în regiunea 
unde se desfășoară represalii 
împotriva populației. Coman
dantul companiei a amenințat 
că va aplica măsuri severe 
dacă soldații nu vor părăsi 
cazarma. Văzînd că soldații 
nu se supun, ofițerul a tras 
asupra unuia din ei, omorîn- 
du-1. Cu toate acestea, soldații 
au refuzat să se supună ordi
nului comandantului.

• LONDRA. — De doi ani, în
tre guvernele Angliei și Republicii 
Sud-Africane au loc tratative se
crete în problema încheierii unui 
tratat militar oficial, scrie ziarul 
„Daily Mail". Asupra încheierii 
acestui tratat insistă conducătorii 
forțelor armate engleze, precum și 
concernele industriei de aviație și 
alte concerne, care lucrează pentru 
industria de război. Ziarul subli
niază că militariștii englezi vor să 
dispună de aerodromuri de coastă 
și rade în Republica Sud-Africană 
pentru cazul cînd în urma unei 
crize în Orientul Apropiat, Cana
lul Suez va fi închis.

Crește costul vieții în 
Franța

PARIS. — La rubrica sa e- 
conomică, cotidianul „Le Mon- 
de” constată o „puternică cre
ștere a prețurilor” în ultimii 
ani în Franța, și mai ales în 
perioada ultimelor cîteva luni. 
„Din decembrie 1958, lună care 
a precedat devalorizarea fran
cului, și pînă în februarie 
1963 indicele prețurilor cu a- 
mănuntul a crescut cu 21,3 la 
sută”. Ziarul constată că au 
crescut paralel chiriile (cu 70 
la sută), transporturile (cu 28 
la sută), și unele produse ali
mentare de primă necesitate. 
Ca urmare a diferitelor diver
gențe manifestate în ultima 
perioadă în relațiile din cadrul 
Pieței comune, creșterea pre

turilor la produsele alimen
tare s-a intensificat în ulti
mele cinci luni — 3,3 la sută 
în .perioada dintre septembrie 
1962 și februarie 1963.

NEW YORK. — „Semne tot 
mai pronunțate de inflație se 

- afirmă în multe țări ale Eu
ropei occidentale" — scrie re
vista americană „U. S. News 
and World Report“ într-o re
latare în care se constată cu 
pesimism agravarea fenomene
lor de criză în economia par
tenerilor vest-europeni ai 
S.U.A. în Italia, Germania oc
cidentală, Belgia, Olanda. Sue
dia, enumeră revista, se ma
nifestă semne de dezechilibru 
bugetar și de inflație care nu 
poate fi combătută în mod efi
cient de autorități. Revista 
americană se ocupă, dînd un 
exemplu, de situația Dane
marcei, arătînd că „costul vie
ții a crescut cu 7 la sută în
tr-un an“. „Importurile au 
sporit în ultimul an mult mai 
mult decît exporturile“, „Re
zervele de devize străine au 
scăzut extrem de mult". în a- 
ceastă situație guvernul danez 
a anunțat un program „de 
austeritate“, îndreptat în pri
mul rînd, bineînțeles, împotri
va maselor populare : primul 
punct constituindu-1 îngheța
rea salariilor. Oricum, consta
tă revista, situația este neliniș
titoare.

„Orașul incendiilor"

® TOKIO. — Ziarul „Yomiuri", 
relatează că în ultimii ani, orașul 
Tokio — capitala Japoniei — a 
dobîndit trista glorie de „oraș al 
incendiilor“. In fiecare an, suma 
medie a pagubelor pricinuite ora
șului de incendii se ridică la 39 
miliarde yeni. Din cauza incendii
lor în ultimii ani au de suferit 
160 000 de locuitori ai Tokio-ului. 
Ziarul arată că numai în primele 
trei luni din acest an, în Tokio au 
avut loc peste 3 900 incendiu


