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Ion
care a realizat multe îmbună; 
tățiri tehnice în urma unui 
studiu aorofundat.

< Agerpres)
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idicarea nivelului 
de cultură tehnică 
constituie una din 
principalele înda
toriri ale muncito
rului, inginerului, 
maistrului și teh

nicianului. In întreprinderile 
și uzinele patriei noastre s-a 
organizat în ultimii ani o largă 
acțiune de ridicare a calificării 
profesionale și de specializare. 
Au fost organizate cursuri, și 
alte forme care să-i ajute pe 
muncitori să-și îmbogățească 
cunoștințele profesionale și pe 
această bază să obțină rezul
tate mai bune în producție. 
Una din aceste forme o repre
zintă și propaganda tehnică.

Recent, ziarul a organizat un 
raid în cîteva întreprinderi 
ale orașului Timișoara pentru 
a vedea cum este populari
zată și folosită literatura teh
nică de specialitate. Publicăm 
constatările raidului

scrisori au manifestat interes, 
curiozitate pentru lucrările re
comandate. Un exemplu; tînă- 
rul Gheorghe Tamaș a împru
mutat și studiat în acest, an 6 
cărți tehnice în specialitatea 
sa — lăcătuserie. Si în fișele 
tinerilor Vasile Rocaș, Adrian 
Cioară și alții sînt înscrise 
titlurile multor cărți și reviste 
studiate.

Imbogățindu-și cunoștințele 
profesionale, tinerii au posibi
litatea să lucreze mai bine, 
să-și perfecționeze munca. 
Concludent este exemplul

Scrisoare 
de recomandare

Biblioteca tehnică a între
prinderii „Tehnometal” nu
mără peste 6 000 de volume și 
titluri de reviste de speciali
tate. Ea este frecventată de 
un număr mare de muncitori, 
în mare parte tineri (față de 
ultima perioadă a anului tre
cut, în acest an numărul citi
torilor a crescut cu 30 la sută). 
Dezvoltarea interesului pentru 
literatura tehnică se datorește 
în bună parte și activității sus
ținute desfășurată de comite
tul U.T.M.. comitetul sindica
tului ne linia popularizării 
cărților tehnice.

Au devenit obișnuite afișele 
la locul de muncă, vitrina cu 
cărți tehnice, recenziile, expo
zițiile cu vînzare a cărților 
tehnice organizate în secții etc. 
în ultimul timp se folosește cu 
succes „scrisoarea de recoman- 
dare’\

— Intr-o vreme, ne pove
stește tovarășul losif Bitto — 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe întreprindere, ne-am sesi
zat de faptul că unii tineri nu 
citeau noutățile tehnice. Am 
discutat cu ei, și am constatat 
că mulți nici nu le cunoșteau. 
Atunci ne-am sfătuit cu to
varășii care răspund de bi
blioteca tehnică, să găsim un 
procedeu pentru a le face cu
noscute cărțile tehnice noi care 
apar și a le trezi interesul 
pentru lectura lor. Si... așa s-a 
născut „scrisoarea de recoman
dare”. Adresanții sînt 
mai tinerii despre care vor
beam mai sus. iar în scri
sori se trec noutățile teh
nice în meseriile respec
tive. Am constatai cu satisfac
ție că cei mai mulți dintre ti
nerii

Gustul pentru citit 
să fie dezvoltat

In sală s-au adunat mulți 
muncitori. Cei din secția relee 
a întreprinderii „Electromo
tor” au venit în număr mai 
mare. Din timp se anunțase 
conferința : „Diferite metode 
în realizarea compensării ter
mice la releele regulatoare 
pentru automobile și tractoa
re”. Lucrarea nu fusese aleasă 
întîmplător. Nu puțini erau 
muncitorii care nu stăpîneau 
îndeajuns de bine sistemul de 
montare și funcționare a pro
dusului la care lucrau.

Asemenea prezentări s-au 
făcut și în fata muncitorilor 
din secția micromotoare si din 
alte locuri de muncă și ele 
constituie un ajutor prețios în 
ridicarea nivelului de pregă
tire profesională.

Tinerii acordă o atenție deo
sebită participării la cursurile

de ridicare a calificării. Dar a- 
ceasta nu e deajuns. Ei tre
buie să fie la curent cu nou
tățile tehnice. Or. în această 
direcție un rol însemnat îl are 
biblioteca tehnică. Aici există 
un inginer documentarist care 
selecționează si repartizează 
lucrările tehnice pe speciali
tăți.

In general se poate spune că 
există preocupare pentru pro
paganda literaturii de speciali
tate. In planul de activități al 
bibliotecii sînt trecute o seamă 
de activități interesante, me
nite să dezvolte gustul pentru 
citit, printre care : consultații 
pe teme tehnice. întocmirea de 
liste bibliografice pe speciali
tăți, prezentarea în brigăzile 
de producție a diferitelor ma
teriale documentare de nivel 
mediu etc. La înfăptuirea a- 
cestor măsuri comitetul U.T.M. 
trebuie să aducă o contribuție 
mai mare, în sensul îndrumă
rii tinerilor spre biblioteca 
tehnică, organizării diferitelor 
acțiuni, cum sînt concursurile 
„Cine știe, cîștigă” etc. Pentru 
că trebuie spus că numărul ti
nerilor cititori este încă foarte 
mic (din totalul tinerilor doar 
200 citesc literatură tehnică, 
iar din acest număr mai mult 
de jumătate sînt ingineri și 
tehnicieni).

Pentru construcții 
de locuințe

26 235 000 lei au repartizat a- 
nul acesta, din fondul întreprin
derii, pentru construcții de locu
ințe, uzinele constructoare de 
mașini, combinatele chimice, fa
bricile producătoare de bunuri 
de consum și alte întreprinderi 
și organizații economice din re
giunea Brașov. Din apartamen
tele aflate în construcție pe baza 
sumelor depuse Ia bugetul sfatu
rilor populare și din investiții au 
și fost date în folosință anul a- 
cesta peste 340 apartamente în 
Brașov, Sibiu, Mediaș, Blaj, Fă
găraș, Victoria etc. (Agerpres)

In orașul Roman

Un non teatru popular
Un nou teatru popular cu 

stagiune permanentă a luat 
ființă duminică în orașul Ro
man. Acesta este cel de-al 
doilea teatru popular de ama
tori înființat în regiunea Ba
cău. primul fiind cel din O- 
nești de pe lîngă clubul „Con
structorul”.

Spectacolul inaugural a avut 
loc în sala teatrului „Vasile 
Alecsandri” din oraș cu piesa; 
„Oameni care tac” de Al. Voi- 
tin.
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Biblioteca tehnica 
volantă

In secția sculerie a între
prinderii „Electrobanat” la ini
țiativa organizației" U.T.M. de 
secție a fost organizată^ o bi
bliotecă tehnică volantă. Aici 
sînt prezentate cărțile noi care 
apar în meseriile de strungar, 
matrițer, ascuțitor de scule 
etc. Biblioteca este de un real 
folos tinerilor: ei au la înde- 
mînă cărțile de care au ne
voie Si asta înseamnă că în 
mod operativ cunosc noutățile

V. DINULESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Luni la amiază, tovarășul Gheorghe 
'Apostol, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, îm
preună cu tovarășii Bujor 'Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electrice, 
Janos Fazekaș, ministrul industriei ali
mentare, Voinea Marinescu, ministrul 
sănătăfii și prevederilor sociale, Du
mitru Mosora, ministrul industriei con
strucțiilor, Mihai Suder, ministrul eco
nomiei forestiere, Constantin Tuzu, mi
nistrul metalurgiei și construcțiilor de 
mașini, Ștefan Nădășan, președintele 
Comitetului pentru tehnica nouă, Mir
cea Mali/a, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mihail Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Mihai

Ciobanu, președintele Camerei de Co
merț a R. P. Romîne, șl alte persoane 
oficiale au vizitat expoziția industrială 
suedeză, deschisă în pavilionul din 
Parcul Fierăstrău.

La sosire, oaspeții au fost întîmpinați 
de Oloi Landenius, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Suediei la București, 
și Stig Cedermark, secretarul Asocia
ției generale pentru exportul suedez.

In cursul vizitei, oameni de afaceri 
și expertii suedezi, reprezentanți ai ce
lor 46 de firme participante la expo
ziție, au prezentat produsele expuse, 
dînd ample explicații.

(Agerpres)

care au crimit asemenea

elevilor tipografi
toc

Scurtează ciclul
de construcție a navelor
La șantierele navale 

ale Uzinelor mecanice' 
din Turnu Severin au 
fost lansate la apă, de 
la Începutul anului, șase 
nave fluviale. Alte șase 
au fost livrate unităților 
de transporturi.

în construcția noilor 
nave se utilizează o 
tehnologie de fabricație 
simțitor îmbunătățită 
iată de aceea folosită în 
anii trecuți. La tancuri 
petroliere și șlepuri, de 
exemplu, a fost extins 
montajul pe secții și la 
cabine, ceea ce sporește 
simțitor productivitatea 
și scurtează ciclul de 
construcție a vasului cu 
5—7 zile. Cargourile de 
1 600 tone au fost mo
dernizate ;
lor se face în întregime 
prin sudură. La construc-

asamblarea

ci
ot 

cu 
de 

cal-

Printr-o frumoasă tradiție, 
Grupul școlar poligrafic „Dimitrie 
Marinescu" din București se des- 
fășoară în fiecare primăvară, timp 
de o săptămînă, trecerea în revistă 
a activităților extrașcolai’e cultu- 
ral-artistice și sportive. Organiza
torii — direcțiunea grupului șco
lar și comitetul U.T.M. — numesc 
această trecere în revistă „Festi
valul elevilor tipografi". Anul a- 
cesta, „Festivalul" se află la a 
V-a ediție. Duminică a fost prima 
zi. După o conferință, a urmat un 
bogat program artistic la care și-au 
dat concursul echipele de dansuri 
romînești, maghiare și »armane 
ale școlii, echipa de dansuri so
vietice a întreprinderii poligrafice 
„13 Decembrie 1918", corul Școlii 
medii nr. 11 și elevi de la Școala 
de muzică nr. 1. Ziua de luni a 
fost închinată tehnicii poligrafice. 
După o expunere intitulată : „No
utăți în industria poligrafică", s-a 
desfășurat concursul gen „Cine 
știe, răspunde" pe teme din poli
grafie. Astăzi va avea loc, dimi
neața, deschiderea expoziției 
lucrări executate în cadrul 
struirii practice și în cercuri 
seara, vizionarea în colectiv, 
Teatrul Național, sala Comedia, a 
spectacolului „Apus de soare'b 
Seara de miercuri va fi închinată 
lui Caragiale : o expunere a elevei 
Alexandrescu Victoria despre „Ca
ragiale — omul și opera", ilu
strări din „O noapte furtunoasă", 
din „O scrisoare pierdută" și din 
schița „Justiția", filmul Telegrame, 
iar ziua de joi va fi dedicată spor
tului (finala campionatelor de vo
lei și de handbal, gimanstică ar
tistică și acrobatică etc.). Ziua de 
vineri are ca temă „întîlnire între 
cei ce scriu și cei ce tipăresc". 
Elevii scolii se vor întîlni în a- 
ceastă zi cu scriitori precum și cu 
artiști dramatici care vor recita 
din creația poetică contemporană. 
O reuniune tovărășească, la care 
sînt invitați să participe foști elevi 
ai școlii, azi muncitori fruntași, 
maiștri, și ingineri, va încheia 
sîmbătă, tradiționalul „Festival” 
anual al elevilor poligrafi.

ția tuturor tipurilor de 
nave au fost extinse fo
losirea maselor plastice, 
sudura automată și se
miautomată și vopsirea 
mecanizată.

Toate acestea au con
tribuit la scurtarea 
clului de fabricație 
navelor, în medie, 
două săptămîni față 
anul trecut. Potrivit
culelor în timpul ce se 
economisește în acest an 
se pot construi încă trei 
șlepuri de 1 000 tone. 
Extinderea procedeelor 
avansate precum și mai 
buna gospodărire a ma
terialelor au permis re- 
ducerea prețului de cost, 
față de plan, cu 134 000 
Iei la ș’lepurj și cu 
270 000 lei la tancurile 
petroliere.

(Agerpres)

La odihnă
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A. GEORGESCU

Pînă mai ieri. Cornel Mimea, Liviu Faur, Voin Ivanov și Emeric Csoto erau elevi ai școlii 
profesionale de la Uzina de strunguri din Arad. Astăzi iată-i muncitori de nădejde, montînd 

cutiile de avans la strunguri la aceeași uzină.
Foto: O. PLECAM

PROFUNZIM
convorbire cu maeștrii consacrați ai artei plas

tice despre problemele tinerilor este totdeauna 
interesantă mai ales că dezvăluie efortul co
mun al plasticienilor — al celor maturi și tineri, 
ai profesorilor și celor ce învață încă — în a da 
lucrări pe măsura timpului pe care îl trăim. 
Răspunsurile diferite a trei maeștri — pictorii

Alex. Ciucurencu și M. H. Maxy și sculptorul Ion lrimescu 
la întrebarea noastră — „Cum apreciați cele mai noi lucrări 
ale tinerilor artiști plastici?“ relevă aceeași grijă pentru 
viitorul generației tinere și o 
de creație.

Alex. Ciucurencu

mare încredere în puterea ei

sînt 
dat 

în

interesante. Realizările lor 
sînt mîndria noastră, roadele 
muncii noastre de profesori. 
Dacă mă opresc cu enumera
rea aici e fiindcă ar trebui nu
miți prea mulți.

Cum văd maturizarea tine
rei generații de artiști plas

în primele patru luai 
ale acestui an, peste 
1 000 de mineri din ba
zinul carbonifer al Văii 
Jiului și-au petrecut 
concediul și și-au în
grijit sănătatea în sta-

țiunile balnco-climatice 
din țară. Pînă la sfîr- 
șitul lunii iunie, alți 
1 800 de mineri din Va
lea Jiului vor pleca la 
odihnă și tratament.

(Agerpres)

plastic o atitudine activă. To
tul e schimbat în jur, totul e 
în continuă transformare. Re
alitatea construcției socialiste 
cere să fie cîntată în pictură, 
și generația tînără de artiști 
plastici o face de multe ori cu 
multă măiestrie.

Ceea ce mi se pare deosebit 
— ne-a răspuns maestrul A- 
lex. Ciucurencu — este că ge
nerația de astăzi de tineri ar
tiști plastici a dat un număr 
neobișnuit de mare de talente 
dintre care multe vor înflori 
ca mari forțe creatoare. Este 
un tineret care s-a format în- 
tr-o școală serioasă, în care a 
primit, laolaltă cu cultura 
meșteșugului, o îndrumare 
profundă, cuprinzătoare și 
multilaterală.

Preocupările tinerilor 
multilaterale. Tinerii au 
rezultate surprinzătoare 
pictura monumentală,' care a 
luat un avînt deosebit în ulti
mii 5—6 ani. „Colectivele care 
au lucrat la casele de cultură 
ale tineretului — printre care 
Lia Sasz, Vasile Celmare, Al
mășan, Nicodim și alții au fă
cut lucrări foarte frumoase. în 
pictura de șevalet, Brădean 
Traian, Iacob Lazăr, Constan
tin Piliuță, Nedel Aurel, Gri- 
gore Vasile, Alin Gheorghiu, 
Gheorghe Spiridon, Maria Plă
cintă sînt prezenți în ultimele 
manifestări cu lucruri foarte

Maeștrii Alex. Ciucurencu
Ion lrimescu, M. H. Maxy 

ne vorbesc despre realizările 
tinerilor plasticieni

tici ? Important e că sînt culți 
în ceea ce privește meșteșu
gul. Tinerii artiști plastici gîn- 
desc mult, sînt îndrumați cu 
atenție să vadă esența lucru
rilor. Maturizarea lor depin
de, ca în orice alt domeniu, de 
muncă, de căutarea noului și 
PARTICIPAREA LA REALI
TATE. Viața cere artistului

Ion lrimescu

Pentru creația tineretului no
stru e semnificativă o legătură 
strînsă cu contemporaneitatea 
și cu problemele vieții noastre 
noi. Tinerii artiști plastici sînt 
conștienți de scopul artei, știu

n primăvara aceasta, colec
tiviștii din raionul Brăila au 
depus eforturi susținute în 
vederea terminării însămîn- 
țărilor într-un timp cît mai 
scurt. Cunoscînd că în com
plexul de măsuri agrotehni

ce, care trebuie aplicate pentru obținerea 
de recolte sporite la hectar, de o mare 
importanță sînt lucrările de îngrijire a 
culturilor, ei și-au concentrat acum toate 
forțele pentru efectuarea lor în epoca 
optimă.

Membrii gospodăriei colective „6 Mar
tie” din comuna Scorțaru Vechi au se
mănat cu porumb în acest an 1 010 ha, 
260 ha cu floarea-soarelui, 45 ha cu sfe
clă de zahăr și altele. Ca urmare a re
zervelor de apă existente în sol, plantele 
«u răsărit și se dezvoltă bine. în același 
timp însă au crescut și buruienile. Pen
tru ca acestea să nu dijmuiască hrana 
plantelor cultivate, pentru ca apa să nu 
se piardă prin evaporare datorită crustei 
care s-a format, colectiviștii de aici au 
tțecut cu toate forțele la întreținerea 
cuburilor. Zile de-a rîndul, nici un co
lectivist din cele 5 brigăzi de cîmp n-a 
lipsit de la muncă. Alături de vîrstnici 
au fost și sînt prezenți toți tinerii colec
tiviști. Tovarășii Ion Vizireanu, președin, 
tele gospodăriei, și Neculai Gavrilă, se
cretarul organizației de partid, apreciază 
ca deosebit de rodnică activitatea desfă
șurată de organizația de bază U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului la lucru în 
gospodăria colectivă. Secretarii organiza
țiilor U.T.M. de brigăzi au mers, împre
ună cu alți ntemiști, pe la fiecare tînăr 
acasă, l-au anunțat unde va lucra, ce 
unelte trebuie să ia, demonstrîndu-i tot
odată necesitatea întreținerii culturilor 
într-un timp cît mai scurt pentru asigu
rarea unor recolte sporite în acest an. 
Astfel tinerii au adus o importantă con
tribuție la răritul manual al florii-soare- 
lui pe cele 260 de hectare în numai două 
zile și la prășitul sfeclei de zahăr (45 de 
hectare) în trei ore.

în această gospodărie colectivă con
tinuă acum aplicarea sapei rotative la 
porumb ; pînă sîmbătă (11 mai) lucra
rea a fost efectuată pe o suprafață de 
300 de hectare. Colectiviștii sînt pregătiți 
să înceapă curînd prima prașilă manuală 
și răritul manual al plantelor. în con
tinuare, sînt prevăzute 3—4 prașile me
canice complectate cu 3 prașile manuale

pe rînd ; dacă condițiile o vor cere, se 
vor efectua mai multe asemenea lucrări.

Aceeași preocupare am găsit-o și la 
G.A.C. din comuna Gropeni. Aici, pe 
unele sole cultivate cu porumb apăruse
ră dăunătorii. în urma măsurilor luate de 
inginerul agronom, sprijinit de condu
cerea gospodăriei, atacul a fost stăvilit 
operativ, evitîndu-se astfel pagubele. 
Pentru că la împrăștierea substanțelor 
chimice era nevoie de un mare număr de 
brațe de mujică, organizația de bază 
U.T.M. din gospodărie a mobilizat aici 
timp de cîteva zile peste 100 de tineri 
colectiviști.

La G.A.C. „înfrățirea” din comuna Ca. 
zasu, gospodărie care anul trecut, în con
diții climatice nefavorabile, a obținut o 
producție medie de 3 000 kg porumb la 
hectar, a fost grăpată cu tractoarele și 
atelajele proprii întreaga suprafață de 
720 de hectare cultivată cu porumb ți 
s-a trecut acum la aplicarea sapei rota
tive. Colectiviștii sînt pregătiți să în
ceapă prașila. Și ei, ca și cei din Scorțaru 
Vechi, vor face răritul manual atît la 
floarea-soarelui cît și la porumb, pentru 
a asigura astfel densitatea corespunzătoa
re de plante Ia unitatea de suprafață.

Lucrările de întreținere a culturilor 
sînt avansate și în gospodăriile colective 
din comunele Osmann, Gemenele, Viziru, 
Movila Miresii.

Pretutindeni, alături de colectiviștii 
mai vîrstnici, sînt prezenți la muncă toți 
tinerii colectiviști, mobilizați de organi
zațiile de bază U.T.M. Această partici
pare activă contribuie la realizarea unei 
viteze zilnice sporite.

Dată fiind suprafața mare cultivată cu 
plante prășitoare în raionul Brăila (peste 
50 000 de hectare), pentru ca să se poată 
realiza în întregime prevederile planului 
cu privire la întreținerea culturilor și, pe 
această cale, să se asigure o recoltă bo
gată, este riecesar ca în continuare să se 
lucreze în același ritm susținut. Orga
nizațiile de bază U.T.M, din G.A.C. să 
manifeste pe mai departe aceeași preocu
pare pentru mobilizarea tinerilor colec
tiviști la muncă în gospodăria colectivă 
și să se preocnpo totodată cu deosebită 
atenție de calitatea lucrărilor pe care le 
efectuează tinerii.

T. OANCEA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Galați

Ritm mai intens ia semănatul fasolei
SUCEAVA — de la co

respondentul nostru.
Pentru primăvara aceasta 

s-a prevăzut ca în gospodă
riile agricole colective din 
regiunea Suceava să se în- 
sămîn.țeze cu fasole în cul
tură intercalată prin porumb 
aproape 94 000 de hectare, 
iar în cultură pură 3 800 de 
hectare. Cunoscîndu-se va
loarea economică ridicată a 
acestei culturi, în numeroa
se gospodării colective a 
existat multă preocupare 
față de însămînțarea ei Ia 
timp. Astfel, colectiviștii 
din Răchiți-Botoșans au ter
minat de semănat toate cele

30 de hectare destinate cui. 
turii pure și aproape 700 de 
hectare în cultură interca
lată. Rezultate asemănătoa
re s-au obținut și în gos
podăriile colective din co
munele Baia, Boroaia, Dro- 
bota, Darabani etc.

Față de timpul înaintat 
însă, rezultatele obținute 
sînt nesatisfăcătoare. De 
exemplu, pînă la 9 mai se 
semănase fasole în cultură 
pură pe numai 891 de hec
tare, iar în cultură interca
lată pe aproximativ o tre
ime. din suprafața planifi
cată.

Au mai rămas puține zile 
în care această lucrare se 
poate efectua în condiții a- 
grotehnice corespunzătoare. 
Pentru ca planul să fie în
deplinit în întregime, pen
tru ca să se realizeze pro
ducțiile prevăzute se im
pune să fie concentrate Ia 
semănatul fasolei toate 
forțele necesare. Organiza
țiile de bază U.T.M. pot 
contribui la asigurarea unei 
viteze zilnice de lucru spo
rite prin mobilizarea unul 
număr cît mai mare de ti
neri colectiviști, îndeosebi 
Ia însămînțatul cu sapa.

pentru ce lucrează și cui se a- 
dresează. Ei găsesc izvoarele 
de inspirație în viață. Căutările 
lor merg spre a descoperi lu
crurile noi, inedite, semnifica
tive pentru realitatea noastră. 
Specifică pentru tineret este și 
căutarea chipului omului nou, 
fie că e vorba de un anumit om 
al,muncii sau de un portret sin
tetic. Crescufi în anii de după 
Eliberare, tinerii artiști plas
tici se încadrează mișcării artis
tice noi. în ceea ce privește 
sculptura, o generație de tineri 
sculptori, cu o pregătire seri
oasă, animafi de talent și pa
siune sînt nădejdea artei noas
tre de mîine: 
Ioana 
George, 
Mircea
Puskas Alex. Din lucrările ex
puse în ultima vreme aș des
prinde printre altele chipul de 
utemist al Ioanei Cassargian, o 
sportivă de Roman Victor, 
„Maternitate“ de Apostol, figura 
pentru litoral a Iui Puskas. Lu
crările tinerilor înfățișează

Victor Roman, 
Cassargian, Apostol 

Adoc Gaby Manoie, 
Ștefănescu, clujanul

chipul constructorului definit 
de curaj, îndrăzneală, avînt. 
Patosul construcției socialiste, 
impetuozitatea ritmului de dez
voltare în toate domeniile vie
ții economice și sociale suge
rează rezolvări noi în modul de 
exprimare, pe măsura conținu
tului.

Ca și în pictură, tinerii sînt 
atrași de arta monumentală. Ie
șind în exterior, sculptura e 
așezată în aer liber, decorează 
interioarele fabricilor, parcuri, 
stadioane, litoralul. Foarte 
multe din machetele prezentate 
pentru litoral aparțin unor ti
neri artiști plastici care au gă
sit soluții interesante. Se folo
sesc cu curaj materiale noi și 
tehnici inedite. Aluminiul, sti
cla, cimentul, smalțurile se ală
tură tehnicilor tradiționale. 
Cîmpul de activitate e nelimi
tat în domeniu] sculpturii mo
numentale și oferă tineretului

Prin folosirea turbinei, sondt 
434 de la sectorul Boldești — t 
fost forată cu 17 zile mai devre
me. Printre sondorii șefi care s-au 
evidențiat in forarea acestei sonde 
se numără Ion Enache, Nicolae Ni- 
cula. Ion R. Ion și Alexe Gheor
ghe. Foto : AGERPRES

M. CELAC

(Continuare în pag. a 3-a)



Ne împărtășesc impresiile:
ANGELO NICULESCU, antrenor principat al echipei R.P.R. ILIE DATCU 

portarul echipei noastre, NUNWEILLER IV, mijlocaș al echipei noastre, BRAN- 
KO TESANICI, arbitrul partidei, SOOS KAROLY, antrenorul echipei R.D.G., 
K. MICHALSKI, secretar general al Federației de iotbal din R.D.G., K. 
HEINE, căpitanul echipei R.D.G.

ANGELO NICULESCU (an
trenor prineipal al echipei 
RJ. Rotnine): .,A fost un joc 
cu aspecte dramatice și de 
bună calitate,. întrunind toate 
aspectele care fac plăcut un 
meci de fotbal. Echipele au 
fost bine pregătite fizic, între
cerea a fost dinamică, s-au 
văzut combinații în care forța 
s-a îmbinat cu tehnica. Am
bele echipe au avut execuții 
tehnice corespunzătoare jocu
lui modern : pase din alergare, 
șut la poartă din poziții, va
riate, combinații de atac în vi
teză cu participarea a 2-3-4 
jucători, o organizare a jocului 
temeinic concepută. în plus, 
atît- echipa noastră cit și cea 
germană au avut o orientare 
tactică îndreptată spte ofen
sivă.

O trăsătură principală a jo
cului a fost puterea de luptă, 
voința. Or, la acest capitol, ro- 
mînii s-au prezentat mai bine, 
avînd un plus de perseveren
ță în repriza a doua. Consi
derăm că echipa noastră are 
o linie de comportare ascen
dentă ; totuși mai persistă u-

nele lipsuri asupra cărora tre
buie să mai insistăm, urmărind 
lichidarea lor. Mă refer la u- 
nele slăbiciuni ale liniei de 
fund, compartiment în care 
duminică Nunweiller III n-a 
dat satisfacție. Noi avem con
vingerea că îl vom putea re
aduce pe valorosul nostru ju
cător „pe linia de plutire’, 
printr-o judicioasă planificare 
a antrenamentului și odihnei 
lui. Dintre apărători, au jucat 
mai bine Datcu (care a avut 
două intervenții salvatoare la 
scorul de 2—1 pentru R.D.G.) 
și Ivan (cu excepția primelor 
minute). Halfii noștri au mun
cit mult, remarcîndu-se Nun
weiller IV. Jenei s-a dăruit 
prea mult atacului, neglijîn- 
du-și uneori sarcinile defen
sive. Aripa dreaptă Varga-Pîr- 
călag a jucat sub posibilitățile 
sale, dar a avut un aport im
portant la obținerea victoriei. 
Foarte bun a fost Haidu, după 
cum Pavlovici a adus și el un 
plus de consistență jocului 
înaintării. Raksi a jucat parțial 
bine, dar a frînat mult jocul. 
Elementul principal cu care

i-am întrecut pe oaspeți a 
fost viteza de reacție și de e- 
xecuție, jocul colectiv în atac. 
Jocul cu R.D.G. va fi temeinic 
analizat și vom căuta să în
vățăm din lipsurile semnalate, 
insistînd în continuare asu
pra părților pozitive din jocul 
echipei“.

ILIE DATCU (portarul echi
pei noastre): „Sînt fericit că 
debutul meu în echipa națio
nală a coincis cu o victorie. De 
altfel, în acest meci au îmbră
cat pentru prima oară tricoul 
echipei naționale încă patru 
jucători tineri : Varga, Haidu, 
Pavlovici și Dan Coe... Soco
tesc că echipa noastră a me
ritat victoria, pentru că în re
priza a doua a jucat mai bine, 
în privința golurilor primite, 
am căutat să le evit dar mi-au 
fost înscrise din poziții care, 
de obicei, nu mai lasă nici o 
speranță portarilor. Meciul 
m-a consumat foarte mult din 
punct de vedere nervos, ca și 
fizic. O să pară ciudat dar eu, 
ca portar, am slăbit în acest 
joc cu două kilograme".

NUNWEILLER IV (mijlo
caș al echipei noastre): „A-
părarea noastră imediată a 
început jocul nesigur, fiind 
surprinsă de rapiditatea de 
execuție și de viteza de aler
gare a adversarilor direcți. De 
altfel, echipa R.D.G. s-a pre
zentat foarte bine, dovedind o 
pregătire completă. Organiza
rea mai bună a jocului după 
pauză, precum și dorința noas
tră de victorie a adus o răs
turnare de rezultat pe care 
mulți n-o mai prevedeau. Per
sonal, sînt bucuros că și cel 
de-al doilea joc al meu în e- 
chipa R.P.R. (după 4-0 cu Tur
cia) a coincis tot cu o victorie. 
Noi, toți jucătorii, mulțumim 
publicului pentru dragostea cu 
care ne-a aplaudat la sfîrși- 
tul partidei șl promitem să 
muncim în continuare, cu tra
gere de inimă, pentru meciu
rile cu Polonia Și Danemarca 
pe care le mai avem în acest 
sezon’,

BRANKO TESANICI (arbi
trul partidei): „A fost un joc 
bun și desfășurat în limitele 
sportivității. Romînii au cîști- 
gat pe merit jucînd mai bine 
în repriza a Ii-a. Mi-au plăcut 
Varga, Pîrcălab, Haidu. Subli
niez faptul că „unsprezecele“ 
țării gazdă a fost bine pregă
tit, mai ales fizic și moral. în 
legătură cu anularea golului 
marcat de Varga din lovitură 
liberă, precizez că Pavlovici 
țîșnise înainte, în spatele zi
dului, deci intrase în ofside. Și 
mie. poate, mi-a părut rău 
de frumusețea loviturii dar... 
regulamentul de joc nu face 
concesii sentimentale.

Am admirat îndeosebi do
rința de a învinge a echipei 
dv. Nu e ușor să cîștigi după 
ce ești condus cu 2—0 în meci 
internațional“.

SOOS KAROL'Y (antrenorul 
echipei R.D. Germane): „Cînd 
ai condus cu 2—0 timp de a- 
proape 50 de minute și ai pier
dut cu 3—2, ești totdeauna 
tentat să arunci vina pe... ne
șansă sau pe „unele greșeli“ 
ale apărătorilor. în cazul me
ciului de pe stadionul „23 Au
gust" trebuie să recunosc că 
nu l-am pierdut din nici un alt 
motiv decît pentru că în re
priza a doua romînii au fost 
mai buni. De altfel, sincer să 
fiu, ne așteptam să joace așa 
și în prima repriză. Noi am 
dominat în prima parte mul
țumită faptului că am stăpînit 
centrul terenului de unde am 
lansat extremele. Or, în fot
balul modern, jocul pe aripi 
bine practicat este una din 
cheile succesului. La pauză nu 
credeam că vom mai pierde, 
în a doua parte a întrecerii 
echipa dv. a fost parcă alta. 
De ce ? Pentru că ea a preluat 
tocmai armele noastre. Să mă 
explic : mijlocașii romîni au 
acționat acum ei mai bine în 
mijlocul terenului de joc, pe 
oare l-au stăpînit. Și cine 
stăpînește centrul terenului, 
dirijează jocul ! Apoi, echipa 
R.P.R. a început să joace ea 
mai mult pe extreme, iar Pa
vlovici i-a dat stoperului nos
tru Heine mai multe probleme 
de joc decît o făcuse Manola- 
che, căruia nu trebuia să-i a- 
nihileze decît impetuozitatea. 
Am reținut din echipa romînă 
pe jucătorii Nunweiller IV, 
Pîrcălab, Haidu și Varga. De 
comportarea echipei mele sînt 
parțial doar mulțumit. în a 
doua repriză, aripile n-au mai 
reușit să se infiltreze în apă
rarea romînă. Aceasta le-a dat. 
o stare de nervozitate. De alt
fel, nervozitatea manifestată 
de Nachtigall m-a și determi
nat să-I înlocuiesc în minutul

62. Au mai jucat bine: P. 
Ducke (în prima repriză), 
Noldner și Fritzche. Victoria 
echipei R.P.R. este meritată, 
fiind obținută datorită vitezei 
și îndemînării din repriza a 
Il-a. în ce privește pe jucăto
rii germani m-aș bucura dacă 
principala învățătură cu care 
rămîn din acest meci ar fi a- 
ceea că... un meci de fotbal 
ține 90 de minute“.

K. MICHALSKI (secretarul 
general al Federației din 
R.D.G.): „Cu toate că am pier
dut în minutul 89 și deci se 
poate spune că am scăpat vic
toria „printre degete", nu sînt 
afectat. Dimpotrivă, pot spu
ne că m-a bucurat calitatea 
jocului. Meciul a fost bun, fie
care echipă dominind cîte o 
repriză, romînii însă mai auto
ritari în cea de-a doua. Vic
toria echipei romîne este me
ritată. Arbitrajul lui Tesanici, 
bun".

K. HEINE (căpitanul echipei 
R.D.G.): „Cred că jocul a plă
cut spectatorilor bucureșteni, 
pentru că s-a ridicat la un ni
vel tehnic remarcabil. Romî
nii au cîștigat pe merit. în re
priza a doua ne-au hîrțuit în 
apărare. Poate că dacă golul 
prim al romînilor nu cădea 
chiar la începutul reprizei a 
doua noi ne-am fi organizat 
în continuare apărarea și nu 
pierdeam. Așa însă, golul res
pectiv le-a dat curaj jucători
lor dv. în timp ce nouă ne-a 
pus în față perspectiva unei 
înfrîngeri într-un meci pe 
care eram aproape siguri că 
nu-1 vom mai pierde. Oricum, 
rezultatul e just, pentru că 
echipa noastră a căzut evident 
după pauză, cînd n-a mai tras 
decît cîteva șuturi la poartă. 
De la romîni mi-au plăcut : 
Datcu, Nunweiller IV, Pîrcă
lab, Varga, Pavlovici și Hai
du“.

Iole în larg.
Foto : pro!. V. ORZA
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Formația feminină de handbal a I.C.F. întilnit duminică 
echipa „Spicui* din Căzănești într-un meci demonstrativ des
fășurat cu prilejul etapei de masă a Spartachiadei de vară.

>1

TINERETULUI
La start: tinerii mineri

la co- 
no-

fPORTfPORT* (Urmare din pag. I)

Juniorii
pe drumul afirmării

DEVA (de 
reșpQRdentul 
stru).

întrecerile 
tive din cadrul Spar
tachiadei de vară a 
tineretului se des
fășoară din plin în 
asociațiile, „Mine
rul” și „Viitorul” 
din Ghelar. Pe sta
dionul din 
tate s-au 
duminică 
fotbal de 
tul 4 cu 
stația de 
transporturi, iar de 
o parte 
a plașei 
oul de 
ocypat 
echipe de volei ale 
întreprinderii mini
ere. Alte 8 eehipe 
și-au disputat întî-

spor-

locali- 
întîlnit 

echipa de 
la orizon- 
cea de la 
sortare și

și de alta 
de pe tere- 
volei și-au 
locurile 4

ietatea la popice, în 
timp ce peste 50 de 
tineri atleți se în
treceau pe stadion 
la alergări, arun
carea suliței, a gre
utății sau la sări
tura în înălțime și 
lungime. Pînă în 
prezent, la întrece
rile din cadrul eta
pei ala Sparta
chiadei au 
pat 240 de
mineri. In asociația 
sportivă „Viitorul” 
s-au întrecut de a- 
semenea două echi
pe de fotbal și două 
de volei. Pe teren 
au evoluat apoi o 
echipă de gimna
stică și numeroși a- 
tleți. Din aceste a- 
sociatii au partici
pat la Spartachiadă

partici- 
tineri

peste 80 de băieți și 
fete.

Dacă întrecerile la 
cele mai multe dis
cipline sportive au 
fost bine organi
zate și au partici
pat mulți tineri 
sportivi, nu de a- 
ceeasi atenție s-au 
bucurat probele de 
tir și ciclism pe 
care conducerile ce
lor două asociații 
le amînă mereu. In- 
trucît sînt mulți 
neri care doresc 
se întreacă și la 
ceste probe este
datoria conduceri
lor asociațiilor res
pective să organi
zeze cu ajutorul or
ganizațiilor U.T.M. 
cit mai urgent în
trecerile de tir și 
ciclism.

ti
să 
a- 
de

Desfășurată între orașele Zvo- 
len și Kosice, etapa a V-a a 
„Cursei Păcii” a fost cîștigată de 
ciclistul Klaus Ampler (R. D. 
Germană) care a parcurs 221 km 
în 6h09’ll”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Verhaegen (Bel
gia) la 29”, Storai (Italia) la 31”, 
Cerepovici (U.R.S.S.) la 1’17”. 
Grosul plutonului în care se aflau 
cinci alergători din echipa R. P. 
Romîne a sosit după 3’36”. Ion 
Cosma a ocupat în această etapă 
locul 9. Constantin Dumitrescu, 
avînd o defecțiune la bicicletă, 
a trecut linia de sosire cu o întîr- 
ziere de 4’08”.

Belgianul Auguste Verhaegen 
este noul purtător al tricoului 
galben care s-a schimbat de 
patru ori de la începutul cursei. 
Pe locul doi se află francezul 
Genet, la 3'08”, iar pe locul trei 
polonezul Gawliczek, la 3’33”. 
Din echipa R.P. Romîne primul 
este acum Ion Cosma, pe locul 
cinci, la 4’30”, față de lider. 
Constantin Dumitrescu ocupă 
locul 8 la 4’55”. In. clasamentul 
pe echipe conduce Belgia, urmată

~ ~ Polonă, R. P. Romînă, 
Italia, R.D. Germană,

NOTĂ

de R. P.
U.R.S.S., 
etc.

Astăzi, 
miine se 
Presov-Rzeszov (185 km), 
cursul căreia caravana va 
pe teritoriul R.P. Polone.

este ii de repaus, 
dispută etapa a

iar
6-a 
în

intra

în căutarea... întrecerilor Pe scurt
Există duminici și 

duminici. Unele, după 
cum s-a întîmplat mai 
des in această primă
vară — ploioase, fri
guroase. Să faci sport 
în asemenea zile e 
mai greu. Altele însă, 
după cum a fost și 
trecuta duminică — 
îusorite, călduroase. 
„Zi tocmai bună pen
tru desfășurarea Spar
tachiadei de vară a 
tineretului” — după 
cum ar fi potrivit să 
gindească oricine care 
îndrăgește activitatea 
sportivă in rîndurile 
tineretului. Mai cu
seamă dacă este și
vicepreședinte al
U.C.F.S. regional Pio-
iești, cum este 
Ion Dumitru.

tov.

— în orașu] l’io-
iești se desfășoară
astăzi, duminică, în»
treceri ale Sparta
chiadei de vară ?

— Știți, eu sînt
vicepreședinte al
U.C.F.S. regional și...
cunosc în mare, în
jțeueral... Totuși, vă

asigur că se desfășoa
ră... Știți, toată săp- 
tămîna...

— Și totuși, nu știți 
vreun loc concret ?

Ne-a fost indicat 
stadionul „ Petrolul”.

— La terenul de 
volei, precis.

Și iată-ne pe tere
nul de volei. Intr-ade
văr se donsuma o 
partidă, insă în ca
drul campionatului 
orășenesc. De Sparta
chiadă nici n-a fost 
vorba pe-acoio.

Reveniți;la tov. Ion 
Dumitru, acesta, după 
ce s-a consultat de 
astădată cu tovarășul 
Nicolae Pantilie, se
cretarul clubului 
sportiv ne-a indicat : 
„Pe terenul de hand, 
bal... Precis...”

Terenul de hand
bal. Aci, se desfășura 
o partidă din cadrul 
campionatului repu
blican. De Spartachia. 
dă, din nou, nici vor
bă.

Halta următoare, 
potrivit indicațiilor t 
„stadionul Rafinăriei

Teleajen”. Ambii to
varăși, conducători ai 
mișcării sportive din 
Ploiești ne-au asigu. 
rat : mulți partiei- 

panți, întreceri și de 
handbal, și de popice 
și...

Pe stadionul rafi
năriei se juca însă... 
fotbal. O partidă ami. 
cală. De Spartachiadă 
nici pomeneală.

Și în fața acestei 
situații tov. Ion Du
mitru nn a dezarmat, 
nevrînd să înțeleagă 
fondul lucrurilor.

— Nu pot cunoa
ște chiar totul... Dacă 
vreți Spartachiadă, să 
vă arăt statisticile 
noastre...

Nu, tovarășe Ion 
Dumitru, în cazul de 
față ne interesează 
în primul rînd între
cerile vii, la care 
participă sute și mii 
de tineri, mai cu sea
mă într-o asemenea 
zi frumoasă cum a 
fost și cea din dumi
nica cu pricina.

C. R.

• Echipa 
București 
turneul în 
jucînd la Leipzig cu o selec
ționată regională. Rugbiștii 
romîni au obținut victoria cu 
scorul de 8—3 (3—-3).

de rughi Rapid 
și-a continuat 
R. D. Germană,

® Primul meci al finalei 
„Cupei campionilor europeni“ 
la volei feminin 
la Moscova între 
U.R.S.S., Dinamo, 
A.Z.S. Varșovia, 
sportivele sovietice 
de 3—1 (15—10
13—15; 15—1).

s-a disputat 
campioana 
Și

Au 
cu

>
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I
I
I
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.pioana K 
echipa I 
învins “

Iscorul
15—8 ;

I 
I 
I 
I

:at duminica la ■ 
formația locală | 
s a învins-o cu ■ 

2—0). Au marcat Semi- g 
Di Angsllo și respectiv I

•V.

europene
Ge-

® Campionatele 
de judo, desfășurate la 
neva, s-au încheiat cu un fru
mos succes pentru sportivii 
sovietici. După victoria obți
nută în concursul pe echipe, 
judoiștii sovietici au cîștigat 
încă trei medalii.

• Echipa italiană de fotbal 
Fiorentina, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a jucait duminică la 
Leningrad cu 1 
Zenith, pe care a învins-o cu 
2—1 (2—0). Au marcat Semi
nario, 1 
Vasiliev.

(Agerpres)

■Sîmbătă și duminică pe sta
dionul „Dunărea” din Galați 
activitatea atletică a trăit mo
mente deosebite. Peste 10 000 
de spectatori au urmărit con
cursul de primăvară al senio
rilor. Concursul de la Galați 
a fost un bun prilej de afir
mare a juniorilor, speranțele 
atletismului nostru. Cine a 
asistat la cursa de 800 m băieți 
poate înțelege satisfacția pe 
care iubitorii atletismului au 
avut-o cind prin curaj, voin
ță și bună pregătire, atleții 
juniori au dovedit că sînt gata 
să preia ștafeta seniorilor. 
Trei dintre juniori, C. Bloțiu, 
C. Ene și G. Plăcintării, pe un 
vint puternic au dus singuri 
trena cursei (în special Blo
țiu) păstrlndu-și resurse ca în 
finală cu toți să se claseze în 
primele patru locuri. Ei au 
reușit astfel valoroase recor
duri personale. Zoltan Vamoș 
l-a întrecut doar pe ultimii 
metri ai cursei pa talentatul 
Bloțiu care a terminat cursa 
doar la 7 zecimi de secundă 
de recordul țării la juniori. De 
asemenea, la 800 metri fete 
Viorica Gabor .a egalat recor
dul de junioare categoria I 
după o cursă alergată cu mul
tă voință. Succesul concursu
lui a fost asigurat și de două 
performanțe de valoare mon
dială la săritura în înălțime, 
lolanda Balaș a obținut cu 
1,84 metri o performanță 
nerealizată în lume de vreo 
altă atletă. Cornel Porumb cu 
2,10 metri la înălțime a sta
bilit un nou și valoros record 
al țării noastre, situîndu-se la 
ora actuală printre cei mai 
bunj săritori în înălțime din 
lume. O puternică emoție pe 
care au trăit-o cei prezenți la 
acest concurs în timpul cursei 
da 100 m plat: Aurel Stama- 
iescu a reușit 10,4 secunde 
egalînd recordul stabilit acum 
17 ani de Moina, cel mai vechi 
record de atletism al țării noa
stre. Cu toate că din cauza 
vîntului (2,9 m pe sec.) per
formanța nu a fost omologată, 
totuși tînărul Aurel Stamate- 
scu învingătorul probei ne-a 
dat speranța că în curînd și 
„bătrînele recorduri” ale lui

Valea Șușiței e prea puțin 
cunoscută încît, probabil, nici 
pe hărțile mai detaliate nu 
poate fi ușor găsită. Dar ce 
locuri frumoase și ce oameni 
minunați sînt aici! Mai ales 
oamenii, muncitori forestieri. 
Numele cîtorva dintre ei le-am 
aflat întîi dintr-o scrisoare a 
impiegatului de mișcare, Ion 
Măruță din Cioclovina Olte
niei. Pe oamenii aceștia i-am 
cunoscut apoi vizitîndu-i chiar 
acolo, in munți, la locurile de 
muncă.

...Trenulețul pleacă din 
Preajba la ora 4 dimineața. încă 
nu s-a luminat și prin per
deaua de întuneric locomo
tiva liliputană iese din com
binatul forestier al Tîrgu- 
Jiului, înaintînd ca un greier 
negru, cu un smoc roșu de 
scîntei în frunte. Merge încet, 
legănînd cele 10-12 vagoane în 
formă de „U”, special amena
jate pentru căratul buștenilor. 
Trenul abia a oprit și un băr
bat nu prea înalt. îndesat, 
cam de vreo treizeci și ceva de 
anî, coboară iute să-și pri
mească actele pentru cursa din

I acea zi. Poartă un basc, ca

Moina vor putea fi întrecute. 
Ion Moina prezent la concurs, 
ne-a declarat: „Seriozitatea, 
modestia șj talentul lui Aurel 
mă 
alte 
resc 
vins 
verentă, plină de răspundere, 
Aurei Stamatescu va putea să 
întreacă vechiul meu record...” 
Afirmarea tinerilor atleți s-a 
vădit și la alte probe. Cîștigă- 
torul săriturii cu prăjină, Gh. 
Fodoreanu, ca de altfel și cei
lalți concurenți ai acestei pro-

îndreptățesc să sper la 
succese, pe care i le do- 
și mai mari... Sînt con- 
că printr-o muncă perse-

Pe marginea concursului 
republican de primăvară 

al atlețiior seniori

be sînt juniori sau tineri atleți 
care au terminat de curînd a- 
ceastă categorie de vîrstă. De 
asemenea, la suliță femei pri
mele clasate Elena Neacșu și 
Marilena Ciurea sînt junioare 
cu frumoase posibilități de 
progres. Proba de 200 metri a 
fost cîștigată de Dorel Comșa, 
la prima lui victorie de presti
giu în rîndurile seniorilor 
(după el au sosit Jurcă și Tu- 
dorașcu). Și victoria tînărului 
Nicolae 
garduri 
progres 
ceastă

Macovei la 110 metri 
ne dă speranța unui 
mai substanțial la a- 
probă. De asemenea,

rezultate bune sau recorduri 
personale au obținut și „spe
ranțele” Margareta Milîadis, 
Gh. Szasz, Elvira Cataramă, 
Cornel Tatu, Nicolae Mustață.

Și totuși cîteva probe au 
mai rămas la un nivel scăzut. 
De exemplu, la disc băieți, s-a 
concurat încă sub 50 metri, iar 
la 3 000 metri obstacole în ab
sența protagoniștilor s-a aler
gat peste 9 minute. La această 
dispută am întîlnit și tineri 
atleți care printr-o evoluție 
nesatisfăcătoare ne-au rămas 
datori. Așa de pildă, N. Calni- 
cov, Simona Dăscălescu, Vic
toria Cosa, Ion Buliachi vor 
trebui ca în concursurile vii
toare să se reabiliteze prin re
zultate mai bune de care de 
altfel sînț capabili. S-ar cu
veni să menționăm la acest 
capitol absența nejustificată a 
junioarei Ana Beșuan, talen
tată vitezistă care din greșita 
orientare a tov. C. Cebuc, me
todist pentru educație fizică 
din Cluj, a fost reținută să 
participe la un concurs regio
nal școlar. Succesul concursu
lui atletic de la Galați va tre
bui să constituie un puternic 
stimulent pentru activitatea 
atletică din acest oraș, pentru 
ca în viitoarele competiții 
spectatorii gălățeni să poată 
încuraja și succesele atlețiior 
locali.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

care apar. In secție, de pildă, 
fiecare tînăr a studiat cel pu
țin o carte tehnică. Au fost 
organizate discuții și toate a- 
cestea s-au răsfrînt asupra re
zultatelor obținute în produc
ție. S-a. îmbunătățit mult cali
tatea lucrului, sarcinile de plan 
sînt îndeplinite în mod ritmic.

Ion Hehn, matrițer, este un 
pasionat cititor al cărții teh
nice.

— Aflu multe lucruri ca
re-mi sînt necesare — ne 
spune el- Studiul m-a ajutat să 
realizez mai multe perfecțio
nări tehnice. Ultima, de exem
plu. aduce uzinei economii a- 
nuale antecalculate în valoare 
de 148 000 lei.

Din rîndul tinerilor cititori 
s-au ridicat numeroși inova
tori, evidențiați în întrecerea 
socialistă.

Cărție tehnice — 
păstrate sub... lacăt

vorba de reținere ci de-., lipsă 
de îndrumare.

Mai departe : cîteva caiete 
selective editate anul trecut de 
I.D.T. (numai două răspund 
nevoilor curente ale întreprin
derii) stau așezate într-o vi
trină. Prea puțin pentru a 
trezi interesul tinerilor pentru 
literatura tehnică de speciali
tate. Deci aceasta-i situația și 
e clar — nu este vorba de re
ținere. Cei mai mulți tineri, 
Domnica Trif, Ecaterina Ro- 
zenweig de la selfactoare, Ag- 
neta Staud țesătoare, losif 
Gross ajutor de maistru simt 
nevoia să studieze, să-și îmbo
gățească cunoștințele profe
sionale. Acestei dorinți firești 
trebuie să i se răspundă cu 
fapte.

In primul rînd, conducerea 
întreprinderii trebuie să creeze 
condiții optime pentru o bună 
desfășurare a activității biblio
tecii tehnice. In al doilea rînd 
comitetul U.T.M., comitetul 
sindicatului au datoria să ini
țieze interesante acțiuni pentru 
popularizarea noutăților teh
nice.

® r
Si

,Imagine dintr-o întrecere rezervată fetelor.

Biblioteca întreprinderii „In
dustria lînii”. Cele peste 2 000 
de volume și reviste tehnice 
n-au mai fost frunzărite de 
foarte multă vreme (se pare 
că de la ultimul inventar făcut 
cînd cineva a trebuit să le 
mute dintr-un loc în altul). Ci
titori... foarte puțini.

— Tinerii dovedesc reținere, 
nu vin să împrumute cărți — 
spun tovarășii... Să fie vorba 
oare de reținere ? Să vedem 
cum stau lucrurile.

...Biblioteca tehnică unde-i ? 
Aproape că nu se știe. Nu are 
un loc precis. Bibliotecară ? 
Nu. Cărțile sînt așezate în du
lapuri și... sigilate. Din cînd în 
cînd li se schimbă locul așa că 
tinerii nu știu unde să mear
gă pentru a împrumuta cărți, 
nici la cine, După primele 
semne se pare că nu este

*

In întreprinderile timișorene 
vizitate, paralel cu organizarea 
unor cursuri de ridicare a ca
lificării profesionale s-au fă
cut multe lucruri bune privind 
popularizarea cărții tehnice. 
Totuși se simte o sărăcie în 
formele folosite. Condiții exi
stă. Este necesar o mai mare 
preocupare din partea comite
telor U.T.M., mai multă iniția
tivă.

Este, firește, bine ca biroul 
comitetului orășenesc U.T-M- 
să acorde o mai mare atenție 
generalizării experienței bune, 
acest lucru fiind cerut de fap
tul că în condițiile dezvoltării 
tehnicii noi, 
înalte culturi 
este nu numai 
o obligație,

însușirea unei 
de specialitate 
o cerință ci șl

Se dezvoltă sectorul avicol
Gospodăriile agricole colec

tive din Salonta, Mădăraș, 
Ghiorac și Batăr din regiunea 
Crișana, au fost aprovizionate 
pînă acum cu peste 70 000 de 
pui de o zi, din rasele cele mai 
productive, produși la stația 
de incubație artificială a coope
rativei de consum din Beiuș. 
Acest incubator va mai scoate 
încă cel pujin 250 000 de pui 
de o zi.

Venind în sprijinul dezvol
tării sectorului avicol al gos-

podăriilor agricole colective, al 
bunei aprovizionări a populației 
cu ouă și carne, cooperația de 
consum livrează în cursul anu
lui peste 5 milioane de pui de 
o zi. Cele 130 de incubatoare 
ale cooperației scot îndeosebi 
pui din rasa Rhode Island, care 
dau o producție mare de ouă și 
carne și se adaptează cel mai 
bme Ia condițiile pedoclimatice 
din fara noastră.

(Agerpres)
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vînătorii de munte. Un fluier 
mic, de alamă. îi stă agățat 
de gît.
semnat, a fluierat și dintr-un 
salt e la frîna din față. Face 
un semn bătrînului mecanic, 
strigă la cei ce n-au reușit 
încă să se urce și trenul — 
încărcat cu bidoane, cu saci, 
cu pachete de ziare, cu cîteva 
grupuri de oameni așezați pe 
vagoanele deschise ca la o a- 
dunare sub cerul liber — se 
urnește din loc. Omul, e Sever

A primit hîrtiile, a

merge treaba, tovarășe ingi
ner. Aici e răspundere... Și 
oamenii sînt oameni, se mai 
lasă ne tînjeală...

Prin ceea ce reușește Sever 
— si asta se vede din primul 
moment — e voința sa extra
ordinară. Ochii, fața, gesturile, 
totul, trădează la el voința de 
fier a omului care urmărește 
nu doar un număr de zile sau 
săptămini, ci ani și ani, toată 
viața, îndeplinirea sarcinii de 
care răspunde. La 14 ani — po-

Rîrvănescu, șeful trenului și 
— în scrisoarea sosită la re
dacție numele lui e trecut pri
mul pe lista celor mai harnici 
de pe Valea Șușiței.

— Măi, Sever — îi spune 
inginerul — cum dracu de nu 
mai obosești, mă ? De ani de 
zile de cînd te știu numai așa 
ești: iute, arțăgos, bun de 
gură.

— Dacă nu ești așa nu

vestește el — a rămas orfan de 
ambi părinți. Si Pînă atunci 
avusese răspundere, dar — de 
ce să nu fim drepți — zbur
dase ca fluturele de la floare 
la floare. Si iată că, deodată, 
s-a trezit singur față în față 
cu viața. De fapt nu singur, 
erau cu el tovarășii, de el însă 
depindea în mare măsură ce 
fel de om va fi, de voința lui, 
de spiritul lui de răspundere,

depindea prestigiul numelui 
său. Și el și-a clădit de-a lun
gul anilor un nume frumos în 
locurile în care trăiește. Deși 
aspru fată de tot ce e în ne
regulă, sau poate tocmai de a- 
ceea, oamenii îl iubesc, îl a- 
preciază.

Despre răspunderea de care 
vorbea Sever aflăm însă abia 
după această lungă paradă 
florală. La kilometrul 12 in
trăm de-o dată în plin munte și 
schimbarea peisajului e atît de 
bruscă și de neașteptată de 
parcă am poposi pe o altă 
planetă. Intre doi pereți colțu- 
roși, înalți pînă Ia cer, curge 
bolborosind Șușița. Atmosfera 
devine rece: ne ridicăm gule
rele- Sever s-a mișcat, recep
tiv ca un aparat de înregi
strat, a fugit din nou peste 
platforme. E clar de ce : valea 
e atît de îngustă, încît, prin 
locul dintre peretele de cre
mene șt prăpastia spre firul 
rîului. abia dacă pot trece va
goanele decovilului. Sever are 
în răspundere trenul și fără 
cea mai mare grijă din partea 
lui totul s-ar duce în rîpă. O 
deraiere aici ar fi o catastrofă.

Cît de intens trăiește el a- 
ceastă răspundere o simțim 
după alergătura lui de-a lun
gul vagoanelor, după strînge- 
rea înfrigurată a frînelor la 
fiecare cotitură, după zecile și 
zecile do comenzi, fluierate 
mai lung sau mai scurt, ca 
niște consemne sonore. Munca 
aceasta o îndeplinește zi de zi 
(fără întrerupere) de mai bine 
de 6 ani. El e cel care a scos 
din Valea Șușiței prima garni
tură încărcată cu bușteni și 
n-are de gînd să se oprească.

„Ne cunoștea numai 
pădurea'*

La Suseni. în gară, îl întîl- 
nim pe cel ce ne-a invitat să 
vizităm Valea Șușiței, tinărul 
Ion Măruță, și el om al pă
durii ca și Sever. Are un aer 
distins, meditativ. A terminat 
liceul, lucrează de cîțiva ani 
în pădure și visează la băncile 
unei facultăți. Munca lui de 
impiegat C.F.F. e simplă, dar 
la fel de plină de răspundere. 
Măruță e în același timp se
cretarul comitetului U.T.M- de 
la Cioclovina și, străduindu-se 
să-și îndeplinească sarcinile de 
producție, desfășoară o la fel 
de intensă muncă politică în 
rîndul tinerilor. Cărți. Ziare. 
Adunări. Discuții interesant^, 
începînd de la explicația apa
riției omului — pînă la grija 
de-a nu te sui încălțat în pat,
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concret eficacé
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n aceste zile la noi 
'ti fabrică se tine 
ultima expunere și 
se face ultima con
vorbire în majori
tatea cercurilor po
litice U.T.M. Apoi

se vor desfășura convorbirile 
recapitulative. Perioada aceasta 
de pregătire a încheierii anu
lui de învățămint are o mare 
însemnătate pentru aprofunda
rea și consolidarea cunoștințe
lor dobîndite în cursul anului 
de studiu. De buna pregătire 
depinde ca discuțiile recapitula
tive care vor avea foc să asi
gure cunoașterea mai temeinică 
a politicii partidului nostru, a- 
profundarea problemelor 
diate în cursul anului.

Anul acesta peste 500 de 
miști au fost încadrați în 
15 cercuri politice U.T.M.,
aproape 100 mai mulți decît a- 
nul trecut. Datorită sprijinului 
permanent primit din partea or
ganizației de partid, învățămîn- 
tul politic U.T.M. s-a desfășurat 
mult mai bine, frecventa a fost 
mai bitnă, cursantii s-au pregă
tit mai temeinic iar convorbi
rile s-au desfășurat mai viu. 
mai interesant. Propagandiștii, 
toți membri și candidați de 
partid, și-au înbogăfit experien
ța în conducerea cercurilor po
litice U.T.M., asigv Ind un mai 
bogat conținut expunerilor, 
convorbirilor.

Cu toate succesele obținute, 
în această perioadă era necesar 
să luăm și o seamă de măsuri 
concrete care să dea garanția 
succesului deplin al convorbiri
lor recapitulative. Și, sub în
drumarea organizației de par
tid, comitetul U.T.M. a întocmit 
în acest sens un plan amănun
țit care a fost dezbătut cu toti 
propagandiștii hotărîndu-se tot
odată datele consultațiilor pen
tru cursant! si ale convorbirilor 
recapitulative.

Noi am stabilit ca paralel cu 
predarea ultimelor lecții propa
gandiștii să organizeze mai 
multe consultații pe principalele 
probleme studiate în cursul a- 
nului-, să urmărească însușirea 
de către cursanți a lecțiilor pre
date. De pildă, tovarășa liana 
Szigeti, propagandista cercului 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă", a avut în ultimele zile 
convorbiri cu tovarășii din cerc 
stabilind împreună problemele 
asupra cărora se vor organiza 
consultații.

La punctul 
organizației 
cursantii, cit 
au la dispoziție cărți și broșuri 
precum șl diferite grafice cu 
privire la creșterea producției 
industriale, agricole, dezvolta
rea învătămîntului în țara noa
stră, ei audiază aici expuneri 
despre cele mai importante pro
bleme ale politicii partidului 
de desăvîrșire a construcției,

socialiste în patria noastră. 
Astfel, cursantii cercurilor po
litice U.T.M. au ascultat expu
neri ținute de propagandiștii 
de partid in legătură cu „Creș
terea rolului conducător al 
partidului în perioadă desăvâr
șirii construcției socialiste", 
„Politica P.M.R. de industriali
zare socialistă a tării- si al
tele.

Majoritatea propagandiștilor 
din fabrica noastră manifestă 
inițiativă și preocupare de a 
tolosi forme și metode cit mai 
variate pentru a consolida cu
noștințele căpătate de tineri pe 
parcursul anului. Bunăoară, ia 
cercurile conduse de propagan

în preajma încheierii 
anului de învățămînt 
politic U.T.M. la orașe

diștii Ludovic Kovacs, Ștefan 
Csiri, Iulie Kovacs au tost in
vitați ingineri, economiști care 
au explicat amănunții tinerilor 
unele probleme economice de
osebit de importante. Astfel, au 
fost lămurite mai bine cursanti
lor care sînt căile de creștere 
a productivității muncii în fa
brica noastră și ale îmbunătă
țirii continue a calității produ
selor șl realizarea de economii.

O altă formă de ajutorare a 
cursantilor a constiiuit-o orga
nizarea de întîlniri cu activiști 
de partid. Cu prilejul unei ase
menea întîlniri li s-a vorbit ti
nerilor despre lupta partidului 
nostru în anii grei ai ilegalității, 
li s-au evocat figurile luminoa
se ale eroilor comuniști și ute- 
Ciști. Pentru a-i ajuta pe tineri 
să înțeleagă și mai bine dez
voltarea industrială a regiunii

noastre în anii regimului de
mocrat-popular, comitetul 
U.T.M. a organizat vizitarea ex
poziției economice din regiu
nea Maramureș. Aici tinerii au 
avut prilejul să cunoască mai 
bine date și amănunte despre 
o serie de obiective industriale 
și social-culturale construite în 
anii puterii populare. Vizite cu 
cursanta s-au făcut si la diferite 
obiective economice din Satu- 
Mare, cum ar fi Uzinele „Unio", 
Fabrica „Solidaritatea”, Între
prinderea „1 Septembrie" și al
tele.

In afară de diversele forme 
folosite pînă în prezent pentru 
fixarea mai bine a cunoștințe
lor acumulate de cursanți noi 
îi îndrumăm să recitească o 
seamă de documente impor
tante.

Astfel tinerii au început 
recitească Raportul C.Ç.

să
• ■ ■ ,P.M.R. la Congresul al lll-Iea 

al partidului. Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej Ia 
sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, Consacrată 
încheierii procesului de colecti
vizare a agriculturii și Expune
rea ținută cu prilejul celei de-a 
XV-a aniversări a R.P.R. ; Cu
vântarea tovarășului Chivu 
Stoica cu prilejul celei de-a 
30<a aniversări a luptelor cefe
riștilor și petroliștilor: Comu
nicatul Direcției. Centrale de 
Statistică cu privire (a îndepli
nirea planului de stat pe anul 
1962; expunerile ținute cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări 
a U.T.C.

Pregătite în felul acesta, noi 
credem că convorbirile recapi
tulative care vor avea loc în 
curînd își vor atinge pe deplin 
scopul.

MARIA PREM 
secretara comitetului U.T.M. 

de la Fabrica de confecții 
„Mondiala“-Satu Mare

I 
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Pe terenurile Stațiunii ex
perimentale Greaca, regiu- j 
nea București, culturi

1 
nea București, culturi de I 
roșii timpurii protejate de j

i
loli/ de polietilenă.

Foto: AGERPRES

Dsn activitatea 
muzeului etnografic 

din Cluj
Unul din numeroasele puncte de 

atracție pentru clujeni, ca și pen
tru vizitatorii din țară și de peste 
hotare ai orașului îl constituie 
Muzeul etnografic. Clădirea în 
care e instalat Muzeul, construită 
acum 700 de ani, este, de aseme
nea, un interesant monument arhi
tectonic.

Materialele expuse la Muzeul et
nografic din Cluj ilustrează evo
luția societății din Transilvania, 
începînd din prima jumătate a se
colului XVI pînă în zilele noastre, 
în patrimoniul muzeului există 
peste 50 000 obiecte, precum și co
lecții de piese de un mare interes 
științific, mărturii ale evoluției 
culturii materiale și spirituale a 
populației din această parte a țarii.

In grădina Hoia de lîngă Cluj, 
pe aproape 30 de hectare, se ame
najează o secție în aer liber a mu
zeului, unde se vor păstra obiecte 
de arhitectură populară reprezen
tative, în original, precum și. dife
rite tipurj de instalații gospodă
rești.

>cț Xz
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Duminică dimineața, a ple

cat la 
sescu. 
Roșii a 
ci oa la 
a] Uniunii ! 
Cruce Roșie și 
din U.R.S.S.

La plecare,
Răneasa, erau 
bri ai biroului 
executiv al Crucii Roșii și 
prezentanți ai ambasadei 
vietice în R.P. Romînă.

★
Luni dimineața a părăsit 

pitala, îndreptîndu-se spre 
ger pentru a participa la 
siunea Comitetului Executiv al 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, tovarășul Vlad Vasile,

Moscova Anton Moi- 
președintele Crucii 

R.P.R., pentru a parti- 
cel de-al 5-lea Congres 

Societăților de 
Semilună roșie

pe aeroportul 
prezenți mem- 

Comitetului 
re
so,

Ca-
Al-
Se-

Plecarea delegației
Vn iunii Compozitorilor 

din U. Rt S. 5.
Luni 

Uniunii 
U.R.S.S., 
în tara

Uniunii
R. P. Romînă,

dimineața, delegația 
Compozitorilor din 

care a făcut o vizită 
noastră la invita- 

Compozitorilor 
a plecat

ntembru al Consiliului U.A.S.R., 
secretar al U.I.S.

★
La cinematograful „Pușkin” 

din Oradea a fost prezentat 
luni seara, în premieră, filmul 
românesc „A fost prietenul 
meu”.

*

Orchestra simfonică a Filar
monicii de stat din Oradea a 
prezentat luni seara un „Fes
tival Wagner". La reușita con
certului și-au dat concursul so
prana Emilia Petrescu și basul 
Marius Rintzler — soliști ai Fi
larmonicii „George Enescu“ din 
București.

(Agerpres)

ția 
din 
spre patrie. Din delegație au 
făcut parte : Tihon Hrennikov, 
prim-secretar al Uniunii Com
pozitorilor din U.R.S.S., Dmitri 
Kăbalevski, Aram Haciaturian. 
Nazib Jiganov, Eduard Mir- 
zoian, Viktor Bielîi, David 
Gherșfeld, Piotr Savințev și 
Elena Groșeva, redactor-șef al 
revistei „Sovietskaia Muzica“.

Oaspeții au fost conduși la 
aeroport de Ion Dumitrescu. 
prim-secretar al Uniunii Com
pozitorilor din R.P. Romînă, și 
Alfred Mendelsohn. secretar al 
Uniunii Compozitorilor, nume
roși compozitori și alți repre
zentanți ai vieții noastre mu
zicale.

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

în zilele de sîmbătă și du
minică, membrii delegației de 
compozitori sovietici au vizi
tat Sinaia și orașul Brașov, 
unde au asistat la un concert 
de orgă.

Duminică seara, Uniunea 
Compozitorilor din R. P. Ro
mînă a oferit un dineu în 
cinstea membrilor delegației la 
restaurantul „Pescăruș“ din 
Capitală. Au participat mem
bri ai conducerii Uniunii 
Compozitorilor din R. P. Ro
mînă și reprezentanți de frunte 
ai vieții noastre muzicale.

Au fost de față membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii tehnico-șflintifice 
a întreprinderii pentru raționalizarea 

și modernizarea instalațiilor energetice
Luni au început lucrările pri

mei sesiuni tehnico-științifice a 
întreprinderii pentru raționa
lizarea și modernizarea insta
lațiilor energetice (I.R.M.E.) 
din Capitală.

La sesiune participă cadre 
de conducere din Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice, 
cercetători și proiectanți de 
specialitate, cadre didactice 
din învățămîntul tehnic supe-

rior, delegati ai întreprinderi
lor regionale de electricitate.

Comunicările prezentate tra
tează principalele probleme ale 
activității întreprinderii : sis
teme electroenergetice. tele- 
mecanică-comunicații, tehnica 
tensiunilor înalte și termo- 
energetică,

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

de consultații al 
de partid, atît 
și propagandiștii,

(Agerpres)

Un sfat celor care

pregătesc maturitatea
i

I

Compania dramatică fran
ceză „Théâtre de la Cité1’ și-a 
început duminică seara, în 
sala Palatului .R.P. Romîne, se
ria spectacolelor în Capitală. 
Artiștii francezi au prezentat 
piesa „George Dandin” de 
Molière, pusă în scenă de. regi
zorul Roger Planchon, asistat 
de Jacques Rosner.

Rolul titular a fost interpre
tat de Jacques Debary ; în 
rolul Ans'éliqut a apărut 
Danièle Lebrun, pe Clitandre 
l-a interpretat Gérard Guil- 
laumat. Distribuția a mai cu
prins pe : Claude Lochy (dl. de 
Sotenville). Isabelle Sadoyan 
(dna. de Sotenville), Iulia 
Dancourt, Iulien Mallier, Mi
chel Robin. Ferna Claude, 
René Motard și Pierre Mey- 
rand.

Decorurile și costumele 
aparțin lui René Allio, iar 
muzica lui Claude. Lochy.

(Agerpres)

cum mai fac unii. El însuși s-a 
născut în. aceste locuri,, de mic 
a cunoscut înapoierea în care 
era ținută regiunea. De aceea 
nu mai contenește să arate Și 
să arate, ca un îndrăgostit de 
munți, de oameni.

— II vedeți pe omul acela ? 
E unul dintre cei mai buni 
șefi de brigadă...

Intr-adevăr. Ion Catană. cu 
care ne face cunoștință, e un 
om foarte interesant. Nu mai 
e prea tînăr. dar e Și el un 
pionier al acestor Jocuri. Ta
tăl său lucra la pădure și lui 
i-a rămas dragostea asta pen
tru lemn. A plecat să lucreze 
la o gură de exploatare Pe Va
lea Jiului. „Vai de mama noa
stră cum o duceam — spune 
el. Ne știa numai pădurea. Lo
cuiam în bordee acoperite cu 
mușchi. Mîncam ceapă goală 
cu vreun cartof cont în

Sînt ani de atunci. Catană 
conduce azi cea mai numeroa
să brigadă de muncitori fores
tieri de pe Valea Șușiței. 
adunat, om. cu om, tînăr 
tînăr. de prin sate, le-a

1-3 
cu 

...... dat 
din dragostea lui pentru pă
dure așa cum îi. dai . vecinului 
să bea apă proaspătă de izvor. 
Seara în cabanele mari, primi
toare, Catană Ie povestește bă
ieților despre trecut. Ne-a dus 
și pe noi să vedem cum locu
iesc muncitorii forestieri azi. 
t Cabana geamănă, pe din-

Execufia rulmentului cere precizie de microni. Controlarea calității acestora cere să al un 
ochi ager și multă măiestrie. Calitățile acestea și le-a dovedit din plin controloarea teh

nică Alexandrachi Aurica din secția strungărie a Fabricii , de rulmenți din Bîrlad.
Foto: AGERPRES

PROFUNZIME, TALENT, PERSPECTIVĂ
(Urmare din pag, I)

mari posibilități de afirmare. 
Dezvoltarea tineretului e în 
funcție de talent și seriozitate, 
de adeziunea sa la marile pro
bleme ale contemporaneității.

Mult efort pe calea desăvâr
șirii, asta așteptăm de la tinerii 
artiști plastici în care ne punem 
nădejdea. Am siguranța că vor 
da în viitor lucruri frumoase și 
nu vor dezminți așteptările 
noastre

M. H. Maxy
S-a întîwplat cîteodată ca 

nerația ce a urmat unei
gs- 

mari

afară, cu o casă din poveștile 
copilăriei. în prag ne întîmpi- 
nă o tînără de vreo 18-19 ani, 
apariție neașteptată aici. E so
ția fratelui lui Catană, mun
citor și el. Ea are grijă de o 
parte din băieții din brigadă, 
le spală, le deretică. Paturile 
sînt albe și camerele curate. 
Pe plite încinse mormăie oa
lele cu mîncare. iar pe mese, 
din cîteva vaze, se răsfață bu
chete mari de ghiocei și to- 
porașî (tot ea le-a cules pen
tru băieți, să le găsească cînd 
s-or întoarce la masă).

Un tînăr care dă... 
emoții

Urcăm din nou pe firul apei 
și-al liniei înguste. Dăm de 
cîteva vagoane și o rampă_ de 
încărcare. O echipă (sînt băie
ții cu țapine urcați în gară la 
Preajba), lucrează Ia încărca
tul buștenilor. Clonțurile de 
fier ale uneltelor lor lucrează 
cu aceeași exactitate ca și pen
setele ceasornicarilor. Munca 
are un ritm al ei, cîntată fi
ind la egale măsuri de timp, 
de strigăte neobișnuite : Iuuu- 
ha I Iuu-haaa I

Printre muncitori, un om 
mai în vîrstă, Nicolae Stroe, e 
neliniștit. Nu merge bine mun
ca? Ba da, încărcătorii, sor- 
tatorii își îndeplinesc cum tre
buie sarcinile. Tovarășul Stroe 
e neliniștit de altceva. îl aș
teaptă pe Milea, pe tractorist.

personalități — mă gîndesc la 
artiștii care au lucrat după Gri- 
goreșcu și Andreescu — să nu 
preia cele mai valoroase cuce
riri ale timpului ce i-a precedat. 
Dar în anii de după Eliberare, 
tinerii plasticieni s-au format în- 
tr-un climat cu totul nou, cu 
prezența și participarea artiști
lor din generația lui Iser, Ressu, 
Steriadi, Pallady, Brîncuși, Bu- 
nescu, Jalea, Medrea. Preluînd o 
puternică tradiție realistă, sub 
îndrumarea hotărîtoare a parti
dului, tinerii s-au încadrat în ac
tivitatea constructivă. care a 
prilejuit dezvoltarea unor talente 
deosebite. Tinerii artiști plastici 
caută să realizeze imagini vii și 
proaspete ale realității noastre 
socialiste. Am reținut din ulti-

Milea aduce bușteni pe un 
drum pe care — după expre
sia lui Stroe — „nici dracu 
n-ar intra”. Milea singur și-a 
ales acest drum.

— Pentru că poate spori 
productivitatea, zice el, și e 
adevărat, tovarășe dragă, scoa
te în loc de 20 de metri cubi 
pe zi, peste 40, dar uite că de 
trei ani îmi face emoții așa 1 
La fiecare drum mă întreb : 
dacă i se întîmplă ceva ? Și 
nu face mai puțin de 8—10 
drumuri pe zi

Drumul pe care vine Milea 
e într-adevăr foarte greu. în
tre stînca și prăpastie el co
boară cu încărcătură dublă, 
chiar față de un drum nor
mal. Tovarășul Stroe vorbește 
cu emoție, dar Și cu respect 
pentru băiatul acesta îndrăz
neț. Dar iată că se aude du
duitul unui motor și de după 
un colț de stîncă apare botul 
cam scrijelat al unui „Uni
versal“.

— A, uite-11 sare Stroe și-i 
face cu mîna, de parcă i-ar 
zice : „am să-și arăt eu ție !“. 
Iar ai pus dublu mă, Milea ?

— Iar... răspunde băiatul 
calm și, trăgînd remorca în 
dreptul rampei de încărcare, 
scoate o țigară
Uiu-iu, ce mai băiat!

Ne apropiem de capătul fi
nal al călătoriei pe Valea Șu
șiței. Din pădure răzbat lovi-

mele lor manifestări realizările 
în reprezentarea noului peisaj 
urban, a chipului omului vremii 
noastre, a peisajului industrial. 
Și deși vîrsta și lipsa de experi
ență an dus cîteodată la rezol
vări insuficiente, o îndrumare a- 
tentă, atmosfera generală în care 
se dezvoltă aceste talente, legă
tura cu viața și prezența în con
temporaneitate va realiza ma
turizarea tinerilor plasticieni. 
Arta realist-socialistă așteaptă 
contribuția tinerilor în pictura 
monumentală, pictura de șeva
let în sculptură și grafică. Am 
încredere că din rîndul tineretu
lui se vor dezvolta personalități 
care vor marca valori în arta 
noastră plastică...

turi ritmice de topoare, care-n 
liniștea munților împăduriți se 
amplifică aidoma sunetelor 
într-o cutie de rezonanță. Sînt 
băieții din brigada lui Catană, 
alții din brigada lui Iurecă, 
Ion Golea, Ion Damian, Vasile 
Brelea, Ion Neamțu. Mulți. 
Taie, curăță. Din cînd în cînd 
se aude prăbușirea zgomotoa
să a vreunui copac care-și 
frînge crengile în cădere. Lîn- 
gă tulpina rămasă albă, proas
pătă, se ridică un nod de bă
iat care-și șterge fruntea de 
transpirație, în timp ce fierăs
trăul electric pe care-1 ține în 
brațe continuă să-l zgîlțîie. 
Mai mare fierăstrăul decît el !

— E drujbistul nostru, Ma
rin Cîrjan, îl prezintă tovară
șul Ciulavu.

— Bun?
— Uiu-iu, ce mai băiat I Mic, 

dar foc.
Cîrjan e și el de prin îm

prejurimi. A cunoscut lucrul 
la pădure printr-o întîmplare 
(participa la construcția unor 
drumuri) și i-a plăcut atît de 
mult „drujba“ îneît s-a hotă- 
rît să devină drujbist. S-a dus 
la o școală, a absolvit-o bine 
și a fost repartizat pe undeva, 
spre Transilvania. Cînd l-au 
văzut cei de acolo (e foarte

îțiva ani Ia rînd am 
făcut parte «lin co
misiile pentru exa
menul de maturita
te ; socotesc că ob
servațiile personale 
făcute cu aceste 

prilejuri cît și concluziile comi
siilor în ansamblu asupra pre
gătirii candidaților pot fi utile 
actualei promoții dc absolvenți ai 
claselor a Xl-a care se vor 
zenta peste puțină vreme la 
menul de maturitate.

De la an Ia an, comisiile 
maturitate au înregistrat cu 
tisfacție creșterea interesului ele
vilor pentru pregătirea lor multi
laterală, majoritatea dintre ei 
prezentîndu-se stăpîni pe un vo
lum mare de cunoștințe dobîn
dite de-a lungul școlii medii. Și 
totuși, se mai prezintă Ja exame
nul de maturitate candidați care 
dovedesc superficialitate în pre
gătire, se exprimă cu greutate, 
sau au un vocabular sărac, se li
mitează la cunoașterea parțială a 
materiei.

Desigur, toate acestea pot fi e- 
vitate dacă viitorii candidați la 
examenul de maturitate învață 
sistematic, Cu stăruință, insistînd 
asupra capitolelor mai impor
tante, ori pe care nu le-au asimi
lat bine la timpul potrivit. Or, 
cît de prețios ar fi ajutorul ca
drelor didactice, însușirea pro
fundă a cunoștințelor nu se poa
te realiza decît pe baza muncii 
individuale, pe baza studiului 
perseverent al fiecărui elev în 
parte. De aceea, timpul care a 
mai rămas pînă la examene tre
buie folosit cu grijă pentru reve
derea materiei din anii prece- 
denți, pentru pregătirea serioasă 
la fiecare disciplină în parte. 
Așa cum spuneam la început, ob
servațiile făcute Ia precedentele 
examene de maturitate îmi creea
ză posibilitatea să dau elevilor din 
clasele a XI-a și cîteva sfaturi 
mai concrete, mai practice.

Una din materiile de bază Ia 
care vor avea de dat examen va 
fi limba romînă. Desigur, absol
venții clasei a XI-a cunosc fru
moasa noastră limbă, literatura 
noastră clasică și contemporană. 
Dar pentru examen trebuie să 
ai mai proaspete în minte anu
mite lucruri. Ei au și revăzut în 
acest scop — pe parcursul aces
tui an — manualele din clasele 
VIII—X. Acum le-aș recomanda 
să sintetizeze cunoștințele, să se 
oprească mai mult asupra opere-

pre- 
exa-

de
sa

mic de statură) n-au îndrăznit 
să-i dea pe mină f 
electric. A fost atît 
îneît chiar în ziua 
plecat la Șușița, s-a angajat 
și...

— E unul dintre cei mai 
buni. Are o voință extraordi
nară. Muncește, învață, și fie 
vreme bună, fie vreme rea e 
mereu la datorie, niciodată nu 
se lasă înfrînt.

Marin Cîrjan e astfel un mic 
erou de fiecare zi printre 
muncitorii din exploatarea fo
restieră. Un exemplu pe care 
mulți caută să-I urmeze.

"k
Și iată ora reîntoarcerii. 

Umbrele serii încep să acopere 
muntele. Un nor gros s-a lăsat 
ca un capac deasupra văii, 
cernind o ploaie măruntă, cal
dă. Deodată pe vale răsună 
fluierul Iui Sever,

— Plecăăăm 1
Muncitorii rămîn, dar tre

nul e gata de drum. Locomo
tiva s-a decuplat, Sever sin
gur va duce vagoanele pînă 
jos, lîngă Preajba, folosind 
doar alunecarea la vale. De 
data asta e și mai atent ca la 
urcare, stă singur în fața pri
mului vagon, cu fluierul în 
gură, cu mîinile pe frînă. Și 
așa cum e, plin de energie, plin 
de răspundere, pare eroul iz
butit al unei opere de artă.

cu-

pregătiți Ia 
a gusta fru- 
creațiilor li-

lor scriitorilor pe care nu-i 
nosc îndeajuns de bine, să nu se 
lase tentați de ispita de a citi 
doar prezentări, recenzii și cro
nici. Citind operele vor avea o 
dublă satisfacție : satisfacția de 
a se prezenta bine 
examen și aceea de 
musețea artistică a 
terarc respective.

Alături de romînă aș pune 
istoria. Aceasta pentru că am 
observat la unii candidați tendin- 
ța de a înșira date fără a pătrun
de în conținutul evenimentelor 
istorice. Ar putea să pară curios, 
dar nu se cunoaște îndeajuns e- 
poca lui Ștefan cel Mare ori a 
Iui Mihai Viteazu, cauzele și ca
racterul revoluției de la 1848 etc. 
Este o datorie patriotică să cu
noști foarte bine istoria țării tale 
și unui absolvent al școlii medii 
cu atît mai mult nu-i este permis 
sa n-o cunoască.

Evident, una din materiile că
reia i se acordă cea mai mare a- 
tenție din partea elevilor este 
matematica. Pentru a-i ajuta șă 
fie stăpîni pe metodele de rezol
vare a problemelor, pentru a că
păta siguranța necesară în mun
ca lor, în școala noastră i-am a- 
jutat să lucreze mai mult inde
pendent — supravegheați și con
trolați de profesori. Totuși, s-a 
observat că elevii se pregăteso 
mai mult la algebră și geometrie, 
neglijînd trigonometria. lși fae 
probabil calculul anticipat că 
notele bune obținute la cele două 
discipline vor acoperi neștiința 
de la trigonometrie. îi pot asi
gura că își fac un calcul greșit: 
ținînd seama de utilitatea trigo-

nometriei, comisiile de examinare 
«înt la fel de exigente față de 
toate capitolele matematicii, ce- 
rîndu-le candidaților o bună pre
gătire. tn perioada care urmea
ză, elevii trebuie să părăsească 
formele colective de învățătură, 
să-și rezerve timp suficient pen
tru rezolvarea a cit mai multe 
probleme și exerciții — știut fi
ind că numai în acest fel își vor 
însuși mai bine regulile și meto
dele acestei discipline de bază.

Observații asemănătoare se pot 
face și cu privire la alte materii. 
La fizică, de pildă, am observat 
că mulți candidați rețin, definiții 
și teorii, dar rezolvă mai greu 
problemele date, la care, evident, 
trebuie să aplice și cunoștințe de 
matematică. Apoi, unii dintre ei, 
neavînd o lectură bogată și mai 
ales curiozitate științifică, nu 
aînt în stare să depășească litera 
manualului cu privire Ia capitole 
deosebit de importante și actu
ale cum ar fi structura atomului, 
electromagnetismul și altele. A- 
ceste considerații sînt valabile și 
pentru chimie. Aici, în afară de 
noțiunile generale, candidații ar 
trebui să cunoască mai bine sar
cinile industriei noastre chimice, 
locul pe care-1 ocupă această ra
mură relativ tînără, în procesul 
de dezvoltare industrială a țării.

Nu se poate spune că elevii 
claselor a XI-a nu se pregătesc 
pentru examenul de maturitate; 
se observă însă că unii dintre ei 
neglijează pregătirea lor gene
rală, se mulțumesc cu rezultat« 
slabe ori mediocre la anumite 
materii pe motiv, că de acestea 
nu vor avea nevoie la examen.

Ața «tau lucrurile cu limbile 
străine. Această mentalitate este 
dăunătoare. Specializarea intr-un 
anumit domeniu presupune cu
noașterea a tot ce s-a creat mai 
valoros pe scară mondială în do
meniul respectiv. într-adevăr, la 
examenul de maturitate nu ai 
neapărată nevoie de limba fran
ceză, ori germană, dar mai tîr- 
ziu, în viață, ea își va dovedi uti
litatea. De asemenea, pare sur
prinzător că elevii de la secția 
umanistă neglijează studiul lim
bii latine, deși la medicină, ori 
ea profesori, ea le va fi foarte 
folositoare. Studiul limbilor este 
un singur aspect, dar în general 
elevii din clasele a XI-a ar tre
bui să aibă o lectură mai bogată 
și mai variată, un cerc mai larg 
de preocupări.

Se poate ca unii din elevi, ci
tind rîndurile de față, să se în
trebe cu nedumerire r „Cînd să 
ne mai ocupăm de lărgirea ori
zontului nostru cultural și știin
țific dacă tot timpul ni-1 
păm cu pregătirea pentru 
menul de maturitate ? „Așa 
judeca, desigur, acei elevi 
și-au amintit doar în ultima
rne că Ia sfîrșitul școlii medii au 
de susținut un examen de natură 
să verifice cum și-au folosit fie
care an de studiu. Or, această 
categorie este foarte restrînsă. 
Cei mai mulți sînt cei harnici pe 
care-i așteptăm peste puțin timp 
să facă dovada temeinicei lor 
pregătiri.

ALEXANDRU OBADA 
profesor, 

directorul Școlii medii 
„Ștefan cel Mare“ 

Suceava

ocu- 
exa- 
vor 

care 
vre-

Joacă,
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Cinematografe
Cartagina în flăcări — film 

pentru ecran panoramic ru
lează la Patria ; Rocco și fra
ții săi — ambele serii: rulează 
la cinematografele : Republica, 
București, Gh. Doja, Alex. Sa- 
hia, Miorița, Ștefan cel Mare, - 
Stadionul Dinamo, Arenele Li
bertății, Grădina Progresul, 
Grădina T. Vladimirescu ; Ca
botinul — rulează la cinema
tografele Magheru, I. C. Fri- 
mu, Grivița, Libertății. Sta
dionul Giulești, 23 August; 
Război și pace — ambele serii, 
rulează la cinematograful Va
sile Alecsandri; Mamelucul — 
rulează la cinematografele 
Elena Pavel, Floreasca; Cer
tificatul de naștere : rulează 
la cinematografele Tineretu
lui, G. Bacovia. Frații — ru
lează la cinematografele Vic
toria, Miorița și Arta ; Plane
ta furtunilor — rulează la ci
nematograful Central; în 
noaptea de ajun : Lumina ; 
Program special pentru copii
— la orele 10 la cinematogra
ful 13 Septembrie; Cumpără-ți 
un balon — 
matograful 
Glasul celor
— Cîntecul

rulează la cine- 
13 Septembrie; 
cinci continente 
Imei Sumak — 

Legenda contemporană : Tim
puri noi

EUGEN FLORESCU
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I
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I

f întreprinderea orășenească
[ de industrie locală „Cloșca” 
j Baia Mare, str. M. Emines- 
( cu nr. 63 produce :

— Mobilier comercial pen
tru : 
pâine,
galanterie, articole 
nice.

legume și fructe, 
confecții textile, 

teh-

J Mobilierul omologat de} 
( M.C.I. se execută în linii { 
{ arhitectonice moderne, îm- j 
i brăcat în materiale plastice., 
( Livrarea pe bază de co- | 
I menzi ferme. i
f_>_■_■_■. ..................................   1

Școlari și tineri, pionieri
Culegeți cit mai multe flori de mușețel

I Recoltarea acestei plante atît de prețioase pentru sănătatea

poporului constituie o acțiune patriotică.

Să nu lăsăm nici o floare neculeasă.

î
• Predați florile de mușețel centrelor de achiziție ale între- 
I prinderilor de plante medicinale din cadrul cooperației de

consum.

i



Sosirea la Moscova a delegației 
Marii Adunări Naționale

GENEVA: In Comitetul

celor 18

a R. P. Romîne
MOSCOVA 13 — Corespon

dentul Agerpres transmite; 
Luni a sosit la Moscova dele
gația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, 
care, la invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., va face o 
vizită în Uniunea Sovietică. 
Delegația este condusă de 
acad. Athanase Joja, membru 
al C.C. al P.M.R., membru al 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne.

Pe peronul gării Kiev din 
Moscova, pavoazată cu drapele 
de stat ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Romîne, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii I. Kalnberzin, vice
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., I. Spi
ridonov, președintele Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., M. Gheor- 
gadze, secretarul Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
N. Firiubin, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al 
U.R.S.S., de deputați ai Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., de 
înalț! funcționari ai Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., ai Ministerului Afa
cerilor Externe, membri ai

alConsiliului de conducere 
Asociației de prietenie sovieto- 
romîne, reprezentanți ai oa
menilor muncii din capitala 
Uniunii Sovietice.

Delegația a fost întîmpinată, 
de asemenea, de tovarășul Ni- 
colae Guină, ambasadorul R.P. 
Romîne la Moscova, și de 
membri ai ambasadei.

Tovarășul I. Spiridonov a 
rostit o cuvîntare, în care a 
urat oaspeților bun venit în 
capitala Uniunii Sovietice 
subliniind că vizita în U.R.S.S. 
a delegației Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne consti
tuie o nouă manifestare a prie
teniei dintre țările noastre.

Mulțumind pentru primirea 
călduroasă, tov. Athanase Joja 
a transmis Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și întregului popor 
sovietic, constructor al comu
nismului, un salut frățesc. în 
numele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne și al poporului romîn.

Membrilor delegației romîne 
le-au fost oferite buchete de 
flori.

în cursul după-amiezii mem
brii delegației au vizitat Ca
pitala sovietică.

CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA PROBLEMEI
GERMANE PE CAEEA TRATATIVELOR

Colocviul internațional 
de la Bruxelles

BRUXELLES 13 (Agerpres). 
— Duminică s-a încheiat în 
Palatul Congreselor din Bru
xelles colocviul internațional 
cu privire la reglementarea 
problemei germane pe calea, 
tratativelor, ale cărui lucrări 
au durat trei zile.

La colocviu, reprezentanți ai 
opiniei publice și oameni poli
tici de seamă din Belgia, Fran
ța, Anglia, Italia, Polonia, Ce
hoslovacia, Norvegia, U.R.S.S., 
Olanda, Grecia, Ungaria și 
S.U.A. au discutat problemele 
actuale ale contemporaneității. 
Din partea R.P. Romîne, la 
colocviu, au participat Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinăta
tea, și Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. 
mină.

Participanții la colocviu 
adoptat rezoluții în care 
transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber, de
militarizat, reducerea efectivu
lui trupelor de garnizoană a- 
mericane, engleze și franceze 
în Berlinul occidental, urmînd 
ca ele să fie înlocuite ulterior 
cu forțe armate ale țărilor de
semnate de Organizația Națiu
nilor Unite, recunoașterea 
frontierei Oder-Neisse drept 
condiție necesară pentru asi
gurarea unei păci trainice în 
Europa și în întreaga lume.

Participanții la colocviu s-au 
pronunțat în favoarea creării 
în Europa centrală a unei 
zone denuclearizate, din care 
să facă parte cele două state

germane, Polonia și Cehoslova
cia, și au subliniat necesitatea 
încheierii unui pact de nea
gresiune între țările N.A.T.O. 
și Tratatului de la Varșovia.

Pornind de la faptul exis
tenței reale a două state ger
mane, colocviul consideră ne
cesar să se încheie de urgență 
Tratatul de pace german, care 
să fie semnat de ambele state 
germane.

GENEVA 13 (Agerpres). — 
La ședința plenară din 13 mai 
a Comitetului celor 18 state, 
prezidată de G. Macovescu, 
conducătorul delegației R. P. 
Romîne, au continuat discuții
le în problema încetării expe
riențelor cu . arma nucleară. 
Au luat cuvîntul reprezentan
ții U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii.

Reprezentantul Uniunii 
vietice, S. K. Țarapkin, a 
clarat că reprezentanții 
terilor occidentale au recu
noscut eficacitatea mijloacelor 
naționale de control în ce pri
vește exploziile nucleare sub
terane și, în consecință, tre
buiau să renunțe la solicitările 
privind efectuarea inspecției 
la fața locului. în prezent, so
licitările pentru o inspecție la 
fața locului sînt inutile din 
punctul de vedere all contro
lului. Acest lucru, a spus 
S. K. Țarapkin, este recunos
cut și de oamenii de știință 
americani, care la 9 aprilie au 
declarat că consideră inspec
ția la fața locului numai ca 
o garanție suplimentară pen
tru încetarea experiențelor 
nucleare. \

Totuși, în poziția oficială a 
S.U.A. ia 
Geneva, a 
zentantul 
nu au 
radicale în ce privește inspec
ția. Tratativele de la Geneva 
se află din nou în impas, da
torită poziției Statelor Unite.

Reprezentantul S. U. 
Charles Stelle, a declarat 
după părerea sa, Uniunea 
vietică trebuie să prezinte 
muriri suplimentare asupra 
poziției sale și în special în 
problema inspecției, 
zentantul 
cercat să dezmintă afirmațiile 
anterioare ale reprezentan
ților cercurilor oficiale din 
S.U.A., în care se recunoaște 
că sînt absolut suficiente 
două-trei inspecții pe an.

Tulburările din Alabama
îngrijorează autoritățile

f Aspect de la o recentă de-1 
ț monstrație organizată de) 
( partizanii păcii din Japonia) 
f în fața bazei militare ame-j 

ricane din Itotsuka. J 
| Foto: JAP AN PRESS-TOKIO ]
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Prezente romînești peste hotare
SOFIA. — Luni după-amiază 

Ioan Beldean, ambasadorul R.P. 
Romîne în R.P. Bulgaria, a ofe
rit un cocteil în saloanele am
basadei din Sofia în cinstea de
legației de activiști ai P.C.B. 
care la invitația C.C. al P.M.R. 
au vizitat de curînd (ara noas
tră, în cadrul unui schimb de 
experiență.

Au participat: Stoian Karad- 
jov, membru al C.C. al P.C.B., 
Dimo Dicev, membru al C.C. și 
șeful secției externe a C.C. al 
P.C.B., Ivan Popov, adjunct la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
membri delegației, activiști ai 
C.C. ai P.C.B., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
și ai presei.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

A fost de fată Pavel Babaci, 
ministrul Romîniei la Bruxel
les.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Corespon- 
transmite : 

greco-romî-

tratativele de la 
subliniat repre- 

Uniunii Sovietice, 
intervenit schimbări

A.,
că, 
So- 
lă-

Repre-
Statelor Unite a în-

Nota sovietică adresata ambasadelor
Marii britanii și S.U.A. la Moscova

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a adresat ambasa
dei Marij Britanii la Moscova 
o notă în care declară persona 
non grata pe Gervase Cowell, 
al doilea secretar al Ambasa
dei Marij Britanii la Moscova, 
și pe soția lui, Pamella Cowell, 
cerîndu-le să părăsească neîn
tîrziat Uniunea Sovietică.

In notă sînt declarați, de a- 
semenea, persona non grata 
Roderick Chisholm, al doilea 
secretar al aceleiași ambasade, 
cu soția Ann Chisholm, John 
Warley, adjunct al atașatului 
militar de marină, Felicity Ste- 
wart, atașat și Ivor Rausel, 
funcționar de ambasadă.

Intr-o notă adresată ambasa
dei S.U.A. la Moscova, Ministe
rul Afacerilor Externe al

U.R.S.S. declară persona non 
grata pe William Johns, al do
ilea secretar al ambasadei 
S.U.A. la Moscova, pe Alexis 
Davisbn, adjunct al atașatului 
de aviație, și pe atașatul Rod- 
ney Carlson.

Folosindu-se de situația lor 
oficială, ei au înlesnit desfășu
rarea activității de spionaj de 
către Penkovski și Wynne con
damnați în procesul încheiat la 
11 mai la Moscova.

EW4*

de la Washington
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Președintele Kennedy a ordonat 
în noaptea de 12 spre 13 mai ca 
unități ale trupelor federale să 
pătrundă în statul Alabama 
„fiind gata să intre în acțiune 
pentru a preveni noi incidente 
rasiale“. Această hotărîre este o 
urmare a tulburărilor provocate 
de rasiștii din orașul Birmin- 
gharn în noaptea de sîmbătă spre 
duminică, cînd aproape 50 de 
persoane au fost rănite și două 
locuințe ale negrilor au fost dis
truse de bombele aruncate de ra
siști. Potrivit agențiilor occiden
tale de presă, primele detașa
mente ale trupelor federale au 
sosit la baza aeriană Montgomery, 
situată la 80 de mile sud de Bir- 
mingliam și la baza Mc Clellan, 
la 55 mile est de acest oraș. In 
istoria incidentelor rasiale, în 
sudul S.U.A. este pentru a treia 
oară cînd autoritățile de la Was
hington adoptă o asemenea mă
sură. Prima oară s-a întîmplat în 
anul 1957 cu prilejul tulburărilor 
de la Little Rock (statul Arkan- 
sas), iar a doua oară anul trecut, 
în orașul Oxford (statul Missi
ssippi).

Intr-o declarație oficială, pre
ședintele Kennedy a afirmat că 
„este profund îngrijorat“ de cele 
ce se petrec în orașul Birmin- 
gham, și a condamnat pe cei „care 
încearcă să înlocuiască eforturile 
de conciliere prin violență și 
ura .

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, rasiștii din sudul S.U.A. 
au reacționat Cu furie la hotă- 
rîrea autorităților de la Washing
ton. In orașul Bessemer (Statul 
Alabama) peste 2 500 de membri 
ai oraganizației rasiste Ku-Klux-

Klan, în frunte cu „Marele Dra
gon“ Robert Shelton, au aprins 
o cruce uriașă „pentru a denunța 
acordul încheiat între reprezen
tanții comunităților albă și nea
gră din Birmingham“. Shelton a 
proferat amenințări la adresa ne
grilor și a declarat că „Ku-Klux- 
Klanul a manifestat pînă acum 
destulă răbdare“. O altă cruce a 
fost aprinsă de rasiști în fața 
unei școli din New Orleans. „Iiu- 
Klux-Klanul, scrie ziarul „New 
York Mirror“, ține „ședințe se
crete" din statul Georgia pînă în 
statul Alabama, plănuind relua
rea celei mai vaste activități te
roriste“. în același timp, guver
natorul rasist al statului Alaba
ma a reafirmat hotărîrea lui de 
a continua acțiunile represive 
împotriva negrilor și a declarat 
că va pune capăt demonstrațiilor 
negrilor „chiar dacă Va trebui să 
apeleze la 1 000, 10 000 sau chiar 
mai mulți polițiști".

Corespondentul din Londra al 
agenției Associated Press subli
niază că oficialități occidentale 
și-au exprimat, în particular, tea
ma că tulburările rasiale care au 
loc în prezent în S.U.A. „ar pu
tea să dăuneze poziției Statelor 
Unite în țările recent indepen
dente din Africa și Asia“,

f Fotografia din-revista „Neue) 
1 Berliner Ilustrierte“ înfăți-j 
(șează o imagine grăitoare a) 
f realităților sud-vietnameze.) 
( Deși ei înșiși duc lipsă dej 
(alimente, țăranii sud-vietna-j 
j- mezi îi aprovizionează pe J 
(partizanii care luptă împo-j 
[ triva putredului regim al lui j 
I Ngo Dinh Diem și a inter- I 
( venționiștilor americani. I
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Vizita

lui Fidel Castro

în U. R. S. S*

ATENA 13. — 
dentul Agerpres 
Liga de prietenie 
nă din Atena a organizat pe 
insula Corfu o manifestare 
culturală romînească. Cu a- 
ceastă ocazie, ambasadorul 
R. P. Romîne la Atena, dr. 
Mircea Bălănescu, și persoane
le care îl însoțesc au făcut o 
vizită prefectului din Corfu, 
Sideropulos, și primarului o- 
rașului, Zafiropulos.

Sîmbătă seara, ambasadorul 
R. P. Romîne a oferit la ho
telul „Corfu-Palas” un dineu 
la care au participat primarul 
orașului, deputați, conducerea 
consiliului municipal. Ambasa
dorul R. P. Romîne și prima
rul orașului au rostit toasturi 
pentru prietenia și colabora
rea dintre cele două țări.

Duminică seara, deputatul 
de Corfu, Th. Dessilas, a ofe
rit un dineu în 
sadorului R. P.

STOCKHOLM. — La Gote- 
borg s-a deschis tradiționalul 
Tîrg internațional de mostre 
la care R. P. Romînă partici
pă pentru a 5-a oară conse
cutiv. în cadrul pavilionului 
românesc sînt expuse mașini 
unelte de diverse tipuri, uti
laj electrotehnic, tractoare, 
produse petroliere și chimice, 
materiale de construcție, mo
bilă, textile, confecții, produ
se alimentare și de artizanat.

După inaugurarea oficială a 
tîrgului, pavilionul R. P. Ro
mîne. a fost vizitat de Rune 
Hermansson, ministru fără 
portofoliu în guvernul suedez, 
și Perlnystroem, prefectul re
giunii Goteborg. Oaspeții au 
fost primiți de dr. Petre Mânu, 
ministrul R. P. Romîne în 
Suedia, și de delegația romînă 
la tîrg. în timpul vizitei s-a 
dat o înaltă apreciere bogă
ției și calității exponatelor ca 
și modului de prezentare și 
organizare a pavilionului ro- 
mînesc. în mod deosebit au 
fost apreciate produsele in
dustriei romînești construc
toare de mașini și ale indus
triei bunurilor de consum.

Standurile pavilionului ro- 
mînesc la tîrgul internațional 
de la Goteborg sînt vizitate 
de un numeros public ca și de 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri suedeze și străine.

•

cinstea amba- 
Romîne.

— Cu prile- 
zilei Republi-

Fidel 
cu

MOSCOVA 13 (Agerpres).— 
Fidel Castro și persoanele 
care îl însoțesc continuîndu-și 
călătoria prin U.R.S.S. au so
sit la 13 mai la Bratsk, unde 
s-a construit una dintre cele 
mai mari hidrocentrale din 
lume.

Pe stadionul orășenesc a 
avut loc un mare miting la 
care a luat cuvîntul
Castro care a fost primit 
ovații de participanți.

Inalții oaspeți cubani au 
sosit apoi în aceeași zi în ora
șul Krasnoiarsk unde a avut 
loc o convorbire prietenească 
înltre Fidel Castro și reprezen
tanții opiniei publice din acest 
oraș.

în continuarea călătoriei 
delegația cubană a vizitat 
apoi orașul Sverdlovsk. Pe 
șoseaua de la aerodrom spre 
oraș înalții oaspeți au fost 
salutați cu căldură de popu
lație.

BRUXELLES, 
iul sărbătoririi 
cii Populare Romîne în cadrul 
Tîrgului internațional de mos
tre de la Bruxelles, directorul 
Pavilionului R. P. Romîne, I. 
Drăghici. a oferit un cocteil la 
care au participat Lucien 
Cooremans, primarul orașului 
și președintele Consiliului de 
Administrație al Tîrgului In
ternațional de Mostre de la 
Bruxelles, senatorul de Bu- 
quoix, deputății Van Hemel- 
riyck și Geldof Plateau, direc
tor general în Ministerul de 
Externe, Guiltmont, director 
general al Federației Indus
triilor Chimice Belgiene, Geor- 
ges Chantren, directorul ge
neral al Tîrgului Internațio
nal de Mostre de la Bruxelles, 
Blondieu. directorul Oficiului 
de Licențe al Belgiei, membri 
ai corpului diplomatic acredi
tați la Bruxelles, oameni de 
afaceri, ziariști belgieni și 
străini.

Formarea noului
guvern sman

Confiîctul

haitiano-dominican

DAMASC 13 (Agerpres). — 
Postul de radio Damasc a di
fuzat în după-amiaza zilei de 
13 mai trei decrete ale preșe
dintelui „Consiliului național al 
Comandamentului revoluției“ 
din Siria, generalul El Atassi, 
prin care se anunță formarea 
unui nou guvern sirian. Primul 
decret acceptă demisia lui Sânii 
El Jundi, care fusese însărcinat 
în urmă cu 48 de ore să forme
ze noul cabinet sirian. Al doi
lea decret îl însărcinează pe 
Salah Bitar cu formarea noului 
guvern, iar cel de-al treilea a 
ratificat formarea guvernului, în 
care Salah Bitar deține, pe lin
gă postul de prim-ministru, por
tofoliul de ministru al afaceri
lor externe, ad-interim. Noul 
guvern are o componență a- 
proape identică cu cabinetul Bi
tar, demisionat, iar în locul mi
niștrilor unioniști demisionați 
fiind numiți miniștrii ad-interim 
din rîndurile altor membri ai 
guvernului.

După cum transmite agenția 
Reuter, Salah Bitar a declarat 
la 12 mai că demisia guvernu
lui său, care a avut loc sîm- 
băta trecută, este un
direct al „abandonării răspun
derilor lor de către grupurile 
unioniste reprezentate în gu
vern“.

Agenția Reuter, citind surse 
oficiale din Damasc, relatează 
că au fost emise mandate de 
arestare împotriva fostului 
prim-ministru Khaled Azem, a 
liderului politic Akram Hau- 
rani, și a unor foști miniștri si
rieni din regimul precedent.

rezultat

in alegerile municipale din Anglia #4 3
LONDRA 13 (Agerpres). — 

Liderul partidului laburist, Ha- 
rold Wilson, a cerut demisia 
imediată a guvernului conser
vator și organizarea înainte de 
termen a alegerilor parlamen
tare. Corespondenții din Lon
dra ai ziarelor occidentale con
sideră însă puțin probabil ca 
guvernul să se supună acestei 
somații. Ei vorbesc, dimpotrivă, 
despre posibilitatea ca aceste 
alegeri să fie amînate pînă în 
mai sau chiar pînă în octom
brie 1964.

După cum s-a anunțat, în ale
gerile municipale care au avut 
loc în tot cursul săptămînii tre
cute, partidul laburist a repur
tat o victorie, depășind proprii
le sale așteptări. Niciodată încă 
în istoria acesiui partid labu
riștii nu au deținut 1 776 de 
locuri de consilieri municipali 
cum dețin acum. Wilson a sub
liniat într-o conferință de presă 
ținută la Southhampton că nu
mărul mandatelor obținute de 
laburiști „este mai mare chiar 
decît în 1957, cînd conservato
rii se aflau Ia pămînt după afa
cerea Suezului“. Partidul 
burist deține din nou 
trolul în marile orașe
regiunile industriale, control 
pe care îl pierduse în favoarea 
conservatorilor la alegerile mu
nicipale din 1960 și totodată, 
după cum relevă ziarul „Le 
Monde", a făcut progrese sim
țitoare și în regiunile în care 
clasa muncitoare este slab re
prezentată și care erau consi
derate din totdeauna un fief 
sigur al partidului conservator. 
Rezultă o situație paradoxală : 
majoritatea comunelor și ora
șelor mici și mari, printre care 
se numără și cele 12 municipii 
importante din Țara Galilor și 
din Anglia propriu-zisă, vor fi 
conduse de laburiști, în 
ce în Camera Comunelor 
vernul conservator deține 
majoritate de 96 de locuri.

Problema în jurul căreia 
axează toate comentariile con-
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sacrale rezultatelor alegerilor 
este următoarea : ce semnifica
ție au aceste rezultate din 
punctul de vedere al viitoarelor 
alegeri parlamentare. După pă
rerea laburiștilor izolarea con
servatorilor are tendința de a 
se accentua. Conservatorii afir
mă, dimpotrivă, că pe de o 
parte rezultatele alegerilor mu
nicipale nu sînt pe deplin con
cludente întrucît la ele partici
pă îndeobște numeroși cetățeni 
care nu se prezintă la vot a- 
tunci cînd au loc alegeri ge
nerale și pe de altă parte că 
înirîngerea lor este un fenomen 
temporar, determinat de cauze 
a căror acțiune va înceta 
tr-un viitor apropiat.

Partidul conservator dă 
gurări că în termenul cel mai 
scurt va obține atît pe plan in
tern, cît și pe plan extern vic
torii cu ajutorul cărora va re- 
cîștiga simpatia alegătorilor ac
tualmente înstrăinați.

Printre cauzele care au de
terminat înfrîngerea candidați- 
lor conservatori, observatorii 
enumeră eșecurile primului mi
nistru Macmillan în relațiile cu 
aliații săi din N.A.T.O. (în a- 
ceastă categorie intră acordu
rile de la Nassau unde Anglia 
a trebuit să se ralieze punctului 
de vedere american și, mai a- 
les, situația umilitoare creată 
ca urmare a insistentelor pen
tru includerea Angliei în Piața 
Comună unde, după cum s-a do
vedit, nu era dorită); dificultă
țile economice ale Angliei pe 
planul comerțului exterior și 
meșterea șomajului în iarna a- 
cestui an; unele planuri eco
nomice puțin populare cum 
este, de pildă, planul Beaching 
pentru reducerea rețelei de căi 
ferate. Cel mai important dintre 
motivele nepopularității gu
vernului conservator este însă, 
după părerea observatorilor 
politici, insistența cu care 
cesta urmărește înarmarea 
torni că a Marii Britanii.
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• NEW YORK. — în seara 
de 11 mai. U Thant, secretar 
general ail O.N.U., s-a întors 
la New York, după vizita 
treprinsă în 
Europa.

cîteva țări
în- 
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:

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
gențiile de presă, la 13 mai, 
comisia Organizației Statelor 
Americane care anchetează si
tuația creată între Republica 
Dominicană și Republica Haiti 
urmează să sosească, pentru a 
doua oară în Haiti, „în vede
rea continuării cercetărilor“.

în ajunul plecării comisiei 
în Haiti, Gonzales F.acio, pre
ședintele O.S.A., a declarat că 
„O.S.A. nu are posibilități să 
forțeze respectarea drepturi
lor umane“ și că „această pro
blemă aparținând problemelor 
interne ale Haiti, nu poate 
cădea în jurisdicția O.S.A.“. 
Facio a adăugat că, totuși, 
este „îngrijorat de haosul și 
lipsa de libertate din Haiti“.

Pe de altă parte, agențiile 
de presă anunță crearea unui 
„guvern haitian în exil“ la 
Sun Juan (Porto Rico). Potri
vit agenției France Presse, 
proclamația în legătură cu 
crearea acestui guvern este

semnată de 16 persoane, din
tre care opt se află în Haiti. 
Semnatarii proclamației cer 
recunoașterea acestui guvern 
de către guvernele din Ame
rica Latină și de către guver
nul Statelor Unite și subli
niază că mandatul președin
telui Haiti, Duvalier, expirînd 
la 15 mai, menținerea la pu
tere a acestuia după data de 
15 mai ar viola constituția 
haitiană.

Agenția Reuter menționează 
în.legătură cu crearea noului 
guvern că acest „guvern pro
vizoriu este un guvern anti
comunist”, 
pariția lui 
oblăduirea 
mulțumite 
laritate a lui Duvalier în rîn- 
durile poporului lui, Statele 
Unite, pentru a evita o revo
luție de stînga în Haiti, pre
feră crearea „unui guvern în 
exil”, fidel intereselor S.U.A. 
și orientat net împotriva for
țelor progresiste.

. — La Geneva
i Adunării Mondiale 
în cadrul discuțiilor

Așa se explică a- 
la Ponto Rico sub 
Statelor Unite. Ne- 
de lipsa de popu-

Noul guvern irakian
BAGDAD. — Postul de radio

Bagdad anunță că în noaptea de 
spre 13 mai a fost format 

gu- 
el

12 .
noul guvern irakian. Șeful 
vernului este Ahm'ed Ifassnn 
Balcr, vicepreședinte — Aii Sa- 
leh el Saadi, ministrul apărării 
— generalul Saleh Mahdi Amash, 
ministrul de externe — Talib 
Hussein Shabib, iar ministru de 
interne — Hazam Jawad.

După cum apreciază agenția 
Reuter, referindu-se la caracterul 
acestui guvern, „prea puține 
schimbări au avut loc, menținîn- 
du-se încă preponderența elemen
telor partidului Baas".

• GENEVA, 
tinuă lucrările 
a Sănătății. 1 
din comisia de program și buget 
cu privire la problema eradicării 
paludismului, a luat cuvîntul din 
partea delegației R. P. Romîne dr. 
Mihai Alclea.

în cuvîntul său, delegatul romîn 
ieferindu-se la orientarea în viitor 
a muncii de eradicare a acestei 
boli în diferite regiuni ale lumii, 
a' prezentat unele aspecte din 
experiența acumulată de tara noa
stră în lupta împotriva paludismu
lui. Eforturile depuse în R. P. Ro
mînă a arătat vorbitorul, au făcut 
ca în 1962. să nu mai fie nici un 
nou caz de malarie prin transmisie 
naturală și aceasta în timp ce în 
1949 s-au înregistrat peste 350 000 
de cazuri de malarie.

Reprezentantul romîn a mențio
nat în continuare sprijinul pe care 
țara noastră l-a acordat acțiunilor 
organizate de O.M.S. în cadrul 
programului de eradicare a palu
dismului.

strații la care participanții au 
cerut eliberarea celor aproxi
mativ 700 de comuniști indieni 
care se mai afla încă în închi
sori.

Luînd cuvîntul Ia mitingul 
de Ia Delhi, T. S. Svatantra, 
fruntaș al P.C. din India, a 
subliniat că eliberarea comu
niștilor va contribui la conso
lidarea unității naționale și la 
creșterea mișcării democratice 
în țară.

Romesh Chandra, redactor 
al săptămînalului „New Age", 
organul central al P.C. din In
dia, a subliniat în cuvîntarea 
sa că problema eliberării de 
urgență a comuniștilor este 
strîns legată de problemele de 
bază ale democrației indiene.

• DELHI. — La Dclhi și în 
alte orașe au avut loc Ia 13 
mai, mari mitinguri și demon-

e BOGOTA. — La Bogota 
a avut loc cea de-a patra- ple
nară a Comitetului Central al 
Uniunii tineretului comunist 
din Columbia. Principala pro
blemă inclusă pe ordinea de 
zi a plenarei a fost transfor
marea acestei uniuni 
organizație de masă a 
tului.

Plenara a dezbătut 
me ca pregătirea Congresului 
național al tineretului care se 
va deschide la 8 iunie — Ziua 
studenților — la Bogota și a 
Congresului tineretului din

într-o 
tinere-

proble-

America Latină, care urmea
ză să aibă loc în luna august 
în Chile.

• LISABONA. — După cum 
anunță agenția France Presse, la 
11 mai a luat sfîrșit procesul in
tentat studentului portughez Jose 
Bernardino de la Universitatea 
din Lisabona, care a fost arestat 
în luna mai anul trecut, pentru 
că a participat la activitatea or
ganizațiilor studențești. în în
chisoare, Bernardino a fost supus 
unor groaznice torturi de către 
membrii siguranței salazariste.

Tribunalul politic special l-a 
condamnat la doi ani și jumătate 
închisoare, la trei ani deportare, 
precum și la pierderea drepturi
lor politice pe timp de 15 ani.

• ASUNCION. — Referin- 
du-se la un anunț al poliției 
paraguayene, Agenția Prensa 
Latina menționează că tână
rul student Antonio Barreras, 
conducător al Federației stu
denților democrat-revoluțio- 
nari din Paraguay, a fost a- 
restat împreună cu alte per
soane.

HANOI. — Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii De
mocrate Vietnam a dat publici
tății o declarație în care arată 
că guvernul Republicii Demo
crate Vietnam consideră ilegală 
hotărîrea Comisiei internațio-

nale de control pentru Laos de 
a constitui un grup permanent 
ai acestei comisii 
ționeze în Valea 
Această hotărîre, 
mod unilateral de 
dieni și canadieni 
contravine acordurilor de la 
Geneva cu privire la Laos.

In declarație se subliniază că 
guvernul R. D. Vietnam solici
tă copreședinților conferinței 
din 1962 de la Geneva să ceară 
Comisiei internaționale să di
zolve neîntîrziat acest grup. 
Totodată, spre a asigura înde
plinirea întocmai a acordurilor 
de la Geneva, a normaliza si
tuația din Laos și a întări pa
cea în Indochina și în Asia de 
sud-est, guvernul R.D. Vietnam 
propune să se ia măsuri eficien
te pentru a curma uneltirile 
S.U.A. și ale forțelor proarne- 
ricane din Laos, care urmăresc 
subminarea păcii și neutralității 
Laosului.

care să sla- 
Ulcioarelor. 
adoptată în 
membrii in
ai comisiei,

BUENOS AIRES 13 (Ager- 
pres). — Agenția Associated 
Press anunță că la 12 mai, în
tregul cabinet argentinian și-a 
dat demisia. Agenția mențio
nează că această demisie „a- 
runcă Argentina în cea de-a 
noua mare criză de cînd pre
ședintele Jose Maria Guido a 
preluat puterea acum un an“.

După cum s-a mai anunțat,
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actuala criză a intervenit în 
urma unei declarații dată pu
blicității de către ministrul a- 
facerilor interne, generalul 
Enrique Rauch, care aducea 
acuzații unor membri civili 
ai guvernului și cerea demi
sia acestora. Acest fapt a pro
dus un grav conflict în rîndul 
miniștrilor care a dus pînă la 
urmă la demisia tuturor mi
niștrilor.

Agenția United Press Inter
național menționează că noua 
criză argentiniană a survenit 
„în urma acuzațiilor cu pri
vire la corupția care dom
nește în guvernul lui Guido”.

• MAUTHAUSEN. — La 12 
mai pe teritoriul fostului lagăr 
hitlerist al morții din Mauthau
sen (Austria) a avut loc o im
presionantă demonstrație împo
triva reînvierii fascismului, îm
potriva primejdiei de război, 
pentru pace și prietenie între 
popoare. La demonstrație au 
participat foști deținuți aus
trieci ai lagărului de concen
trare, precum și delegații de 
luptători împotriva fascismului 
din numeroase țări europene. 
Ei au cinstit memoria celor 
peste 120 000 de victime ale 
fascismului, care au pierit In 
lagărele morții de la Mauthau
sen.

• BELGRAD. — în insula 
Brioni au început la 12 mai tra
tativele între Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
și Gamal Abdel Nasser, preșe
dintele Republici; Arabe Unite, 
aflat într-o vizită în Iugoslavia.

• ATENA. — La 10 mai au 
luat sfîrșit dezbaterile din 
parlamentul grec în problema 
votului de neîncredere în gu
vern, propus de opoziție. Pro
punerea a fost respinsă prin- 
tr-o majoritate de 177 de vo
turi. Deputății partidului Uni
unea democratică de stînga și 
ai Uniunii de centru au boico
tat votul, declarînd că nu re
cunosc legalitatea majorității 
guvernamentale din parla
ment. Partidul progresist și in
dependenții au votat pentru 
neîncredere în guvern. în 
cursul dezbaterilor opoziția a 
criticat numeroase aspecte ale 
politicii externe și interne a 
guvernului.

• MOSCOVA. — Geologul so
vietic Erich Gerling a descoperit 
în partea de nord-vesf a U.R.S.S^ 
în regiunea Balticii, roci a căror 
vîrstă a apreciat-o la aproxima
tiv 5 milarde de ani (pînă acum 
erau considerate ca cele mai 
vechi rocile în vîrstă de 3,5 mi< 
liarde de ani).


