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Noi construcțiiîn gospodăriile colective
In gospodăriile agricole co

lective a început construcția 
adăposturilor pentru animale,, 
magaziilor și remizelor prevă
zute pentru acest an. Expe
riența dobîndită vină acum de 
unitățile fruntașe este folosită 
de numeroase alte gospodării' 
colective care au stabilit din 
vreme locul construcțiilor și-au 
procurat materialele necesare, 
au organizat echipe de con
structori.

BAIA MARE. — Gospodări
ile colective din regiunea Ma
ramureș ridică anul acesta 
peste 1200 de construcții, nu
măr dublu fată de cel realizat 
anul trecut. Pentru reducerea 
cheltuielilor, colectiviștii folo
sesc în mai mare măsură ma
terialele din resurse locale. In 
G.A.C. din raioanele Cărei și 
Satu Mare, de exemplu, se fac 
cărămizi și chirpici, iar în alte 
unități situate în apropierea 
zăcămintelor de calcar s-au a- 
menajat cuptoare pentru arde
rea varului. Totodată, colecti
viștii au pregătit din resurse 
locale 2 800 mc de cherestea și 
lemn de construcții rurale, au 
extras aproape 50 la sută din 
piatra și nisipul necesar noilor 
lucrări.

BUCUREȘTI. — G.A.C. din 
regiunea București au hotărît 
să execute în acest an toate 
construcțiile agrozootehnice 
necesare pentru numărul spo
rit de animale proprietate ob
ștească.

Totodată în 123 de gospodă
rii se fac lucrări pentru ali
mentarea cu apă a fermelor.

In planurile gospodăriilor co
lective din această regiune sînt 
prevăzute pentru acest an 2 164 
de obiective.

De asemenea gospodăriile 
și-au propus să creeze condiții 
mai bune de viață și muncă in
ginerilor si mecanizatorilor. In 
acest scop în mai mult de ju
mătate dintre ele se constru
iesc case de locuit pentru ingi
neri, iar în 156 de unități, se
dii pentru brigăzile S.M.T.

SUCEAVA. — Colectiviștii 
din regiunea Suceava s-au a- 
provizionat cu materiale nece
sare construcțiilor încă din pe
rioada de iarnă. Ei au trans
portat material lemnos, au scos 
din cariere piatră, pietriș și ni
sip. Multe gospodării cum sînt 

. cele, din Baia și Fîntînele și-au 
confecționat în ateliere proprii 
binalele necesare.

(Agerpres)

INTENSE PREGĂTIRI

IN PORTUL TURISTIC TOMIS
'Anul acesta se Încheie lucrările 

de construire și amenajare a por
tului turistic Tomis. in prezent, 
aici se iac intense pregătiri pen
tru noul sezon de vară. Se lucrea
ză la terminarea instalațiilor de 
iluminare a portului și cheiurilor, 
la instalarea rețelei de apă pota
bilă. In incinta portului, trustul a-

limentației publice locale amena
jează un butet și un chioșc de ră
coritoare. Cele 5 hidrobuze care 
vor ii puse Ia dispoziția vizitato
rilor pentru croaziere de agrement 
și curse regulate între stațiunile 
de pe litoral, ou fost reparate și 
revizuite.

(Agerpres)

In .Valea Jiului

PESTE 3 500 ARTISTI AMATORI
mineri- 
cultura-

La cluburile 
lor, căminele 
le și celelalte lăcașe 
de cultură din Valea 
Jiului își desfășoară 
activitatea peste 3 500

rie artiști amatori. De 
la începutul anului, 
aici au avut loc mai 
mult de 400 manifes
tări cultural-artistice 
— spectacole teatrale

și muzicale, conferin
țe, expoziții — la care 
au fost prezenți mii de 
mineri Împreună cu 
familiile lor.

(Agerpres)

Consfătuiri privind tehnica noua

Vineri 17 mai 1963

— Convorbire în legătu
ră cu Practica studenților 
în producție.
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— Viața de organizație : 
Instructorul teritorial — 
un bun cunoscător al pro
blemelor producției agri
cole !

— în fața examenului de 
maturitate.
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— Printr-o rațională re
partizare a forțelor — lu
crări la timp.

— SPORT.

La Palatul R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Deț înmînează tovarășului Gheor
ghe Apostol înalta distincție.

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne

DECRET
pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii Sblnâlîste 

tovarășului Gheorghe Apostol
Pentru activitate 

rirea și consolidarea 
naștere,

Consiliul de Stat
Art. unic. — Se 

Romînă” și medalia

îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în fău- 
statului democrat-popular, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la

al Republicii Populare Romîne decretează:
conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară 
de aur „Secera și Ciocanul” tovarășului Gheorghe Apostol.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-Dej

Lucrările Conferinței pe țară
a Uniunii Artiștilor Plastici

Joi dimineața, în sala mică a 
Palatului R. P. Romîne, s-au 
deschis lucrările Conferinței 
pe țară a Uniunii Artiștilor 
Plastici.

La Conferință participă de
legați ai secțiilor, filialelor și 
cenaclurilor Uniunii Artiștilor 
Plastici, precum și numeroși 
invitați — conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, artiști plastici, repre
zentanți ai celorlalte uniuni de 
creație, reprezentanți ai oame
nilor muncii din întreprinderile 
Capitalei.

La deschiderea lucrărilor 
conferinței au asistat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăras, Leonte Răutu. Con
stanța Crăciun, președintele

Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ilie Murgu- 
lescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, membri ai C.C. 
al P.M.R. și membri ai guver
nului.

Cuvîntul de deschidere a 
Conferinței a fost rostit de aca
demicianul Ion Jalea, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici.

Conferința a ales apoi pre
zidiul, alcătuit din tovarășii 
Corneliu Baba, Iosif Bene, Bo- 
ris Caragea, Henri Catargi, 
Spiru Chintilă, Alexandru Ciu- 
curencu, Aurel Ciupe, Brăduț 
Covaliu, Ion Irimescu, Ion Ja
lea, Vasile Kazar, Ovidiu Mai- 
tec, Jules Perahim, Eugen 
Popa, Mircea Popescu, Geza 
Vida.; Au fost alese, de aseme-

nea, comisia de validare, se
cretariatul și comisia pentru 
redactarea proiectului de re
zoluție a Conferinței.

Conferința a adoptat urmă
toarea ordine de zi : Darea de 
seamă asupra creației plastice 
și activității organizatorice a 
Uniunii Artiștilor Plastici — 
Sarcinile ce revin artiștilor 
plastici în lumina documente
lor de partid : raportul asupra 
activității Comisiei de cenzori; 
proiectul statutului modificat 
al Uniunii Artiștilor Plastici; 
alegerea Comitetului Uniunii 
Artiștilor Plastici și a Comi
siei de cenzori.

In aplauzele puternice ale a-

(Continuare în pag. a V-a)

Salutul Comitetului Centra! al Partidului Muncitoresc Rom,

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri

prezentat de tovarășul Emil Bodnăraș
CĂTRE

CONFERINȚA PE ȚARĂ A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI 
ROMINADIN R. P.

în întreprinderile
In ultima vreme, în între

prinderile industriei ușoare se 
folosește o formă nouă de pro
pagandă tehnică. Este vorba 
de organizarea unor manife
stări tehnico-științifice pe 
teme actuale, la care sînt in
vitați specialiști din alte între
prinderi.

ușoare
In cursul acestui an, în în

treprinderile industriei ușoa
re au fost organizate aproape 
30 de sesiuni, consfătuiri și 
alte manifestări tehnico-știin- 
țifice.

industriei
Solemnitatea luminării Diplomei de „Erou al Muncii Socialiste“

și a medaliei de aur „Secera și Ciocanul“
tovarășului Gheorghe Apostol

(Agerpres)
La Palatul R. P. Romîne a 

avut loc joi la amiază solem-' 
nitatea înmînării Diplomei de 
„Erou al Muncii Socialiste din 
R. P. Romînă“ și a medaliei 
de aur „Secera și Ciocanul" 
tovarășului Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului — 
Comitetului Central 
dului Muncitoresc 
prim-vicepreședinte 
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, pentru 
activitate îndelungată în miș-

„Scumpe tovarășe Apostol, 
In numele Comitetului Central 

al Biroului Politic, al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri te felicităm din toată 
inima cu prilejul împlinirii a 50 de ani de viață 
și acordării înaltului titlu de Erou ai Muncii ’ 
Socialiste.

Inoadrîndu-te de tînăr în mișcarea muncito
rească, te-ai călit în focul luptei revoluționare 
în anii ilegalității, ai înfruntat cu demnitate 
și curaj represiunile regimului burghezo-mo- 
șieresc, închisorile și lagărele, devenind acti
vist de frunte al partidului, luptător încercat 
pentru răsturnarea regimului burghezo-mo- 
șieresc și instaurarea puterii 
țăranilor.

Politic al 
al Parti- 

Romîn, 
al Consi-

carea muncitorească și merite 
deosebite în făurirea și conso
lidarea statului democrat- 
popular, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la naștere.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe . Maurer, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Ale
xandru Bîrlădeanu, Dumitru 
Coliu, Leonte

Voitec, Mihai Dalea, membri 
ai C.C, al P.M.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului.

•După citirea Decretului de 
decorare, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a înmînat tovarășu
lui Gheorghe Apostol- Diplo
ma de „Erou al Muncii Socia
liste" și medalia de aur „Sece
ra și Ciocanul“,

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus :

al Partidului,

muncitorilor și

Răutu, Ștefan
După eliberarea țării, ți-ai dedicat întreaga 

energie și putere de muncă făuririi vieții noi, 
socialiste. Ai adus o contribuție de seamă la 
întărirea rîndurilor partidului și a unității sale, 
la organizarea și dezvoltarea mișcării sindicale, 

' la avîntul economiei naționale și consolidarea 
orînduirii democrat-populare. Îndeplinind cu 
abnegație și înalt simț de răspundere sarcinile 
de seamă încredințate de partid ai dobîndit 
respectul și dragostea oamenilor muncii.

Iți urez, scumpe tovarășe Apostol, ani mulți 
de viață, sănătate și putere de muncă, noi și 
noi succese în activitatea rodnică pe care o 
desfășori în slujba partidului și poporului nos
tru, a cauzei socialismului și păcii.

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Muncito

resc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri transmit Conferinței pe țară a Uniu
nii Artiștilor Plastici un salut călduros și-i 
urează succes deplin în desfășurarea lucră
rilor.

Artiștii plastici, împreună cu toți oamenii 
de artă, aduc o contribuție prețioasă la îmbo
gățirea vieții spirituale a poporului, la dez
voltarea patrimoniului artei noastre naționale 
și a culturii socialiste.

Sub influența transformărilor revoluționare 
înfăptuite în țara noastră, în anii puterii 
populare, în condiții sociale noi, care asigură 
artiștilor posibilități nelimitate de manife
stare a talentului și energiei lor creatoare, 
artele plastice cunosc o puternică și constan
tă înflorire.

Continuînd tradițiile realiste ale artei pla
stice romînești, călăuziți de principiile realis
mului socialist, pictorii, sculptorii, graficienii 
au îmbrățișat un vast cîmp de teme noi, 
izvorîte din lupta revoluționară a poporului 
și a partidului, din realitatea nouă, socialistă. 
Au fost realizate numeroase opere de artă 
valoroase care oglindesc chipul omului nou, 
constructor al socialismului, munca avîntată 
ce se desfășoară pe întregul cuprins al pa
triei.

Artiștii aparținînd generației vîrstnice și-au 
arătat în acești ani întreaga măsură a posibi
lităților lor creatoare, ajungînd la împlinirea 
celor mai înalte năzuințe artistice. Alături de 
ei, s-a format și a crescut o generație de ti
neri ce-și afirmă cu vigoare personalitatea 
artistică, cucerind un loc de cinste în creația 
plastică.

In trecut marea masă a poporului era ținu
tă departe de comorile artei și ale culturii, 
mulți creatori de geniu rămîneau izolați și 
neînțeleși. Artistul zilelor noastre găsește un 
izvor de mari satisfacții în faptul că de rodul 
activității sale creatoare se bucură milioane 
și milioane de oameni.

Trăim cea mai măreață epocă din istoria 
patriei. In țara noastră socialismul a triumfat 
definitiv la orașe și sate. Pătrunse de elan 
patriotic și energie creatoare, clasa muncitoa
re, întregul nostru popor, sub încercata con
ducere a partidului, obțin victorii istorice în 
făurirea vieții noi. Se înfăptuiește cu succes 
grandiosul program de desăvîrșire a con
strucției socialiste, elaborat de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului.

Istoria a demonstrat că epocile bogate în 
evenimente remarcabile de ordin social și po
litic dau și artiști pe măsura lor, capabili să 
întruchipeze realitatea în opere de artă 
nemuritoare. Construcția societății socialiste 
oferă artiștilor plastici, ea și tuturor creato
rilor de artă, un izvor inepuizabil de inspira
ție, un univers nemărginit de teme și subiec
te de o mare forță emoțională. A înfățișa în 
piatră, în bronz, în lemn sau pe pînză imagi
nea luminoasă a lumii de azi, chipul omului 
nou cu bogata sa viață sufletească, optimis
mul și entuziasmul său, eroismul celor care 
au luptat și s-au jertfit pentru făurirea unei 
vieți mai bune — aceasta este misiunea no
bilă care revine artistului societății noastre 
socialiste. A ști că talentul său slujește po
porului, în mijlocul căruia s-a născut, că arta 
sa contribuie la transformarea conștiinței oa
menilor, la înnobilarea lor spirituală, la însu
flețirea în muncă a făuritorilor de bunuri 
materiale și culturale ale societății — iată 
suprema satisfacție a artistului cetățean.

Artiștii noștri leagă realizarea unor ase
menea opere de cunoașterea și înțelegerea 
profundă a realității, de pătrunderea în mie
zul relațiilor dintre oameni, în bogata lor 
viață sufletească. Nenumărate aspecte ale 
realității, neexplorate încă de artiști, așteaptă 
să-și găsească întruchiparea în noi opere de 
artă.

Lărgirea orizontului tematic ridică în fața 
artistului numeroase și complexe probleme 
de creație. Adevărata operă de artă trebuie 
să emoționeze și să convingă prin pasiunea 
pe care artistul o pune în plămădirea ei, prin 
înalta sa măiestrie artistică.

Fiecare epocă aduce în tezaurul culturii 
mondiale o notă distinctă, îmbogățind gama 
formelor și modalităților de expresie artistică. 
Arta realist-socialistă este prin natura ei o 
artă inovatoare, ea deschide cele mai largi 
posibilități de afirmare multilaterală a per
sonalității artistice, de dezvoltare a unei mari 
varietăți de stiluri în creație. Ei îi sînt străine 
însă, inovațiile privite ca un scop în sine, 
tendințele formaliste, deformările împinse la 
absurd, imitarea diferitelor curente și școli 
artistice, cît și platitudinea și cenușiul, re
darea naturalistă a realității, pentru că ace
stea duc la consumarea sterilă a talentului, 
răpesc operei de artă forța emoțională.

Unul dintre marii noștri pictori, N. Tonitza, 
spunea că adevărații creatori au avut întot
deauna groază de extravaganțe și de atitu
dini cu orice preț inovatoare, ei fiind întot
deauna firești și simpli, că orice creație, dacă 
nu e scăldată „în acei duh de viață, rupt din 
însuși sufletul artistului” — cum îl numea 
el — nu e operă de artă. Visînd la „societa
tea muncii pentru toți — și a libertății pen
tru toți”, Tonitza vedea arta pusă la adă
postul oricăror concesii și traficări pe care le 
impunea societatea burgheză și prevedea 
timpul cînd „creația își va lua zborul către 
orizonturile largi și senine către care de mii 
de ani sufletul artiștilor tinde necontenit”.

Dragostea pentru frumos a caracterizat 
poporul nostru întotdeauna. Chiar și în con
diții vitrege de dezvoltare, el a creat nease
muite valori de artă populară. Cu atît mai 
mare este receptivitatea sa artistică în con
dițiile dezvoltării de astăzi.

Artiștii noștri nu creează pentru un grup 
restrîns de rafinați și snobi. Contribuind la 
educarea gustului estetic al poporului, la cu
noașterea dc către acesta a înaltelor valori 
ale culturii, adevăratul artist este deosebit de 
sensibil la emoțiile trezite de arta sa în con
știința celor mulți, acestea constituind pentru 
artist o minunată busolă de orientare.

Creația artistică se bucură de atenția și gri
ja permanentă a partidului și guvernului. 
Conducerea de partid și de stat examinează 
în prezent noi măsuri de sporire a fondurilor 
pentru achiziționarea de lucrări artistice, de 
îmbunătățire a condițiilor de creație și de 
trai ale artiștilor plastici.

O mare însemnătate pentru dezvoltarea 
artelor plastice o are activitatea Uniunii Ar
tiștilor Plastici.

Dezbaterea problemelor fundamentale ale 
creației artistice, sprijinirea plină de grijă a 
creatorilor, și îndeosebi a celor tineri, în ve
derea valorificării cît mai depline a talentu
lui lor, promovarea în relațiile dintre artiști 
a unui spirit de înaltă principialitate, criti
carea manifestărilor de individualism, a spi
ritului de grup, a izolării de viață — sînt 
pentru Uniunea Artiștilor Plastici preocupări 
de prim ordin.

Se face simțită nevoia unei mai intense ac
tivități teoretice și critice, care să îmbogă
țească gîndirea științifică în domeniul artelor 
plastice, să lărgească orizontul ideologic al 
artiștilor, să combată ideologia burgheză, 
curentele decadente în artă.

însușirea concepției marxist-leniniste des
pre lume și societate, îl situează pe artist pe 
pozițiile cele mai înaintate, îl ajută să devi
nă militant activ în artă și în viață pentru 
construirea socialismului, pentru cauza nobilă 
a păcii și a înfrățirii între popoare.

Arta realist-socialistă se afirmă cu vigoare, 
cucerind noi și noi succese în țările socialiste, 
în lumea capitalistă artiști de seamă se pla
sează pe pozițiile realismului, manifestîn- 
du-și opoziția deschisă față de arta decaden
tă. Una din sarcinile importante ale Uniunii 
Artiștilor Plastici este aceea de a dezvolta și 
lărgi necontenit, în numele promovării artei 
realiste înaintate, legăturile cu artiștii pla
stici din țările socialiste cît și cu artiștii 
plastici din celelalte țări.

Partidul și guvernul, toți oamenii muncii 
își exprimă convingerea că artiștii țării noa
stre vor dărui poporului noi opere de valoare 
— mărturie vie 
le trăim.

a zilelor glorioase pe care

La ore Inge I.oew și Gerlinde Reisenberger, eleve ale Școlii 
tehnice de proiectanți din cadrul grupului școlar al Uzinelor „In
dependența" -Sibiu, au ascultat cu atenție explicațiile teoretice 
competente ale profesorilor. Legătura cu practica le este însă 
de mare folos, lată-le, în secția strungărie. grea a uzinei, exe- 

cutînd trasajul unor piese.
Foto : O. PLECAN

în cuvîntul ' său de răspuns, 
tovarășul Gheorghe Apostol a 
mulțumit călduros Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
pentru înalta distincție ce i-a 
fost acordată.

în acest moment emoționant 
pe care îl trăiesc — a spus el — 
gîndul meu se îndreaptă în 
primul rînd spre eroicul nos
tru partid, spre conducerea sa 
încercată leninistă, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, care m-au crescut și 
m-au educat în spiritul devo
tamentului pentru cauza mă

muncitoare șireață a clasei 
poporului romîn — cauza li
bertății. democrației și socia
lismului.

încredințez conducerea noa
stră de partid și de stat, în
tregul partid, clasa muncitoa
re, poporul romîn, că voi con
tinua să depun toată puterea 
mea de muncă pentru înfăp
tuirea politicii leniniste a par
tidului nostru.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a fost apoi felicitat și îmbră
țișat de conducătorii de partid 
și de stat, precum și de cei
lalți tovarăși prezenți la so
lemnitate. (Agerpres)

Comitetul Central 
Muncitoresc 
Consiliul de Stat 

Consiliul de Miniștri al R. P. R

al Partidului 
Romîn
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înă în zilele în care studenții arhitecți vor îm
brăca salopetele și vor urca pe schite ca adevă- 
r-ați oonșiructori, ei mai-au -de trecut .pragul -sesi
unii de examene. De pe acum, însă, ne am gîn- 
dit să adresăm întrebările de mai jos unor tova
răși care răspund laolaltă de buna pregătire a 
practicii în producție a studenților Institutului

de arhitectură „Ion Mir.tcu” din București :
1. Care sînt principatele învățăminte-ale practicii 

în producție din anii-trecufi ?
Ce măsuri ați lezat pentru buna organizate a 

practicii în acest an ?
3. Cum vell urmări ca practica din acest an să 

piilelUiască aptolundarea de către studenți a pro
blemelor tehnicii noi In proiectări si execuție f

Prof. DORIAN SARDT, 
conf. FLGRIN TilODGRES- 
CU — catedra de construcții 
a Institatuliii de arhitectură 
„I. Mincu”, ne-au răspuns :

IDacă ar fi să rezumăm în
vățămintele practicilor an- 
terioaream -putea des
prinde următoarele concluzii: 

bufia desfășurare a practicii 
depinde de buna ei pregătire 
realizată în strînsă -colaborare 
de către toți factorii intere
sați ; stabilirea locurilor de 
practică trebuie făcută -cu 
multă grijă în așa fel incit ele 
să ofere studenților condițiile 
optime pentru cunoașterea 
metodelor celor mai înaintate 
de' - muncă ; programul de 
practică trebuie stabilit prin 
îmbinarea cerințelor didactice

cu realitățile, respectiv sta
diul lucrărilor de pe șantierele 
unde se va efectua practica ; 
programul de practică trebuie 
diferențiat pe ani de .studiu și 
realizat prin activitatea prac
tică efectivă a fiecărui student 
la diferite locuri de muncă 
precum și prin forme de in
struire teoretică prilejuite de 
virtte, îhtîlnifî cu specialiștii, 
efectuarea unor referate etc.

In ceea ce privește pregă- 
i prac

tica de vară, putem spune 
operațiunile primei etape, 

începute încă în urmă cu două 
luni, sînt încheiate. A fost 
semnat contractul cu între
prinderea de construcții nr. 2 
din București la care organi
zăm practica de cîțiva ani con-

2 In ceea ce privește i 
tirea noastră pentru 
tir« de v«ră. mi tem

că

2 Pină în prezent, am stabi
lit locurile de muncă pen
tru practica din acest an. 

Cea mai mare parte a studen
ților vor efectua practica pe 
șantierele nr. 3 și 4, de pe șo
seaua Giurgiului; două brigăzi 
vor lucra pe șantierul Institu
tului de arhitectură și la cine
matograful de pe strada Ion 
Ghica. Noi am stabilit, de ase
menea, 5 ingineri și un tehni
cian care (pe lingă maiștrii re
partizați la fiecare brigadă) 
Vor asigura îndrumarea teh
nică a studenților. In unele a- 
partamente semifinite din a- 
propierea șantierelor vom 
amenaja săli de lucru și vesti
are. In perioada imediat urmă
toare vom sprijini conducerea 
institutul în luarea tuturor 
măsurilor necesare întocmirii 
programului de practică și re
zolvării tuturor celorlalte pro
bleme.

crărilor, iar studenții din anul 
V să urmărească modul de re
alizare a proiectelor. Credem 
că buna pregătire a practicii, 
ca și buna ei organizare vor 
contribui la aprofundarea pre
gătirii studenților noștri, ia 
întărirea legăturii lor cu 
problemele practicii de șantier 
și totodată la temeinica 
noaștere a tehnicii noi.

sau în finisaje etc. Vom orga
niza, de asemenea, vizitarea 
șantierului viitorului depou 
I.T.B. din sudul orașului unde 
se va executa biftarea acope
rișului halei și alte șantiere pe 
care se aplică asemenea meto
de noi de construcții.

cu-

[ Flori, beton și macarale. De-j 
f cor de primăvară pe Bulevar-1 
( dul 1 Mai din Capitală. 1 
1 j

Asist. CORNEL DUMITRES- 
CU — secretar al comitetului 
U.T.M. al Institutului de arhi
tectură „I. Mincu” :

secutiv ; șantierele au fost sta
bilite, că și numărul brigăzi
lor de muncă ; un număr de 25 
cadre didactice — din catedra 
de construcții și alte catedre 
de specialitate, precum și asis
tenți îndrumători de grupe — 
au fost stabiliți pentru îndru
marea activității studenților; 
s-au luat o serie de măsuri 
pregătitoare tehnlco-admini- 
strative. Tn cea de a doua eta
pă a pregătirilor (sfîrșitul lunii 
mai, începutul lunii iunie), 
vom pune la punct programul 
de practică pe baza cunoașterii 
concrete a stadiului lucrărilor 
de pe șantiere ; tot în această 
perioadă -definitivăm, împreu
nă cu organizația U.T.M. și a- 
sociațla studenților, planul ac
țiunilor cultural-educative. In 
sfîrșit, în a treia etapă (peri
oada dinaintea începerii prac
ticii) cadrele didactice i-au 
contact cu terenul, se face 
repartizarea precisă a bri
găzilor de practică pe locuri 
de muncă, se rezolvă pro- 
bletaa Vestiarelor, a săli
lor de proiecte, a cantinei, 
se întocmește planul vizitelor 
la alte șantiere din Capitală și 
în tele din urmă se face in
structajul cu privire la sarci
nile concrete ale practicii, la 
care participă toți studenții. 
Această organizare ne permite 
ca, pe baza cunoașterii. con
crete a realităților locului de 
muncă, să precizăm astfel pro
gramul de practică incit el să

3 Cuno
denți
nni îr

Cunoașterea de către stu- 
i a tehnicii celei -mai 

noi în proiectare și execu- 
canstituie pentru noi u- 
din obiectivele principale 
practicii. Cei peste 400 de

CONSTANTIN POPA — 
inginer șef al Întreprinderii 
de construcții nr. 2-București, 
ne-a răspuns : 2 Stabilirea grupelor de prac

tică, contactul cu organizația
U.T.M. a întreprinderii, pro. 

punerile privind programul de 
practică sînt cîteva din măsurile 
întreprinse pînă în prezent de 
organizația U. T. M. și asociația 
studenților.

tie, 
nul 
ale 
studenți ce vor face practica 
(din toți anii, cu excepția anu
lui I, care efectuează lucrări 
de atelier) vor realiza în ceie 
6 săptămîni de practică (-1 lu- 
lie-10 august) operațiuni efec
tive lucrînd prin rotație, timp 
de 7-10 zile, în echipe de zi
dărie, dulgherie, betonare, 
pardoseală, instalații, zugră
veli, vopsitorie etc. Noi ținem 
seama de specificul anilor ast
fel ca lucrările să se facă in 
strînsă legătură cu cursurile 
studiate anul precedent sau în 
anul următor. întrucît ne pre
ocupă înarmarea studenților 
nu numai cu anumite deprin
deri practice, ci și adîncirea 
cunoașterii problemelor prac
tice legate direct de activi
tatea lor viitoare, pe lingă 
zilele de lucru efectiv, o zi 
pe săptămînă este consacrată 
îndrumării tehnice : în acea
stă zi au loc vizite pe șantie
rul respectiv sau pe alte șan
tiere, întîlniri cu specialiști în 
proiectare și execuție și dis
cuții la locurile de muncă. 
Unii studenți fruntași au sar
cina să efectueze lucrări de 
documentare, referate despre 
execuția și recepționarea lu-

1 Faptul că de cițiva ani
Institutul de arhitectură 
organizează practica stu

denților în cadrul șantierelor 
întreprinderii noastre dove
dește, desigur, existența unei 
experiențe pozitive a activită
ții noastre comune. Muncitorii 
și tehnicienii întreprinderii 
noastre sînt bucuroși să pri
mească în mijlocul lor pe vii
torii arhitecți și să contribuie 
într-o măsură cit mai mare la 
desăvîrșirea pregătirii lor. 
Putem spune că seriile trecute 
de studenți arhitecți au mun
cit cu frumoase rezultate, cot 
la cot cu muncitorii noștri. 
Mai ales la o serie de lucrări 
cu o mai mare tehnicitate (îmi 
amintesc, de pildă, de partici
parea studenților la montarea 
cofrajelor de inventar și la o- 
perațiunile de sudare cu ma
șini noi) ei au obținut rezul
tate remarcabile. Experiența 
ne-a arătat importanța unei 
strînse legături a conducerii 
întreprinderii și șantierelor, a 
cadrelor de specialitate — cu 
conducerea institutului și ca
drele didactice, a unei coordo
nări operative a programelor 
de practică, precum și a îm
părțirii studenților în brigăzi 
de muncă.

3 în timpul desfășurării prac
ticii, ne vom concentra efor
turile spre asigurarea parti

cipării active a tuturor studen
ților la program, spre respec
tarea disciplinei ca și spre desfă
șurarea unor activități cultural- 
educative cit mai bogate îm
preună cu tinerii muncitori. 
Pe lingă spectacolele prezen
tate cu noul program -sil bri
găzii artistice, pe lingă întreceri 
sportive — vom iniția în acest 
an unele conferințe pe baza pro
iectării de diafilme despre avîn- 
tul construcțiilor din patria noa
stră, inclusiv despre realizările 
întreprinderii de construcții în 
cadrul căreia vom lucra. Ca să 
stimulăm interesul studenților 
pentru tehnica nouă, cu sprijinul 
conducerii institutului și șantie
rului vom organiza, la mijlocul 
perioadei de practică, o consfă
tuire cu toți studenții proiectanți 
în cadrul căreia specialiști vor 
răspunde Ia întrebările legate de 
activitatea practică și în mod de
osebit în legătură cn cele mai 
moderne utilaje și materiale fo
losite.

3 Șantierele noastre, sperăm, 
să ofere studenților posi
bilitatea de a cunoaște 

problemele mecanizării con
strucțiilor, ale folosirii utilaju
lui greu și de mică mecaniza
re, precum și ale aplicării me
todelor noi de proiectare, exe
cuție, finisare și a structurilor 
moderne. Astfel, pe șantierele 
din șoseaua Giurgiului, stu
denții vor putea lucra la blo
curi de locuințe cu structuri 
monolitice și cu cofraje gli
sante începînd de la faza de 
săpături și pînă la cea de fini
sare. La cinematograful de pe 
strada I. Ghica ei vor putea 
studia problemele privitoare la 
planșee precomprimate. Prin
tre metodele mai noi de lucru, 
ei vor putea studia noul si
stem de aprovizionare cu be
ton fără folosirea macaralelor 
turn, soluțiile noi în ce prive
ște metodele de executare a 
blocurilor cu cofraje glisante

corespondenții voluntari

Foto: AGERPRES

colectivului sportiv
muncitorii 

ba mai ve-
seră la meci. Toți 
celor două secții, 
niseră și alții.

Pînă să apară 
teren, un grup de 

în-

facem ? s-au întrebat ei. 
copii au propus să se 
două pietre în loc de 
sau două pălării, ca să

să 
cO-

Etapa a H-a a concursului 
organizat de ziarul 

^Scinteia tineretului 
pentru

Pe măsură ce înaintăm pe drumul desăvîrșirii construc
ției -socitttiste în patria noastră tot mai numeroase sînt 
faptele minunate săvîrșite cu simplitate și modestie de 
către oamenii muncii, fapte care oglindesc frumusețea lor 
morală, chipul luminos al oamenilor zilelor noastre. Le 
găsim în viața de toate zilele, pretutindeni, în fiecare colț 
de țară, în fiecare colectiv de muncă.Aceste fapte vred
nice de laudă apar și se multiplică necontenit în societa
tea noastră, în care conștiința socialistă a maselor, edu
cate de partid, se dovedește din ce în ce mai mult o forță 
activă, capabilă de adevărate minuni.

Faptele acestea înălțătoare, care dovedesc înalta ținută 
morală a oamenilor ce le săvîrșesc, exercită, asupra noa
stră. a Celor tineri, o influență puternică, binefăcătoare.

La propunerea unui mare număr de corespon
denți, din dorința de a reflecta pe larg aceste 
trăsături morale ale oamenilor înaintați, modele 
de viață pentru tînăra generație, ziarul nostru 
organizează în întîmpinarea zilei de 23 August 
etapa a doua a concursului pentru corespon
denții voluntari cu tema :

conștiinței socialiste“
Concursul este deschis atît corespondenților 

voluntari cu experiență, celor care au participat 
și la prima etapă, cit și tinerilor care nu s-au 
adresat pînă acum ziarului.

In uzine și fabrici muncesc nenumărați fruntași în pro
ducție, minunați eroi ai zilelor noastre, oameni entuziaști 
și cu dragoste pentru prestigiul uzinei lor, preocupați de 
îmbunătățirea necontenită a calității produselor, de des
coperirea unor noi metode de muncă, inovatori ai tehnicii, 
pasionați pentru învățătură. Trimiteți-ne reportaje și în
semnări despre asemenea oameni, despre faptele lor cele 
mai frumoase în muncă săvîrșite în întrecerea socialistă, 
despre dragostea cu care aceștia îi ajută pe tineri să-și 
sporească măiestria profesională, să dobîndească un profil 
moral-politic demn de înaltul titlu de muncitor al orin- 
duirii noastre socialiste despre dragostea pentru învăță
tură, pentru însușirea tainelor științei ți culturii de către 
tineretul muncitoresc.

Pe ogoarele patriei se duce o pasionantă luptă pentru 
a spori rodnicia pămintului cu ajutorul științei agricole, 
al puternicei baze tehnico-materiale cu care e înzestrată 
agricultura socialistă. în toate gospodăriile colective, de 
stat, in S.M.T.-uri muncesc nenumărați maeștri ai recol
telor bogate, care se străduiesc să aplice cit mai bine și 
cu folos știința agricolă, învață din cărți și din experiența 
înaintată, înving greutățile, concepțiile înapoiate care se 
mai ivesc, dovedindu-și prin fapte dragostea lor pentru 
avutul obștesc, grija pentru sporirea acestuia. în rîndul 
tineretului de Ia sate se formează o mentalitate nouă, o 
nouă atitudine față de muncă — conștiința de colectivist 
— manifestată printr-o muncă harnică, neobosită pentru 
înflorirea gospodăriei colective.

De asemenea, activitatea multilaterală pe care o des
fășoară intelectualitatea noastră — ingineri, medici, pro
fesori, cercetători, artiști etc. — pentru sporirea valorilor 
materiale și culturale ale poporului nostru, oferă nu
meroase fapte semnificative în acest sens.

în șooli și facultăți învață un detașament important al 
tineretului nostru. Elevii și studenții sînt specialiștii de 
mîine ai economiei și culturii socialiste. însușirea como
rilor științei și culturii le cere să se dăruiască cu pasiune 
învățăturii — principala lor îndatorire — trăind intens 
și cu conștiința înaltelor răspunderi viitoare, anii frumoși 
ai adolescenței și tinereții.

Deosebit de interesante ți semnificative sînt faptele 
care vorbesc despre comportarea morală a oamenilor îna
intați ai zilelor noastre, a celor mai buni dintre tineri. 
Atitudinea nouă, înaintată, față de muncă, comportarea 
demnă în societate, în familie, în relațiile de prietenie ți 
dragoste — iată un alt domeniu deosebit de important 
din care pot să-și aleagă faptele despre care vor scrie 
participanții la concursul nostru.

Redacția recomandă corespondenților să insiste mai 
mult asupra faptelor interesante, să caute și să descopere 
cît mai multe asemenea fapte, semnificative pentru con
știința socialistă a tineretului nostru.

Etapa a doua a concursului este deschisă pînă 
la data de 23 August 1963 și va ti dotată cu nu
meroase premii constînd în obiecte, excursii in 
țară și în străinătate.
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iȘcoala tehnică de arhitec- j 
} tură din Capitală pregăfe.jiej 
f cadre calificate de tehnicieni j 
! în arhitectură, construcții, J 
(topografi în construcții și si- j 
t stematizare, laboranți de) 
l șantier, desenatori în con- j 
I strucții și instalații. In foto- j 
i grafie, un aspect din atelie- j 
( rul de machete.

Foto: AGERPRES j

CINE
FLÄCÄRI 

panoramic: 
19; 21,15).

CARTAGINA IN 
— film pentru ecran 
Patria (10; 16,30; . .
ROCCO ȘI FRAȚII SĂI — am
bele serii: Republica (9,15; 12,45; 
16,30; 20), București (9; 12,30; 
16,30; 20). 1 Mai (9; 12.30; 16; 
19.30), Gh. Doja (10,30; 14; 
17,30; 21), Alex. Sahia (9; 12,30; 
16; 19,30; — grădină 20,15), 
Miorița (10,45; 14,30), Ștefan cel 
Mare (9,45; 13; 16,15; 19,30), G. 
Coșbuc (10; 13,30; 17,30; 21), 
Stadionul Dinamo (orele 20,15), 
Arenele Libertății (orele 20,30), 
Grădina Progresul (orele 20,45), 
Grădina T. Vladimirescu (orele 

Grădina 13 Septembrie 
20,15), Flacăra (orele 

17). CABOTINUL : 
la cinematografele Ma- 
(10; — 
21), I. C. Frimu (9; 11,15;

20,45), 
(orele 
10,30;
lează 
gheru
18,45; .. . . . .
13,30; 16,30; 18,45; 21,15 — gră
dină 20), Grivița (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Stadionul Giulești 
(orele 20), 23 August (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21 — gră
dină 20), Libertății (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45 — grădină

ru-

12; 14,15; 16,30;

Fier vechi
Cu multă regularitate la 

secția C.F.R. L. 3 Blaj se or
ganizează largi acțiuni de co
lectare a metalelor vechi. 
Astfel, în primele 4 luni ale 
anului acesta au fost colectate 
și expediate oțelăriilor 270 
tone fier vechi.

M A T O G
20). RĂZBOI ȘI PACE — ambe
le serii : rulează la cinemato
graful V. Alecsandri (15,30; 19). 
MAMELUCUL : rulează la cine
matografele Elena Pavel (10; 12; 
15; 17; 19; 21 — grădină 20), 
Floreasca (15; 17; 21). CERTIFI
CATUL DE NAȘTERE: Tine
retului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30), G. Bacovia (15,30; 18;

20,15). IDIOTUL : rulează la ci
nematografele Victoria (10; 12,30; 
15; 17,45; 20,30), V. Roaită (10; 
12; 16; 18,15; 20,30 — grădină 
20). PLANETA FURTUNILOR: 
Central (10,30; 13; 15,30; 18; 
20,30). IN NOAPTEA DE A- 
JUN : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 14 după-amiază 
16,15; 18,30; 20,45). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII la 
orele 10 la cinematograful 13

U

oțelăriilor
Acțiunea continuă și în pre

zent. Numai în două zile au 
mai fost colectate încă 5 000 
kg fier vechi.

FLOREA TISTULEASA 
corespondent voluntar

F
CUMPARA-ȚI UN 
Septembrie (11,30; 

18,30; 20,30). PRO- 
FILME DOCU- 
rulează în conti- 
orele 10 pînă la

Prin secțiile Combinatului 
de îngrășăminte azotoase din 
Piatra Neamț au apărut afișe 
scrise cu litere de-o șchioapă 
care anunțau un mare meci 
de fotbal. Echipa din subsec- 
ția Sinteză, sub denumirea de 
„Ventilul" (bine că nu avem 
și o secție de dopuri că cine 
știe ce nume mai purta 
echipa) a chemat Ia o între
cere de fotbal subsecția elec
trică care a primit adhoc 
numele de „Releul“.

Căpitanii celor două echipe 
s-au întîlnit să stabilească 
terenul, culorile echipamen
tului etc... ca la fotbal.

— Noi zicem, să jucăm 
“ '"I' — au spus

de pildă, 
Săvinești. 

e neutru ? 
de la „Venti-

Pe 
cei 
pe

un teren neutru 
de la „Releul“, 
terenul coloniei

— Păi, cum 
au răspuns cei 
Iul', că doar aparține colec
tivului nostru sportiv „Viito
rul".

— Bine, dar dacă nu se 
ocupă nimeni de îngrijirea 
lui, nu înseamnă că e neutru ?

Nu s-a stabilit pînă la 
urmă cine e neutru, terenul 
sau colectivul sportiv, dar s-a 
căzut în general de acord. In 
ziua cu pricina, să nu mă în
trebați cîți spectatori veni-

echipele pe 
de spectatori 

a observat că nu există decît 
o singură poartă.

Ce '
Niște 
pună 
bare, 
nu se lovească portarul. Ar 
merge — a răspuns cineva — 
dar ce te faci dacă se întîmplă 
să tragă vreun jucător o 
minge la păianjen ?

— Hai să reparăm poarta, a 
propus cineva. Și pe loc s-a 
alcătuit o brigadă de cons
tructori din vreo 7 muncitori. 
■Eugen Haidu a plecat după 
un ciocan, Ion Savin a dat 
fuga după topor, Ioachim 
Ștefan a luat o bicicletă și 
fuga pînă la părinții săi după 
niște scînduri. în sfîrșit, ban
dajată în fel și chip a 
apărut pe teren și a 
poartă. E drept că la un colț 
avea înălțimea de 1,80 m. iar 
la celălalt de 2 metri, dar era 
o poartă.

— O să-i sfătuim pe băieți 
să tragă pe jos — și-a dat ci
neva cu părerea.

— Dar echipele ? De ce nu

apar echipele ? au întrebat 
unii, iar alții, mai nesportivi, 
au început să fluiere. Oricum, 
trecuseră vreo două ore 
cînd meciul trebuia să 
ceapă.

Cum puteau echipele 
apară dacă tovarășii din
lectivul sportiv nu le aduse
seră echipamentul necesar ? 
Unii aveau bocanci, alții pan
tofi de tenis, cei mai mulți 
pantofi. Era nevoie de o nouă 
înțelegere între căpitanii celor 
două echipe. Pînă Ia urmă, au 
apărut pe teren fiecare cu ce 
a avut.

Dar alt ghinion. Nu a venit 
arbitrul. In sfîrșit, după ce am 
găsit unul, nu găseam fluier. 
Despre meci nu pot 
decît că a fost foarte 
cei 22 de tineri nu au 
țumit pe tovarășii 
muncă, spectatorii

Nu are importanță 
goluri s-au marcat. S-a 
servat însă un mare gol... în 
activitatea colectivului nostru 
sportiv care a uitat cu totul 
de principala sa preocupare : 
activitatea sportivă de masă.

spune 
frumos, 
nemul- 
lor de

mai 
doua

cite 
ob-

Intinerește orașul Buzău.
Foto : Prof. V. ORZA

Septembrie. 
BALON : 13 
13,30; 16,30;
GRAM DE 
MENTARE, 
nuăre de la 
orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. FRUMOASA LAU- 
RETTE : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (15,45; 18; 
20,15). PIRAȚII AERULUI — 
cinemascop: Giulești (10,30;
12,15; 15,15; 17; 18,45; 20,30).
TOATĂ LUMEA E NEVI
NOVATA : rulează la cinemato
grafele înfrățirea între popoare 
(16; 18; 20), Flacăra (orele 20,30), 
Volga (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Olga Bancic (16; 18,15; 20,30). 
DOSARUL FURAT : Cultural 
(15; 17; 19; 21). PESCĂRUȘUL 
NEGRU : rulează la cinemato
graful Alex. Popov în continua
re de la orele 9 pînă la orele 21. 
CAVALERII TEUTONI — ci
nemascop (ambele serii): 8 Mar
tie (16; 19,15 — grădină 20).
PATRU INIMI: rulează la ci
nematograful Constantin David 
(16; 18,15; 20,30).

ION ANDREI
corespondent voluntar

serviciuluiProbabil din superficialitatea......... ........
de control al calității de la Fabrica de bi
ciclete din Zărnești unele biciclete livrate 
în comerț au multe defecte, printre care: 
cauciucuri perforate, spițe care nu pot fi 
strînse etc.

în comuna Hălmagiu, raionul Gurahonț a fost 
construită acum cițiva ani și dată în folosință 
o baie comunală. Ea insă a funcționat numai 
puțin timp pentru că sfatul popular folosește pc 
intendentul băii la alte munci. Baia a ajuns acum 
în paragină.

OCTAVIAN TURUC 
corespondent voluntarGHINGA LAZĂR

corespondent voluntar

La ce poate servi un certificat de calitate...

Ca să faci o baie. întîi trebuie să-i faci un duș 
de înviorare... băii.

Desene : M. CARANFIL

ȘTIINȚĂ > ȘTIINȚĂ • ȘTIINȚĂ • ȘTIINȚĂ • ȘTIINȚĂ
Cuie din material

plastic
Institutul pentru mase plastice 

din Varșovia a elaborat un nou ma' 
terial sintetic denumit bistan, care 
are particularități neobișnuite. Din 
acest material pot fi confecționa
te cuie care pot fi bătute în pe
reți. Materialul rezistă la tempe
ratura pină la 200 grade Celsius și 
permite o prelucrare de precizie.

ULTRASUNETELE 

SI USCAREA
HAMEIULUI

La Institutul de cercetări științi
fice pentru tehnica agricolă din 
Repi (R. S. Cehoslovacă) se fac ex
periențe în domeniul folosirii ultra
sunetului în agricultură.

S-a soldat cu rezultate excelen
te folosirea ultrasunetului pentru 
uscarea hameiului și distrugerea 
insectelor dăunătoare.

• 0 interesantă invenție © Acțiunea cimpurilor
electromagnetice în medicină și agricultură

Se știe de mult că folosind ener
gie electrica se poate influența 
dezvoltarea țesuturilor vii accele- 
rindu-se sau lncetinindu.se desfă
șurarea diferitelor procese care au 
loc in organism.

Oamenii de știință folosesc nu
meroase aparate generatoare de e- 
nergie electrici în studiul activită
ții diferitelor organe și țesuturi ale 
omului, animalelor și plantelor. 
Totodată se Întrebuințează pe sca
ră largă aparate care acționează 
asupra proceselor vitale din orga
nismul viu.

Un nou „membru" 
în familia electroterapiei

Dintre metodele electrice utiliza
te In biologie și medicină, de o 
deosebită utilitate s-au dovedit 
timpurile electromagnetice. Cim- 
purile electromagnetice sînt forma
te din particulele elementare cu
noscute sub numele de fotoni. Ele 
se propagă cu viteza luminii sub 
formă de radiații electromagne
tice,

Aceste unde sini produse de ge
neratoare de timpuri electromag
netice și în funcție de „dozarea' 
lor, activitatea fiziologică a orga
nismului poate fi intensificată sau 
atenuată.

De maj mulți ani, la Institutul 
de balneologie al Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
se experimentează un astfel de a- 
parat care dezvoltă timpuri elec
tromagnetice. Aparatul construit de 
un grup de cercetători al institu
tului, in frunte cu Vasile Robes- 
cu și dr. A. Măcelariu, a fost de
numit „magnetodiaflux“ și și-a gă
sit de pe acum multiple întrebuin
țări.

Încă din noiembrie 1958 au fost 
experimentate efectele timpurilor 
electromagnetice ale magnetodia- 
fluxului asupra celulelor organis
melor vii.

Aplicații practice
Rezultatele au Întrecut așteptă, 

rile. „Capitole“ Întregi din pato
logia umana »-au bucura; de efec-

lele favorabile ale magnetodia- 
fluxului. Succesele cele mai spec
taculoase au fost obținute in tra
tamentul diferitelor forme de reu
matism. Reumatismul inflamator 
anchilozam, poliartrita cronică evo
lutivă, spondiloza sînt numai cile- 
va lor me de reumatism care bene
ficiază de tratamentul cu magneto
diaflux.

Dintre bolile de nutriție, diabe
tul, chiar in lipsa insulinei sau a 
altor tratamente „clasice“, este 
mult ameliorat prin noul tratament 
electromagnetic.

O serie de boli nervoase sau 
psihice sînt, de asemenea, influen
țate pozitiv de iradierea cu aju
torul magnetodiafluxului. Astenia 
nervoasă, mai ales formele reacti
ve cu modificări funcționale rever
sibile, unele torme de astenie re
ziduală, precum și simptomele ner
voase din alte boli (arteriosclero- 
za cerebrală etc.) și multe alte ma
ladii sînt tratate cu succes prin 
cîteva ședințe cu magnetodia
flux.

Dar magnetodiafluxul poate In
fluența în egală măsură și proce
sele vitale ale organismelor vege
tale. Celulele din țesuturile vii 
funcționînd Ia fel la animale ca și 
la plante, s-a experimentat stimu
larea unor funcții biologice ale ve
getalelor.

Experiențele făcute Ia G.A.S. 
Popești-Leordeni, unde a fost in
stalat un aparat magnetodiaflux, 
au arătat că și viața plantelor este 
influențată favorabil de acțiunea 
timpurilor electromagnetice. Aces
tea au dus Ia iarovizarea rapidă a 
tuberculelor de cartofi și a altor 
soiuri de semințe. Cercetările au 
demonstrat că se poate reduce 
astfel Ia o treime prețul iaroviză- 
rii. In plus, iradierea tuberculilor 
de cartofi cu unde electromagne
tice a dus la sporirea recoltei cu 
40 la sută Ia hectar, tmbunătățin- 
du-se tn același timp și valoarea 
nutritivă a cortofilor.

Dr. A. RĂCHITĂ

chtrurgical
La Institutul de semiconduc

tor! al Academiei de Științe a 
U.R.S S. a fost realizat un frigi
der chirurgical miniatural care 
împiedică mortificarea țesuturi
lor în timpul operațiilor plasti
ce. Instrumentul nu este mai 
mare decît două cutii de chi
brituri șj el se poate alimenta 
de la un acumulator de buzu
nar,

în comparație cu pungile de 
cauciuc cu gheață, frigiderul 
prezintă avantajul că bolnavul 
nu mai trebuie să rămînă ne
mișcat în pat și că nu îngreu
nează mișcările sale.

Acțiunea frigiderului se ba
zează pe răcirea termoelectrică, 
care apare atunci cînd un cu
rent continuu trece printr-un 
circuit compus din doi semi- 
conductori. Temperatura poate 
fi reglată în limitele dintre 0 și 
5 grade Celsius.

lncetinindu.se


î «
!
» t

î
* t
!
i
»
;*
I «

-a încheiat, în linii mari, o etapă hotărîtoare în 
bătălia pentru recolta acestui an — însămînță- 
rile de primăvară. Mecanizatorii, tinerii aceștia 
entuziaști, au muncit cu hotărîre pe frig și 
ploaie, colbu'iți de vînturile bărăganelor. I-a în
suflețit în muncă conștiința că prin mîinile lor 
trec recoltele bogate. Că de priceperea lor, de ca

litatea lucărilor executate de ei, depinde belșugul ogoarelor. 
Sînteți chemați să răspundeți, într-o însemnată măsură, 

de pîinea poporului. Ați simțit în această campanie, zi de zi, 
ceas de ceas, această răspundere majoră. Sentimentul acesta 

v-a făcut dîrji, hotărîți, încrezători în forțele voastre.
Și în primăvara aceasta, ca și în alte campanii agricole, 

dar mai mult acum, ați fost solii care, alături de agronomi, 
ați înfrățit știința cu ogorul. Pămîntul, ogoarele fără haturi 
și-au dezvăluit tainele în fața voastră.

într-un fel, viața voastră e plină de romantism. Vă carac
terizează dorința ca în fiecare an să aduceți țării recolte tot 
mai bogate. Și pentru atingerea acestui țel, mobilizați mereu 
noi energii tinerești.

Prin munca voastră harnică din primăvara aceasta ați 
pregătit o temelie solidă pentru recolta acestui an. Vă aș
teaptă însă noi etape, tot atît de hotărîtoare pentru soarta re
coltei : lucrările de întreținere, pregătirile pentru campania 
de recoltare, secerișul. Toate impun o muncă temeinică, chib
zuită, operativă, de înaltă calitate. Succesului dobîndit în 
campania de primăvară, adăugați-i noi succese în munca voa
stră în etapele viitoare din bătălia pentru belșugul anului 
acesta.

Prezentăm acum, dintre voi, numai un mic mănunchi. Ei 
strîng, precum pădurea într-un singur arbore, tot ce aveți 
mai frumos și mai avîntat. Imaginile ca și aceste microbio- 
grafii, îmbogățite cu realizările șl faptele din actuala campa
nie vă sînt proprii tuturor, sînt proprii chipului tînărului din 
noul sat socialist”.

STOICA POPA Președintele gospodăriei co
lective din Dorobanțu, tovară

șul Dinu Batiu, a primit, bucuros să ne vorbească despre me
canizatorul Popa Stoica :

— în campania aceasta socotesc că a făcut cea mai multă 
și mai bună treabă. Ne-a ajutat foarte mult la pregătirea 
terenului pentru însămințarea porumbului. Aveam o supra
față mare — 660 de hectare. Și timpul era foarte scurt. Pen
tru ca însămînțatul să se poată face la vreme, Stoica Popa 
a lucrat cu multă operativitate, reușind să discuiască sin
gur cîte 30 de hectare de teren pe zi, ceea ce înseamnă că 
3 semănători 2 SPC 2 aveau unde să semene porumbul. .

nriHor moFJVAiîri Mereu bine dispus, săritor laDOBRE POENARU toate> entuziast< visător. Așa-l 
cunosc tovarășii lui de brigadă și colectiviștii din Balaciu 
pe mecanizatorul fruntaș Dobre Poenaru. In actuala cam
panie. Dobre a muncit mai mult ca oritind, depășindu-se pe 
el. Pe tarlaua lui, însămînțatul porumbului a durat numai 7 
zile față de 10 cit fusese planificat inițial, A lucrat în schim
buri prelungite și a amânat... sărbătorile și ceasurile de odih
nă pentru zilele tind nu e în campanie.

— Secretul succeselor lui Dobre stă în faptul că tinărul 
acesta își iubește tare mult meseria, tot așa cum iubește și 
gospodăria unde-i lucrează soția.

cDirrmr: nrAtvrnv Gospodăria colectivă Ciochi-GRIGORE DIANCOV na_ un(Je lucrează brigada lui, 
avea în lunca Ialomiței un teren accidentat de vreo 120 de 
hectare. Această pîrloagă n-a fost însămânțată și n-a rodit 
niciodată. „Aveți un sector zootehnic puternic, în plină dez
voltare — i-a spus Diancov președintelui gospodăriei. Tere
nul acesta poate asigura o mare cantitate de furaje dacă l-am 
lucra și însămința”. „Dar e numai hîrtoape — i-a spus pre
ședintele. Nu cred că e posibil să fie lucrat”. „Asta o să văd 
eu cu băieții mei”. In cîteva zile cele 120 de hectare au fost 
date producției, însămînțîndu-se în întregime cu porumb fu
rajer.

>y

SURÌSUL
ÎNVINGĂTORILOR

Cînd, biruite, sevele-i aclamă,
Ei — doar surîd, învingători, romantici. 
Cum — tonic — surîdeau eroii antici. 
După întrecerea olimpiană.

înverșunat le e conturul feții.
Surîd bărbații I Demn, frumos ! Priviți-i ! 
Ochi puri rotesc, precum îndrăgostiți!, 
Spre pîinea nouă — rădăcina vieții.

GHEORGHE BURICEA . Ne-am adresat tovarășului 
inginer Iordan Caraenache, di

rectorul S.M.T. Dorobanțu, regiunea Dobrogea, cu rugămintea 
să ne vorbească despre tinărul mecanizator Gheorghe Bu- 
ricea.

— Da, îmi face plăcere să vorbesc despre acest mecaniza
tor fruntaș. Lucrează în brigada a treia la G.A.C. Țepeș 
Vodă. E cel mai bun din brigadă. Pînă acum planul pe cam
panie și l-a realizat în proporție de 209 la sută. Adică, a 
lucrat mai mult decît doi. Dacă te duci pe urmele lui Buri- 
cea, zici că acolo unde a lucrat el sînt loturile experimen
tale ale unei stațiuni de cercetări.

«jr<»ry. (vzy'T’rr D~am intilnit la căpătui tar—GHEORGHE D. NIȚU lalg. und^ dup. seQara 
nată, însămînța porumbul pentru furaj. Se sfătuia cu inginerul 
agronom al gospodăriei, Cristache Popa. N-am putut sta de 
vorbă cu el. Se grăbea.

— E unul dintre cei mai harnici tractoriști din brigada 
a 3-a care lucrează în gospodăria noastră — ne spune ingi
nerul agronom. A realizat pînă acum peste planul lui de 202 
hantri, încă o sută de hantri. Ține neapărat ca în campania 
de primăvară să facă două planuri. Dar pentru el planul nu 
înseamnă numai hantri, ci și respectarea întocmai a recoman
dărilor agrotehnicii.

De multă vreme la sediulION COSMENCO brigăzii nȚ 5 de la S-M.T Do. 
robanțu, care lucrează pe ogoarele gospodăriei colective 
din satul Mireasa, flutură un steag roșu, steagul de brigadă 
fruntașă. Anul trecut, pe terenurile lucrate de mecanizatorii 
din brigada condusă de Ion Cosmenco s-au obținut aproape 
4 000 kg de porumb boabe la. hectar și 2 200 kg de grîu. Acum, 
în primăvară, planul pe întreaga campanie l-au îndeplinit 
înainte cu o lună în proporție de 125 la sută. Colectiviștii 
spun că în obținerea acestor rezultate un merit deosebit îl 
are Cosmenco. Este un bun organizator al muncii tractoriș
tilor, cu mult spirit de inițiativă.

Și se întorc, precum navigatorii. 
Din valurile mari de cîmp cu aur. 
Ei au descoperit acest tezaur I

Și drum i-au dat să vină-n solul țării. 
Și se întorc, să zboare, iarăși, mîine, 
Către planeta galbenă de pîine.

ADRIAN PĂUNESCU

GHEORGHEENE
Mecanizatorului Gheorghe Ene, șet de 

brigadă la S.M.T. Balaciu, i s-a acordat, 
la vîrsta de 30 de ani, cea mai înaltă 
distincție : titlul de Erou al Muncii So
cialiste. Jumătate din viața lui și-a pe
trecut-o în brigada de tractoare. A par
ticipat la desțelenirea primelor brazde 
ale ogoarelor înfrățite. El este unul din
tre acei mecanizatori care a înțeles si a 
pătruns menirea tractoristului: să lupte 
pentru o pîine cit mai mare și cit mai 
albă pentru oamenii muncii. Și toate for
țele lui, toată priceperea lui le-a pus în 
slujba împlinirii acestui fel nobil.

Brigada lui a fost mereu exemplu pe 
raion și pe regiune pentru calitatea lu
crărilor.

NICOLAE ȘERBAN
Brigada lui e fruntașă pe stațiune în 

campania de primăvară. Planul brigăzii
— 2 435 de hectare de arătură normală
— a fost realizat încă în preajma lui 1 
Mai. Acest succes a coincis cu un alt e- 
veniment. In primăvara aceasta Șerban 
a împlinit 10 ani de cînd răspunde de 
munca brigăzii a treia de la S.M.T. Bala
ciu. Zece ani de cînd brigada lui e me
reu fruntașă. El a crescut pînă acum 30 
de tineri mecanizatori, i-a învățat să fie 
disciplinați și să descopere, pe întinde
rile Bărăganului, drumul vieții lor. Cîțiva 
dintre aceștia ca Nichita Boroș, Mișu 
Nițu și Gh. Nițu, lucrează în brigada lui. 
Așa cum și i-a crescut așa îi are : har
nici, hotărîți și inimoși.

PETRE IVAN
E unul din cei 13 tractoriști care com

pun brigada a Hl-a de la S.M.T. Balaciu. 
Lucrează pe ogoarele gospodăriei colecti
ve din Malu, raionul Urziceni. A adunat 
pînă acum 9 ani de muncă pe tractor. 
E fruntaș de cînd e tractorist. Caracte
ristică principală : numai lucrări de înal
tă calitate. In cei 9 ani de zile nu e con
semnat nicăieri că el ar fi făcut o lucrare 
de proastă calitate.

Zice el că avînd un tractor așa bun și 
un pămînt așa de roditor, nu se poate 
îngădui nimănui să facă lucrări proaste : 
tractoristul e acela de care depinde spo
rul de recolte. Prin mîinile lui trece bel
șugul. Aceste convingeri l-au dus pe 
lvan Petre din victorie în victorie.

IULIAN GRECU
Brigadierul de cîmp, Nicolae M. Pîrvu, 

de la G.A.C. Perieți, raionul Slobozia, ni 
l-a prezentat în cîteva cuvinte pe meca
nizatorul Iulian Grecu, de la S.M.T. An- 
drășești :

— Porumbul însămînțat de el acum, în 
primăvară, are rînduri drepte „pușcă“ și 
plantele se-nșiră una după alta, ca la 
carte. Așa că nouă, colectiviștilor, în pri
vința densității, nu ne-au rămas multe 
de făcut. Apoi, e săritor la toate. O su
prafață destul de mare cu porumb era 
atacată de dăunători. N-a coborît de pe 
tractor pînă n-a împrăștiat pe întreaga 
suprafață „prafuri”, ca să distrugă dău
nătorii, să salveze porumbul.

ION POPA
E cel mai tînăr dar și cel mai bun 

tractorist din brigada I de tractoare de 
la S.M.T. Valul lui Traian.

—- Primăvara asta — ne spune tov. 
Toma Răceală, președintele gospodăriei 
colective din comuna Valul lui Traian 
— Popa a făcut o semănătură „pe sfoa
ră“. (Asta vrea să însemne că însămîn- 
țările executate de Popa sînt la un înalt 
nivel agrotehnic). O suprafață de 87 hec
tare de porumb, cit i-a revenit lui, a în- 
sămînțal-o în 6 zile. Prașila întîi la floa- 
rea-soarelui și la porumb el a început-o 
primul. Nu fuge după hantri, dar la el 
se adună cei mai mulți. Explicația : bă
iatul ăsta n-a lipsit, de cînd îl știu, o 
dată de la lucru. Ziua lui de muncă în
cepe în zori și se termină seara.

ION A. MĂRUNTU
Face parte din brigada nr. 3 de la 

S.M.T. Țăndărei, care lucrează pe ogoa
rele gospodăriei colective din Murgean- 
ca. Pe Măruntu l-am găsit însă lucrînd 
la gospodăria colectivă din comuna Ko- 
gălniceanu. Venise împreună cu alfi 
cîțiva mecanizatori din brigada lui să-i 
ajute pe tractoriștii din brigada a 7-a. 
Colectiviștii din Kogălniceanu au avut 
în primăvara aceasta o mare suprafață 
de teren inundată. Lucrările din campa
nie, din această cauză, au întîrziat. Cînd 
la S.M.T. s-a întocmit o listă de toți cei 
care vor să meargă să-i ajute pe meca
nizatorii dintr-a 7-a să iasă din impas, 
primul a fost el, Ion A. Măruntu, orga
nizatorul grupei de partid. Exemplul lui 
a fost urmat și de alții.

VASILE BACIU
La panoul de onoare din curtea S.M.T. 

Dorobanțu, între fotografiile celorlalți 
fruntași există una veche de tot. „De ani 
de zile e Ia panou” — ne lămurește ci
neva. Chipul care ne privește din foto
grafie pare de copil. Cine-i el, de fapt ? 
Fruntașul stațiunii — mecanizatorul Va
sile Baciu. Au trecut mulți ani de cînd 
fotografia lui n-a fost luată de la panou. 
Numai textul de sub ea a fost schimbat 
mereu. Dar poza lui, e drept una mai 
nouă, e și la panoul fruntașilor pe re
giune, aflat în fața Teatrului din Con
stanța. Baciu are 31 de ani. De 15 ani e 
tractorist. Și tot de atîția ani fruntaș. 
Succesul Iui cel mai recent: a avut plan 
în campanie 235 de hectare de arătură 
normală și a realizat pînă acum 545.

ALEXANDRU GHIAUR
Este tractorist fruntaș la S.M.T. Țăndă

rei. La 1 Mai avea planul pe campanie, 
de 230 de hantri, realizat. In numai 7 zile 
a însămînțat 110 hectare cu porumb, e- 
fectuînd în același timp lucrările la un 
înalt nivel agrotehnic. De altfel el este 
un neobosit propagandist al metodelor 
înaintate de lucrare a pămîntului. Argu
mentele lui sînt însăși producțiile mari 
obținute de el în urma aplicării agroteh
nicii superioare. Bunăoară, anul trecut, 
în condiții de secetă, pe terenurile lu
crate de el, colectiviștii din Murgeanca 
au obținut 4 868 kg de porumb boabe și 
1 752 kg de grîu la hectar. Prin lucrări 
de calitate, în primăvara aceasta a pus 
temeliile unor recolte și mai mari.

GHEORGHE CRISTACHE
— 11 cunoașteți pe \Cristache ? ne-am 

adresat unui bătrînel care stătea pe o 
bancă, sub nuc, în fața casei.

—- Pe tractoriștii' ? Da' cine nu-1 cu
noaște ? Toți îl cunosc. Nu-i el acela 
care ne ajută pe noi, colectiviștii, să 
strîngem cele mai bogate recolte ? Hei, 
e un tînăr... Dacă aveți timp, luați-o pe 
ulița asta, ieșiți în cîmp și tarlaua din 
stingă cu grîu e chiar a lui. Un grîu, o 
frumusețe 1 Parcă la fiecare fir a pus 
el mina. $i porumbul pus de el, a răsărit 
primul.

Am mers și-am văzut tarlalele lucrate 
de Cristache. Rîndurile — trase parcă cu 
sfoara; plantele — uniform dezvoltate, 
viguroase. Iată pentru ce este cunoscut și 
apreciat Gheorghe Cristache.

ZAMFIR PANA
Cine ar putea să socotească cîte hec

tare a arat Pană Zamfir, de la S.M.T. 
Andrășești. în cei 16 ani de cînd e pe 
tractor, cită pîine a dat țării ? Participant 
activ la întrecerea socialistă, el îi ajută 
în același timp cu multă dragoste pe to
varășii săi de brigadă să se situeze pe 
primele locuri. De aceea e iubit și stimat 
de ei.

Pe Vasile Enache l-a găsit cu semănă
toarea defectă; a oprit și nu s-a lăsat 
pînă nu i-au găsit „buba". Pe Chiru 
Alexandru I-a ajutat să repare resortul 
de Ia pompa de alimentare.

După ce a terminat de însămînțat po
rumbul pe tarlaua lui, a trecut și i-a 
ajutat pe Ștefan Presură, Ion Dan și pe 
Ion Măchilă. cu care era în întrecere.

ION LUPEA
In Foaia volantă a S.M.T. Andrășești 

sînt consemnate realizările tractoriștilor, 
munca și faptele lor din campanie. Un 
capitol important din această gazetă de 
campanie se ocupă de brigada lui Ion 
Lupea, care lucrează pe ogoarele gospo
dăriei colective din Căzănești. După ce 
se arată acolo că brigada lui e printre 
primele pe stațiune care si-a realizat, 
pînă acum, aproape în întregime planul, 
se face următoarea mențiune : „Tovarăși 
mecanizatori, luați exemplu de la Lupea. 
Lui nu i s-a stricat nici un tractor, nici 
o mașină în campania de primăvară. El 
n-a pierdut nici un minut pentru repa
rații accidentale”.

Intr-adevăr, cele 14 tractoare. 10 se
mănători 2 SPC 2, n-au stat o clipă.

CONSTANTIN DOBRE
Despre el nu se vorbește numai între 

mecanizatorii de la S.M.T. Balaciu. E 
cunoscut și mai departe. Are o expe
riență bună în organizarea muncii trac
toriștilor. In campanii, distribuie forțele 
după un plan bine chibzuit. Avînd în 
mai multe locuri de executat lucrări la 
distanțe mari, Dobre a mutat vagoanele 
dormitor de la sediul brigăzii în mijlocul 
tarlalelor. Este un om cu multă inițiativă. 
Cînd în campanii se lucrează în două 
schimburi, a stabilit ca tractoriștii să 
dea în primire tractorul în perfectă stare 
de funcționare, gresat și alimentat. O 
măsură cu efect în sporirea vitezei zil
nice de lucru.
Foto-reportaj -. I. CUCU, V. CABULEA



Instrnctorul teritorial un bun cunoscător

■tainul

al problemelor producției apricele!
multi- 

a in-
regătirea 
laterală 
structurilor U.T.M 
constituie o preo
cupare de seamă 
și permanentă a 
comitetului nostru

raional U.T.M.
Specificul economiei raionu

lui Caracal este agricultura. 
Iată de ce comitetul raional 
U.T.M., sub conducerea comi
tetului raional de partid, în
drumă instructorii teritoriali 
să urmărească cu perseverență 
problemele economice din gos
podăriile colective, experiența 
înaintată în munca de întărire 
economico-organizatorică a 
G.A.C., îi ajută să studieze 
noțiuni de economie agrară, 
să-și însușească cunoștințe 
agricole și zootehnice.

La întocmirea programelor 
de instruire lunară a aparatu
lui ținem seama de cerințele 
pe care le ridică producția 
agricolă din raion. De pildă, 
anul acesta au fost extinse cu 
mult suprafețele însămînțate 
cu porumb (boabe și pentru 
siloz). De aceea, noi am invi
tat un specialist de la Consi
liul agricol raional care a pre
zentat în fața activiștilor, la 
ultima instruire, o expunere 
despre agrotehnica porumbu
lui. Cu. scheme, cu calcule pe . 
tablă, au fost date explicații 
amănunțite în legătură cu 
soiurile care se dezvoltă mai 
bine în raion — în funcție de 
sol și clima — cum trebuie 
executate lucrările de întreți
nere a culturilor etc. Tot 
atunci, activiștilor li s-a vor
bit și despre lucrările agro-

tehnice de întreținere a cul
turilor, despre dăunători și 
metodele de combatere a lor. 

în programul de pregătire 
a activului, în afara expune
rilor amintite, acordăm o 
mare atenție studiului indivi
dual al diferitelor articole din 
revistele ideologice și de spe
cialitate. „Producția de cere
ale — baza dezvoltării întregii 
agriculturi“, „Creșterea ani
malelor — ramură principală 
a agriculturii“, „Unele pro
bleme ale dezvoltării intensi
ve și multilaterale a produc
ției în gospodăriile colective“
— articole publicate în revis
ta „Lupta de clasă“ și altele
— au fost studiate și semina
rizate cu toți activiștii comi
tetului raional U.T.M.

De asemenea, sînt urmărite 
recomandările Consiliului Su
perior al Agriculturii, mate
rialele din presă.

A intrat în practica muncii 
noastre ca secretarii și toți 
membrii biroului comitetului 
raional U.T.M. să controleze 
modul în care studiază in
structorii materialele recoman
date și să le dea îndrumări 
asupra problemelor pe care ei 
trebuie să Ie urmărească pe 
teren.

De pildă, ținîndu-se seam.a 
că în sectorul tovarășului 
Marin Fronea este dezvoltată 
cultura legumelor, noi l-am 
sfătuit să citească diferite 
broșuri despre legumicultura. 
Tovarășului Iftimie Bălășoiu, 
în raza căruia se fac impor
tante lucrări de irigație, i s-a 
recomandat să studieze mate
riale pe această temă. Tova-

rășului Vasile Stănilă, care în
drumă activitatea organizații- 
lor U.T.M. din comunele 
în perimetrul cărora sînt pă- 
mînturi cu nisipuri zburătoa
re, prielnice pentru dezvolta
rea viticulturii și pomicultu- 
rii, i s-a recomandat să stu
dieze tocmai aceste probleme. 
De altfel, trebuie să arătăm 
că toți instructorii au fost în
drumați să citească manualele 
și tot materialul indicat 
tru studiu în cursurile 
zootehnice. Aceasta atît 
tru pregătirea lor, cît și 
tru a putea îndruma cu

pen- 
agro- 
pen- 
pen- 
com-

de organizație

petență organizațiile U.T.M. 
în mobilizarea tinerilor co
lectiviști la cursurile agro
zootehnice de masă.

Măsurile luate pînă acum 
i-au ajutat mult pe instructo
rii comitetului raional U.T.M. 
în cunoașterea principalelor 
probleme privind organizarea 
și dezvoltarea agriculturii so
cialiste din raionul nostru. 
Un rezultat direct al acestei 
preocupări este competența 
tot mai mare a instructorilor 
teritoriali în sprijinirea orga
nizațiilor U.T.M. pentru lua
rea unor măsuri politice și 
organizatorice eficace în ve
derea mobilizării tinerilor co
lectiviști la dezvoltarea gos
podăriei colective, la execu-

tarea unor lucrări de bună 
calitate.

în această direcție este
valoros sprijinul pe care l-a 
dat organizației de bază
U.T.M. din G.A.C. Rătunda 
tovarășul Marin Fronea, ins
tructorul nostru teritorial, în 
organizarea executării cu for
țele tineretului a lucrărilor de 
colectarea apei freatice în 
puțuri, pentru irigarea grădi
nii de legume. Conducerea 
G.A.C. a apreciat această va
loroasă inițiativă care a creat 
posibilitatea extinderii supra
fețelor de grădină irigată. A- 
celași instructor a îndrumat 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. Bucinișu să 
mobilizeze tinerii la defrișatul 
pilcurilor de arboret și la 
executarea unor lucrări de des
ființare a drumurilor inuti
le. Aici, înainte de a se trece 
la acțiune, la propunerea ins
tructorului, comitetul organi
zației de bază U.T.M. l-a in
vitat pe inginerul agronom al 
G.A.C. care a făcut în fața ti
nerilor un calcul referitor la 
cerealele care vor fi obținute 
de pe cele 39 de hectare re
date agriculturii prin acțiunea 
la care erau chemați tinerii. 

Roadele pregătirii instruc
torilor cu cunoașterea proble
melor agriculturii le întîlnești 
în activitatea tuturor organi
zațiilor U.T.M. din raion. Or
ganizațiile U.T.M. de la noi, 
de exemplu, au luat inițiativa 
procurării semințelor de do
vleac pentru culturi interca
late. La G.A.C. Celaru. ute- 
miștii și pionierii au strîns 50 
de kg sămînță de dovleac. La

toamnă, noi 
organizațiile 
grijească de 
gii cantități 
sare acestor 
exemplu. în 
colective au 
vitrine cu principalii dăună
tori, și organizațiile U.T.M. 
inițiază ieșiri pe cîmp pentru 
controlul semănăturilor și 
combaterea dăunătorilor.

Biroul comitetului raional 
U.T.M. apreciază că ceea ce 
a făcut pînă acum pe linia 
pregătirii instructorilor cu 
problemele economiei agrare 
este numai un început. Pe 
Viitor, la întocmirea progra
melor de instruire lunară, 
vom acorda mai multă atenție 
acestor probleme. Ne-am pro- 
gramat o vizită cu instructo
rii la una din gospodăriile 
fruntașe în creșterea anima
lelor din raion. Aici vom cere 
specialiștilor să ne dea expli
cații privind unele probleme 
legate de creșterea animale
lor. Mai avem în vedere o 
expunere despre sistemele de 
irigat, ținînd seamă că în ra
ion se extind tot mai mult 
culturile irigate.

Socotim că mergînd pe a- 
ceastă linie vom acorda un 
ajutor mai calificat și eficient 
instructorilor comitetului nos
tru raional U.T.M. în munca 
lor plină de răspundere.

ne-am propus ca 
U.T.M. să se în- 
strîngerea între- 
de semințe nece- 

culturi. Un alt 
multe gospodării 

fost organizate

CONSTANTIN POPESCU
Prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Caracal

întreprinderea forestieră Stil peni, regiunea 
colectivul acestei întreprinderi și-a îndeplinit 
106,6 Ia sută. In fotografie : motoristul Ion

Argeș. De Ia începutul anului pînă în prezent 
planul producției globale și marfă în procent de 
Dobra evidențiat în muncă lucrînd la fasonatul 

buștenilor pentru sortare. Foto : AGERPRES
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•» S M Un nou șantier
la Piatra Neamț
în această primăvară pe 

strada Bicazului din orașul 
Piatra Neamț s-a deschis un 
nou șantier. Lotul I al Între
prinderii 4 construcții a tre
cut la ridicarea unui nou local 
de școală, cel mai mare din 
orașul Piatra Neamț. Viitoarea 
școală va dispune de 24 săli de 
clasă, laboratoare etc. Clădirea 
va avea parter și două etaje.

In prezent lucrările se des
fășoară din plin. Se toarnă 
planșeul peste etajul I, se lu
crează la instalațiile sanitare, 
se execută zidăria la etajul II.

Angajamentul muncitorilor 
de la acest șantier, printre 
care întîlnim brigăzile condu
se de Gh. Mitrea, V. Eftimie, 
M. Ditscălu. este ca la 1 sep
tembrie a. c. școala să fie gata. 
Noul an școlar în orașul Pia
tra Neamț se va deschide și cu 
o școală nouă.

Recitalul unei tinere pianiste

ncă de la începutul 
anului școlar, cu 
sprijinul tovarășilor 
profesori diriginți, 
al conducerii școlii 
și al celorlalți to
varăși profesori care 
cele 4 clase a Xl-a, 

U.T.M. din anul 
studii s-a străduit 

pe toți 
pregătire cît

Recitalul este neîn
doielnic una din for
mele cele mai înalte, 
ale culturii muzicale. 
A menține singur â- 
tentia publicului de-a. 
lungul unei seri în
tregi este o dovadă de 
energie interioară, de 
studiu adîncit și efi
cient, de dragoste pen
tru frumusețile pe. care 
cei mai mari compozi
tori le-au dăruit mu
zicii de cameră. Sub 
acest raport, recitalul 
recent susținut de tî- 
năra pianistă Maria 
Cristian în sala mică 
a Palatului R.P.R., s-a 
impus ca o realizare 
pozitivă, de natură a 
deschide perspective 
promițătoare în evolu
ția ei artistică. In pri
mul rind, însăși alcă
tuirea programului, 
care cuprindea autori 
atît de variați ca

și conținut cum sînt 
Scarlatti, Schumann, 
Mendelssohn, Debussy 
și Prokofiev ne-au 
convins că tînăra pia
nistă privește cu se
riozitate și cu simt de 
răspundere ' munca 
grea a gonccrtistului. 
Ea a abordat curajos, 
cu pasiune și elan ti
neresc un program 
greu , atît sub raportul 
conținutului de idei și 
sentimente cît si sub a- 
cela al mijloacelor 
tehnice de expresie.

în ptogres vădit față 
de realizările ei pre
cedente, Maria Cris
tian s-a remarcat în 
grupul celor 3 sonate 
de Scarlatti, în avîn- 
tul și strălucirea cu 
care a susținut inci
siva Sonată a 3-a de 
Prokofiev și mai ales 
a cucerit adeziunea 
publicului prin muzi-

calitatea fină și culti
vată cu care a Inter
pretat cele 3 ,,Imagini" 
de Debussy și Sonata 
de A. Mendelssohn.

Desigur, că o lucra, 
re de proporțiile, di
versitatea și bogăția 
emoțiohală a Kfeisle- 
rianei de Schumann nu 
poate fi realizată în 
chip ideal de la pri
ma audiție. Ea reclamă 
o forță de convingere, 
o trăire interioară, pe 
c:ăf? n'flmai gxfterl&hța 
contactului cu publi
cul le poate spori.

Venind cu acest re
cital la scurt interval 
după ce a susținut 
partea solistică a Con
certului
Beethoven, 
program al 
nicii, Maria Cristian a 
dat exemplul unei 
munci serioase și sus
ținute. t. p.

nr. 2 de 
într-un 

Filarino-

predau la 
organizația 
nostru de
Bă-i mobilizeze pe toți ele
vii Ia o pregătire cît mai 
temeinică. în adunările generale 
ale organizației pe au de studiu, 
în cele ale organizațiilor pe clase 
cît și în orele dc dirigenție 
discutat despre sarcinile ce 
stau în față, despre felul

turii, au fost puți în discuția co
lectivului de elevi arătîndu-li-se 
unde îi poale duce nepăsarea lor 

a 
mai 

în 
în 
?> 

greu 
dă-

munca. Ni s-a recomandat să nn 
ne mulțumim cu simpla lectură 
a materiei din anii trecuți și să 
folosim caietul și creionul, să 
facem scheme, rezumate concen
trate, Ba rezolvăm probleme. Or
ganizația U.T.M. s-a preocupat ca 
fiecare elev să respecte aceste 
îndrumări controlînd cu regulari
tate desfășurarea muncii indivi
duale de recapitulare. La întoar
cerea din vacanța de iarnă și de 
primăvară ne-am interesat de fe
lul în care a foăt folosită această 
perioadă de timp pentru desă
vârșirea pregătirii. Odată cu în
ceperea trimestrului al IlI-lea la 
capătul căruia ne așteaptă exa
menul, eforturile noastre s-au în
zecit. Folosirea la maximum a 
celor două luni din ultimul tri
mestru a devenit lozinc» între
gului an de studii.

S-a întocmit de către direcți
unea școlii un plan general de 
pregătire. Acesta constă în pro
gramarea Unui număr mai mare 
de ore de consultații sau de reca
pitulare a materiei cu întregul 
colectiv de elevi. Aceste ore se 
desfășoară zilnic la cîte o mate
rie între 6,30—7,30, adică îna
inte de începerea cursurilor. Ni 
se dă dinainte cîte un capitol de 
pregătit, iar la aceste ore se dis
cută, se lămuresc, se sistemati
zează mai bine ceea ee am învă
țat fiecare în parte. Organizația 
U.T.M. a reușit să mobilizeze la 
aceste ore pe toți elevii. Dacă la 
început unii veueau nepregătiți, 
acum; la orele de recapitulare 
răspund aproape toți elevii. Și 
sînt puși să răspundă în primul 
rînd elevii cu situație mai slabă 
la învățătură și cei mediocri, stră- 
diiindu-ne să-i ajutăm să-și înlă
ture golurile din pregătire. Pre
ocuparea noastră față de acești 
elevi nu se reduce însă doar la 
atît. Felul în care ei studiază, 
cum își organizează munca, cum 
își planifică timpul sînt obiective 
ale controlului nostru permanent. 
Elevi ca Teodorescu Ana, Lucian 
Grigore, Sarchizian Artur și alții 
care s-au mulțumit întotdeauna 
cu note la limită, ca și cei care 
asemenea lui Stoica Ion sau Mun- 
teanu Lucian promovau dc la un 
trimestru la altul cu ebrijențe, 
au fost îndrumați ,să frecventeze 
consultațiile și meditațiile pentru 
a-și lichida lacunele din pregă
tire, pentru a-și însuși acum 
ceea ce nu au reușit să facă 
odată cu ceilalți colegi.

Am arătat doar cîteva aspecte 
din munca ce ee desfășoară în 
anul nostru în vederea examenu
lui. Folosind din plin timpul cît 
a mai rămas, dăruind toate tor
țele învățăturii, sîntem hotărîți 
să ne prezentăm la examenul de 
maturitate cît mai bine pregătiți.

față (le învățătură. Croitoru 
înțeles, și ajutat de elevi 
buni a început sa muncească 
clasa a XI-a mai bine decît 
celelalte clase. Juncu Eugen 
încă cîțiva se lăsau mai 
convinși, mai bine zis nu-și 
(leau $eama că atitudinea lor este 
nejustă și nu va fi tolerată, 
gazeta de perete, la gazeta 
tul ui utemist de control, în 
gramul brigăzii de agitație 
după cum am arătat, în orele de 
dirigenție și în adunările gene
rale, cîl și în discuții individuale, 
utemiștii clasei noastre au luat 
atitudine împotriva comportării 
acestor elevi. împreună cu diri
gintele clasei a Xl-a €, biroul 
U.T.M. a scris familiei lui Juncu 
și ale celorlalți elevi arătîndu-le 
pe larg felul cum muncesc fiii 
lor. Părinții au venit și ei la școa
lă. Pînă la urmă am izbutit. Pen
tru că am pomenit despre aceste 
forme folosite pentru ridicarea 
nivelului Ia învățătură trebuie să 
mai amintesc cîteva care s-au 
dovedit a fi. mai eficace. Astfel, 
gazeta de perete a publicat cî
teva ediții speciale intitulate : 
„('olocviu despre viitor“, ..Ma
turitatea’’ și altele, în care elevii 
fruntași au vorbit despre meto
dele lor de muncă, despre felul 
cum se pregătesc pentru exa
men. Postul utemist de control a 
întreprins cîteva raiduri în da- 

ă ,Xl*a pe tema : „Cunf 
pregătim pentru viață“. Din son
dajele făcute de colectivul pos
tului utemist de control, ajutat 
de tovarășii diliginți a reieșit un 
lucru semnificativ. Elevii care 
și-au propus deja ce să facă după 
absolvirea clasei a Xf-a învățau 
cu sîrguință. Cei care nu erau 
incă hotărîți asupra drumului 
ce-1 vor urma, nici în privința 
muncii nu dovedeau prea multă 
preocupare. Acest lucr« ne-a de
terminat că în trimestrele II și 
III să dăm o atenție mai mare 
și orientării elevilor în alegerea 
drumului în viață, slrădnindti-ne 
să-i convingem pe toți că indife- 
retit de locul unde vor merge 
după maturitate, la un institut 
superior, la o școală tehnică sau 
în producție, ei trebuie să posede 
cunoștințe temeinice, să fie bine 
pregătiți.

Arătam că încă de la începutul 
anului ne-am preocupat nu nu
mai de însușirea temeinică a cu
noștințelor predate în clasa a 
Xl-a, ci și de revederea cunoștin
țelor din anii precedenți. în a- 
ceastă privință am folosit și for
me colective ca : ora. de recapitu
lare, consultațiile, însă accentul 
principal l-am pus pe munca in
dividuală a fiecărui elev. Tova
rășii profesori, printre care Lea
hii Maria și alții, care au făcut 
parte de nenumărate ori din co
misii la examenele de maturitate, 
ne-au dat îndrumări de felul cum 
trebuie să facem recapitularea, 
cum trebuia sa ne organizăm

La 
pos
ino

si,
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ne 

clini 
trebuie să muncim în acest ultim 
an de școală pentru a le îndeplini 
cît mai bine. Folosind opinia co
lectivului ca un mijloc de înlătu
rare a lipsurilor din activitatea 
unor elevi, de combatere a atitu
dinilor de delăsare față de învă
țătură, organizația noastră U.T.M. 
8-ti străduit să-i mobilizeze pe 
toți elevii la o muncă continuă, 
sîrguincioasă. In pritnnl rînd, 
pentru însușirea temeinică a cu
noștințelor ce se predau în clasa 
a Xl-a și în al doilea rînd, pen
tru revederea cunoștințelor 
anii precedenți, cerute, după emu 
8e știe, la examenul de maturi
tate. Elevi ca Juncu Eugen, Cro
itorii Oelavian și alții, care acor
dau prea puțină atenție învăță-

din

Oltul la Căciulata
Foto : Pro!. V. ORZA

TEODOR STAVĂR
mecanic

Profiluri de

tragedia lui

tineri creatori

Theodor Grigoriu este unul 
dintre cei mai reprezentativi 
tineri compozitori din țara 
noastră. Talentul său creator 
se afirmă de timpuriu.

După eliberare, el aprofun
dează studiul artei sonore, be
neficiind de îndrumarea ma
estrului Mihail Jora și a com
pozitorului sovietic A. Hacia- 
turian și se îndreaptă către 
o muzică inspirată din nese
cata comoară a cîntecului 
popular romînesc. Din această 
perioadă face parte Suita pen
tru cvartet de coarde „Pe Ar
geș în sus“, o lucrare lirică, 
plină de poezie și prospețime.

In domeniul simfonic el a- 
trage atenția în mod deose
bit prin poemul „Variațiuni pe 
o temă de Anton Pann" prin 
care se dovedește a fi un re
marcabil mînuitor al paletei 
orchestrale, înfățișîndu-ne 
cînd imagini sensibile, străbă
tute de melodii de o fină mu
zicalitate, cînd tablouri redate 
printr-o muzică robustă, plină 
de forță.

Contactul direct cu perioada 
tirzie enesciană precum și cu 
compozițiile lui Șostakovici, 
Prokofiev, Bartock, produce 
o cotitură în creația lui 
Theodor Grigoriu. El se 
preocupă în mod intens să 
exprime în opusurile sale 
recente, Un conținut puternic 
ancorat în contemporaneitate, 
în lucrările noi cum sînt: 
.Omagiu lui George Enescu“ 
și „Concertul pentru oboi", 
stilul său, original obținut 
prlntr-o preluare creatoare a 
moștenirii enesciene. s? cris
talizează și pune în evidență 
uri pronunțat lirism, realizat 
prlntr-o melodică ce ne evocă 
cintul duios al doinei și rit
mul liber și variat al milena
rului folclor romînesc. Aceste 
două lucrări a căror apariție 
a însemnat un moment impor
tant în dezvoltarea creației tî- 
nărului compozitor s-au bucu
rat de o deosebită apreciere 
din pârtea iubitorilor muzicii.

Aspectul dramatic al muzi
cii lui Theodor Grigoriu s-a 
manifestat cu predilecție în 
muzica de scenă scrisă pentru

Shakes- 
care au- 
măiestrie 

........ .. _ evoluate 
și îndrăznețe, pentru a Obține 
o putere de expresie sporită și 
o mai mare sugestivitate.

tragedia lui iVilliam 
peare „Macbeth”, în 
torul folosește cu 
mijloace de expresie

Theodor Grigoriu a creat 
asemenea o interesantă 

muzică de film care nu se re
zumă doar la o simplă ilustra
ție, ci participă la conturarea 
unui discurs muzical pregnant 
și adecvat. în acest sens, par
titurile destinate filmelor 
„Erupția". „Valurile Dunării", 
„Lupeni 29” și pentru filmul 
„Codiri’, constituie mărturii 
grăitoare.

Alături de alți compozitori 
înzestrați cu un viguros talent, 
ce activează pe frontul crea
ției noastre muzicale, Theodor 
Grigoriu, contribuie din plin 
la înflorirea muzicii noastre 
noi, inspirată din viața lumi
noasă ce a înflorit pe melea
gurile patriei.

DORU POPOVICI

wsli

Ținerii legumicultori din brigada condusă de Virgil Hera de la G.A.S. Mogoșoaia, regiunea 
București, execută șanțuri pentru irigarea suprafeței de grădină plantate cu roșii.
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CIOBANU NICOLAE
secretarul comitetului U.T.M, 

organizației claselor a XI-d 
Școala medie nr. 1 

din Constanța

al

II ala cîteva zile după 
je ziarele anunța
seră decernarea 
premiilor Acade
miei R.P.R. pe 
rinul 1961, priete
nul meu, partici

pantul la concursul „Iubiți 
cartea“ îmi spuse î

— Aș vrea să discutăm des
pre una din operele premiate: 
romanul „Dunărea revărsată“. 
Cartea lui, Radu Tudoran mi-a 
făcut o bună impresie. îndrăz
nesc s-o Consider printre cele 
mai izbutite lucrări epice con
sacrate clasei' noastre munci
toare și luptei partidului pen
tru triumful ideilor sdcialiste. 
Citind-o. ăm avut un senti
ment de mare satisfacție su
fletească, trăind inteiis epo
peica bătălie dusă. Sub con
ducerea comuniștilor, de către 
muncitorii șantierului naval 
dunărean, cu vechiul, cu ruti
na, cu inei?ția, cu dușmanul de 
clasă, cu natura. O bătălie 
complexă, multilaterală, încu
nunata cu' succes. O bătălie în 
cadrul căreia Se demonstrează 
trăinicia orînduiriî noastre so
cialiste. se formează conștiințe 
noi și se afirmă minunatele

trăsături ale omului nou 
epocii noastre, comunistul.

— Acțiunea romanului în
cepe la puține zile după na
ționalizarea principalelor mij
loace de producție, adică în 
iunie 1948, și se sfîrșește în 
iunie 1949. Ai vrea să legi cele 
spuse de acest moment istoric?

— Ca atîtea alte întreprin
deri preluate de la capitaliști, 
și șantierul naval unde se pe
trec evenimentele narate în 
roman se afla într-o stare ve
cină cu paragina : producția 
era dezorganizată, construcții
le erau șubrede ; în cadrul mi
nisterului de resort existau 
voci care, punînd la îndoială 
rentabilitatea șantierului, re
comandau chiar lichidarea a- 
cestuia. Dușmanul de clasă 
vehicula ideea incapacității 
comuniștilor de a conduce pe 
baze noi, socialiste, întreprin
derea. In asemenea condiții 
vitrege, e numit director al 
șantierului muncitorul comu
nist Matei Mironescu. Sub 
conducerea, sub îndrumarea și 
cu sprijinul nermanent al or
ganizației de bază și al jude
țenei de partid, muncitorii vor 
dovedi, în fapt, superioritatea

socialismului. Bătălia dusă de 
ei are, în atari împrejurări, 
caracterul unui veritabil exa
men de maturitate politică. 
Oglindind cu mult realism di
versele etape ale acestei bătă
lii, romancierul scoate în evi
dență patosul cu care munci
torii, conștienți că nu mai sa- 
lahoresc pentru patron, fău
resc navele, depășesc planul 
de construcții, înfrumusețează 
șantierul, îmbunătățesc prin 
inovații procesul tehnologic, 
biruieșc inerțiile, opresc pu
hoiul apelor dunărene, salvea
ză cala, participă la întrecerile 
socialiste, reali ici în esență,

tatea comuniștilor de a aduna 
în jurul lor masele, încrederea 
pe care aceștia o au în partid. 
Există în carte un capitol an
tologic, lucrat cu mare finețe : 
Dunărea amenință să inunde 
șantierul; în cîteva ore secre
tarul județenei de partid izbu
tește să adune muncitorii din 
oraș ; prin munca eroică a a- 
cestora, cala e salvată. Comen- 
tînd evenimentul, inginerul 
Dutchievici, referindu-se la 
faptul că socotea imposibil să 
se poată concentra într-o 
noapte atîția oameni, exclamă: 
„N-am crezut, într-adevăr, dar 
sînt fericit că am asistat la a-

socialism ca Matei, Donos, 
Arici, Cocoș, Firicel «au Con- 
țu, ci și profilurile unor oa
meni care la începutul acțiu
nii purtau suficiente însemne 
pentru a evolua în sens nega
tiv.

— Te gîndești, probabil, la 
inginerul Dutchievici.

— Și la el, dar și la alții. 
De pildă, la Aha Odetta. A- 
ceastă Kiră Kiralină, cu su
fletul pur aruncată de o mătu
șă venală în brațele unui ca
pitalist, trăiește pe șantier 
procesul răscolitor al recîști- 
gării demnității umane, ajun- 
gînd să-și primejduiască chiar

in roman al descătușării
energiilor umane

o triplă victorie : asupra duș
manului de clăSă, asupra tim
pului, asupra naturii. „Dună
rea revărsătă“ îmi face ifnpre- 
sîa unui roțnân al descătușării 
energiilor umane...

— Evident. Dar cu o preci
zare. Inepuizabila energie a 
maselor nu se risipește anar
hic. Radu Tudoran subliniază 
cu putere în roman rolul de 
conducător pe care îl are 
partidul, forța lui organizato
rică și mobilizatoare, capaci-

cest act de solidaritate ome
nească“. „Muncitorească, to
varășe 1“, îl corectează secre
tarul județenei. Sub influența 
comuniștilor și în procesul 
muncii se formează, se trans
formă și se călesc conștiințe
le, se întărește disciplina și se 
afirmă în toată frumusețea lor 
mîndria și demnitatea munci
torească. O astfel de frumuse
țe morală luminează în cele 
din urmă nu numai fiziono
miile unor luptători pentru

viața în lupta cu dușmanii so
cialismului. Expresie roman
tică a iubirii pasionante și 
candide, purtîndu-și îh tă
cere drama, ascunzîndu-și cu 
pudoare sentimentele, rămî- 
nînd Credincioasă sentimente
lor care o legau din copilărie 
de Matei, Ana Odetta se în
scrie printre cele mai intere
sante și fascinante eroine ale 
noii noastre literaturi. Radu 
Tudoran a înțeles un fapt e- 
sențial: pivotul educației co-

muniste este munca. Si tot 
prin muncă se transformă și 
Marieta, soția lui Costea și 
cresc, în fond, toți eroii pozi
tivi ai romanului.

— Dar Dutchievici ?
— Inginerul șef al șantieru

lui aparține unei generații 
vechi, căreia capitalismul nu 
i-a dat satisfacții, dar l-a o- 
bișnuit să se poarte într-un 
anume fel: rece, distant, neîn
crezător, singuratec. Singură
tatea lui afișată în continuare 
are valoare de simbol. Ca și 
semnificația particulară pe 
care o dă cuvintelor. Fondul 
său cinstit, perpetuat ca atare 
de-a lungul vieții, nu poate 
rămîne însă în cele din urmă 
indiferent la lupta dusă de 
muncitori pe șantierul națio
nalizat. Dintr-un inginer care 
se mulțumește să-și facă onest 
datoria, Dutchievici ajunge un 
om renăscut, capabil să viseze, 
uluit de faptul că și cele mai 
îndrăznețe visuri devin în so
cialism realitate. Nu e de alt
fel, unicul caz cînd Radu Tu
doran știe intui mișcările su
fletești ale personajelor, fără 
a face risipă de analiză psiho
logică. Adu-ți aminte de Co
coș și de bogatele lui resurse 
sufletești, de arta cu care își 
disimulează infirmitatea sau 
își învăluie în , tăcere drago
stea. Adu-ți aminte, apoi, de 
poezia întîlnirilor dintre Matei 
și Ana, de umanismul și gene
rozitatea lui Donos, sefcretarul 
organizației de partid, de ela
nul revoluționar care călăuze
ște pașii directorului șantieru
lui sau de înțelepciunea ca-

caracterizează în toatere-1 
acțiunile sale pe Stoian, secre
tarul județenei de partid. Pe 
fiecare, romancierul știe să-l 
individualizeze făcînd din el 
un personaj exemplar. Aceeași 
artă o dovedește și în defi
nirea, prin acțiune, a persona
jelor negative fie că e vorba 
de Golgota, Marchidan, Uică 
sau Didona.

— Vezi în titlul romanului 
un simbol ?

— De obicei orice titlu de 
carte literară ascunde un sim
bol. La fel e și în cazul de 
față. Dar să-i dăm mai bine 
cuvîntul autorului. într-un 
interviu acorddt la apariția 
primei ediții a „Dunării revăr
sate”, referindu-se la titlul ro
manului, Radu Tudoran spu
nea : „Revărsarea apelor joacă 
un rol important în desfășu
rarea narațiunii. Dar în același 
timp, el (adică titlul) este un 
simbol — simbolul fertilității 
și energiei descătușate, al 
luptei oamenilor cu natu
ra și al biruințelor asu
pra ei”. Poate că expli
cațiile acestea îți vor îngă
dui o și mai adîncă înțelegere 
a mesajului cuprins în pagi
nile acestui roman despre care 
cronicarul „Tribunei“ spunea 
că „alături de romanul lui 
Nagy Istvăn „La cea măi înal
tă tensiune“ izbutește să înfă
țișeze în mod artistic unul din 
cele mai palpitante momente 
ale istoriei noastre contempo
rane”. Ce-ar fi dacă te-ai gîn- 
di la o paralelă între cele două 
cărți ?

AUREL MARTIN



FRINTR-0 RAȚIONALA
REPARTIZARE A FORȚELOR

LUCRAM LA TIMP
în raionul Salonta, mecanizatorii și colectiviștii continua 

■munca pentru obțiherea unor producții mari în acest an. Lu
crările de întreținere a culturilor constituie obiectivul prin
cipal, Ia ordinea zilei, în toate gospodăriile colective. Pentru 
a vedea cum se folosește timpul, cum este organizată munca 
și ce contribuție aduc tinerii la lucrările din cîmp, am între
prins recent un raid prin cîteva gospodării colective.

țiativă bună, pe care toți colec
tiviștii au apreciat-o. Asemenea 
inițiative ale tinerilor au făcut 
ca aportul ior să fie însemnat. 
Pînă acum gospodăria colectivă 
a terminat prașila I, a făcut ră
ritul și se apropie de sfîrșit cu 
prașila a doua la sfecla de za
hăr. Floarea-soarelui pe 107 
hectare a fast prășită cu atela
jele proprii și se apropie de 
sfîrșit lucrarea cu sapa rotativă 
și prășitul manual pe cele 705 
hectare cu porumb.

colectiviști Ia muncă In gospo
dăria colectivă, îndeosebi în a- 
ceste zile hotărîtoare pentru 
soarta recoltelor.

Ritmul lucrărilor 
poate fi intensificat

Inițiative prețioase
Pe întinsele tarlale ale gos

podăriei colective din Mădăras, 
toți colectiviștii erau prezenți 
Ia mai multe lucrări. Sub îndru
marea organizației de partid, 
organizația U.T.M. a luat o se
rie de inițiative menite să mo
bilizeze pe fiecare tînăr Ia mun
că, acolo unde cerințele sînt mai 
mări și mai urgente. lntr-una 
din zile erau de făcut cîteva lu
crări principale : plivitul griu
lui, prășitul sfeclei de zahăr și 
al florii-soarelui și începerea 
prașilei I la porumb. Grupele 
U.T.M. din brigăzi au recoman
dat brigadierilor, tineri dintre 
cei mai pricepuți Ia fiecare lu
crare. în felul acesta aportul 
fiecăruia a fost însemnat. Pe 
450 din cele 692 de hectare cu 
grîu, plivitul s-a terminat într-o 
singură zi. Pe restul suprafeței, 
alți tineri au contribuit la com
baterea rapiței cu ierbicide. La 
prășitul sfeclei de zahăr pe 80 
de hectare am îritîlnit, de ase
menea, mulți tineri. Alături, pe 
o parcelă, lucrau patru inși : u- 
temiștii Mihai Banca, Alexandru 
Nuț și tinerele Victoria Nuț și 
Ana Lazea. Făceau o muncă mi
găloasă ; primii doi mergeau pe 
rind și cu ajutorul unor bețe 
gradate stabileau distanța de 20 
de centimetri între plante. Fe
tele veneau în urma lor cu să- 
păliga (în gospodărie prășitul 
sfeclei se face numai cu aceste 
unelte, pentru a se asigura o 
densitate de 120.000 de plante la 
hectar). Pe o altă tarla am în- 
tîlnit alt grup de tineri. Mai 
era mult pînă seara, dar ei lă
saseră lucrul.

— De ce plecați așa devre
me 1 i-am întrebat.

— Păi, e ora de muls și...
— ?!7
— Ei sînt îngrijitori Ia vaci 

— ne-a lămurit brigadierul Pe
tre Nuț, secretarul organizației 
de partid din gospodărie. Iată 
despre ce era vorba. în ultime
le zile căldura a fost mare. Plo
ile căzute au făcut ca plantele 
să crească repede, dar au stîn
jenit și munca în cîmp. Lucră
rile s-au aglomerat. S-a stabi
lit să se facă mai multe 
crări 
voie 
muncă. Allînd despre acest 
cru, tinerii îngrijitori de anima
le au cerut să li se dea în în
grijire cîte 15 ari cu sfeclă de 
zahăr. Fără să stînjenească 
program..1 de grajd, ei au ve
nit în cîmp la lucru. Este o ini-

Raidul nostru
Organizațiile U.T.M. din gos

podăriile colective Arpășel, Sîn- 
nicolau, Gepiu, Ghiorac și altele 
mobilizează, de asemenea, tine
rii la toate lucrările din cîmp.

Nici un tînăr absent 
de la muncă I

Sa- 
cu 
cu

deodată și 
de multe

era 
brațe

lu
ne- 
de 
lu-

Gospodăria colectivă din 
lonta are supraiețe întinse 
culturi prășitoare : 550 ha
porumb, 75 ha cu sfeclă de za
hăr și furajeră, 80 ha cu iloa- 
rea-soarelui și altele. Ploile din 
ultima vreme au stînjenit întru- 
cîtva lucrările. S-a aplicat to
tuși, pînă acum, sapa rotativă 
pe 100 de hectare cu porumb. 
Pe parcelele mai joase, cu umi
ditate mai multă, s-au folosit a- 
tclajele proprietate obștească, 
prășindu-se în acest fel încă 
140 de hectare. Se apropie de 
sfîrșit răritul și prașila a doua 
ia sfecla de zahăr. Au rămas 
însă în urmă lucrările de în
treținere Ia floarea-soarelui. 
Pînă la 13 mai nu erau prășite 
decît 20 de hectare din cele 80 
semănate. Plantele sînt dezvol
tate bine și în lan sînt buru
ieni multe. Inginerul agronom 
Ilyes Alexandru ne spunea că 
lucrările puteau fi mai avansa
te dacă toate forțele colectiviș
tilor ar fi concentrate pe cîmp. 
Printre cei care întîrzie sau ab
sentează de la lucru sînt și unii 
tineri. Pentru a spori contribu
ția tineretului la efectuarea la 
timp a lucrărilor de întreținere 
a culturilor, organizația de bază 
U.T.M. de aici, ca și organiza
țiile U.T.M. din Roit, Berechiu 
și alte comune au datoria să 
manifeste mai multă grijă față 
de mobilizarea tuturor tinerilor

Intr-o scurtă convorbire cu 
tov. Gheorghe Laza, președinte
le consiliului agricol raional Sa- 
lonta, a reieșit că pînă acum 
plivitul griului s-a efectuat pe 
mai mult de 20.000 de hectare 
din cele 23 343 de hectare cile 
au gospodăriile colective. La 
porumb s-a lucrat cu sapa rota
tivă pe mai mult de 5.000 de 
hectare și s-au prășit aproape 
200 de hectare. Sfecla de zahăr 
a fost prășită pe 500 de hectare 
din cele 1.295. Mult rămasă în 
urmă este și prașila I la floa- 
rea-soarelui. Pînă Ia 10 mai, din 
cele 2.700 de hectare s-au pră
șit numai 413. Există însă toa
te condițiile ca viteza zilnică de 
lucru să fie mult sporită. Se 
poate lucra intens pe terenuri
le unde însămînțările s-au ter
minat cu mai multă vreme în 
urmă și unde plantele au răsă
rit și s-au dezvoltat bine; 
se pot folosi, alături de tractoa
re, atelajele proprii ale gospo
dăriilor colective ; se poate și 
trebuie să se lucreze pe fiecare 
petec de pămînt zvîntat. Este 
necesar însă ca în această eta
pă hotărîtoare pentru soarta re
coltei să fie antrenate la lucru 
toate forțele gospodăriilor co
lective. Pentru organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. obiectivul 
principal al activității lor să-1 
constituie acum mobilizarea tu
turor tinerilor colectivști la 
muncă și îndeosebi în sectoare
le unde se cere mai multă ope
rativitate.

pregătirile pentru examene, stuaiul în laoorator are o aeo- 
ălă însemnătate. In fotografie, un aspect de la laboratorul 
de naturale al Institutului pedagogic de 3 ani din Bacău.

Foto : S. VIOREL

In
sebită

Ieri s-au deschis la București

Lucrările Conferinței pe tară
a Uniunii Artiștilor Plastici
■(Urmare din pag. 1)

sistenței a luat cuvîntul tova
rășul Emil Bodnăraș. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a pre
zentat Conferinței Salutul Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului 
de Stat și Consiliului rie Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne.

Salutul a fost primit cu în
delungi aplauze.

Luînd cuvîntul, Aead. Ion 
Jalea a spus printre altele: 
Am ascultat cu emoție, cu de
osebită mulțumire și satisfac
ție cuvîntul Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn adresat nouă, întru în- 
timpinarea acestei conferințe 
pe țară. Salutul arată impor
tanța și prețuirea pe care par
tidul o atribuie creației noa
stre de astăzi, culturii în ge
neral, ca factor constructiv și 
caracteristic al orînduîrii so
cialiste din țara noastră.

Vrem să asigurăm partidul

că mesajul pe care l-a adresat 
conferinței noastre constituie 
pentru noi un mare îndemn și 
un program de dezvoltare a 
muncii noastre viitoare. Ne 
folosim de acest prilej pentru 
a mulțumi încă odată partidu
lui pentru încrederea, pentru 
ajutorul pe care ni l-a acor
dat și ni-1 acordă, pentru în
țeleaptă îndrumare pe care o 
primim în creația noastră. 
Vom depune toate eforturile 
ca să ne învrednicim de acea
stă mare cinstire a partidului.

Trăiască ’Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Ghebrghiu-Dej.

Aceste cuvinte au fost salu
tate cu ovații de întreaga asis
tență.

Ședințele de dimineață au 
fost prezidate de pictorii Eu
gen Popa și Jules Perahîm.

Sculptorul Ion Irimescu, se
cretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici, a prezentat Darea de 
seamă -asupra creației plastice 
și activității organizatorice a 
Uniunii Artiștilor Plastici, 
sarcinile ce revin artiștilor 
plastici în lumina documente
lor de partid.

Prof. Horia Teodoru a pre-

zentat raportul asupra activi
tății comisiei de cenzori.

*
după-amiază a 
de sculptorul 

pictorul Còrne-
Ședința de 

fost prezidată 
Vida Geza și 
liu Baba.

Asistența a _ 
ment de reculegere în memo
ria artiștilor plastici 
în perioada care s-a 
la prima Conferință

Pictorul Ion Bițan 
aprobării Conferinței 
Comisiei de validare.

Au început apoi discuțiile 
cu privire Ia primele două 
puncte de pe otditîea de zi. 
Au luat cuvîntul pictorul Bră
duț Covaliu. sculptorul Con
stantin Lucaci, pictorița T-itina 
Călugăru, poetul Ion Brad, 
secretar al Uniunii Scriitori
lor, pictorul Ion Pană, grafi
cianul Vasile Celmare, criticul 
de artă Jack Brutaru, pictorii 
Zoltan Andrassy (Cluj) și Mi- 
hai Cămăruț (Iași), criticul de 
artă Radu Bogdan graficianul 
Fodor Kalman (Petroșeni).

Lucrările Conferinței conti
nuă.

păstrat un mo-

decedați 
scurs de 
pe țară, 
a supus 
raportul

(Agerpres)

Joi dimineața în sala de 
marmură a Casei Scînteii s-au 
deschis lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe naționale de 
stomatologie organizată de 
Uniunea societăților de științe 
medicale din R. P. Romînă.

Participă academicieni, pro
fesori universitari, medici spe
cialiști din întreaga țară (120 
delegați și peste 300 invitați), 
precum și 120 profesori și me
dici stomatologi de peste ho
tare.

Cuvîntul de deschidere aN. BARBU

La cercul de pictură al Casei pionierilor din Galați

Foto: S. VIOREL

fost rostit de președintele So
cietății de stomatologie, prof. 
Valerian Popescu, membru co
respondent al Academiei 
R.P.R. Ministrul sănătății și 
prevederilor sociale Voinea 
Marinescu, a adus un salut din 
partea ministerului. Au mai 
adresat saluturi acad. Ștefan 
Milcu din partea Academiei 
R.P.R. și Uniunii societăților 
de științe medicale din R.P.R. 
și ing. Victor Constantinescu 
din partea Comitetului execu
tiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, precum și reprezen
tanți ai delegațiilor din străi
nătate.

Rapoartele și corapoartele 
prezentate sînt urmate de co
municări de specialitate.

Lucrările conferinței con
tinuă.

♦
Joi după-amiază a avut loc 

o conferință de presă la bordul 
unui avion „IL-18”, pus în ex
ploatare pentru prima oară de 
„Deutsche Lufthansa" pe ruta 
Berlin-București-Sofia.

In ciclul de conferințe „Ziua 
cercetătorului“, organizat de 
comitetul U.T.M. al Academiei 
R.P. Romîne pentru tinerii 
cercetători științifici, joi după- 
amiază acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de Fizi
că Atomică al Academiei R.P. 
Romîne, a ținut, în aula Aca
demiei, conferința intitulată

„Aspecte din viața și activita
tea lui Frederic Joliot-Curie”.

*
Joi seara, în studioul de 

concerte al Radioteleviziunii a 
avut loc concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii 
sub conducerea dirijorului 
francez Jean Paul Kreder.

Programul a cuprins Rapso
dia spaniolă de Maurice Ravel, 
Simfonietta de Ion Dumitres- 
cu, Concertul nr. 4 în sol ma
jor pentru pian și orchestră 
de Beethoven, solist Gheorghe 
Halmoș — artist emerit — și 
suita Il-a de balet „Bachus și 
Ariadna” de Albert Roussel.

Concertul s-a bucurat de un 
frumos succes.

★

Joi după amiază în sala Dal- 
les din Capitală a avut loc 
simpozionul „Urme ale omu- 
lui-maimuță decoperite pe te
ritoriul patriei noastre”, orga
nizat de Consiliul pentru răs
pândirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice, în colaborare cu 
Centrul de cercetări antropo
logice al Academiei R.P. Ro- 
mîne. Simpozionul a fost pre
zidat de acad. Ștefan St. Milcu, 
vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații 
a Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne la Londra

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd la Londra, dele
gația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne care face o vi
zită oficială în Marea Britanie 
la invitația Parlamentului bri
tanic.

Delegația este alcătuită din 
deputății prof. dr. Roman Mol- 
dovan, membru al Consiliului 
de Stat, conducătorul delega
ției, Ludovic Takacs, membru 
al Consiliului de Stat, profe
sor al Universității „Babeș- 
Boliay” din Cluj, Ion Cozma, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
Capitalei, Barbu Solomon, vice
președinte al Tribunalului Su
prem al R.P.R., acad. prof. An
drei Oțetea, director al Institu
tului de istorie al Academiei 
R.P.R., ing. Zoe Rigani, lau
reată a Premiului de Stat, pre
ședinta Comitetului regional 
Ploiești al femeilor.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de Ștefan Voitec. președintele 
Marii Adunări Naționale. Mir- 
cea Malita, adjunct al mini
strului afacerilor externe, Mi- 
hail Ralea, președintele Comi
tetului de conducere al Grupu-

lui național romîn al Uniunii 
interparlamentare, deputați din 
Marea Adunare Națională, 
funcționari superiori ai Con
siliului de Stat și ai Marii A- 
dunări Naționale.

Au fost de fată J. D. Mur- 
ray, ministrul Marii Britanii în 
R. P. Romînă și membri ai le
gației.

4r
In ajunul plecării, ministrul 

Marii Britanii în R. P. Ro
mînă, J. D. Murray, a oferit un 
cocteil în cinstea delegației.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, prof. dr. Roman 
Moldovan. membru al Consi
liului de Stat, Mihai Suder, 
ministrul Economiei forestiere, 
Mircea Malita, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Mihail Ralea, președintele Co
mitetului de conducere al 
Grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare, 
acad. Grigore Benetato, pre
ședintele grupului romîn pen
tru relații de pietenie Romînia- 
Marea Britanie al M.A.N., și 
membrii delegației Marii Adu
nări Naționale.

(Agerpres)

Studenti oaspeți ai colectiviștilor

-fPORT-fPOUT-fPORT-fPORT-
„CURSA PĂCII" La mijlocul primei

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 
Etapa a 7-a a „Cursei Păcii“, 
desfășurată joi pe un traseu care 
făcea înconjurul Varșoviei, a fost 
cîștigată de ciclistul Lothar Ap- 
f>ler din echipa R. D. Germane, 
nvingătorul etapei a parcurs dis

tanța de 135 km în 3h 04T6” cu 
o medie orară de 44 km. în ace
lași timp cu Appler au trecut li
nia de sosne Hasman (R. S. 
Cehoslovacă), Haseldonck (Bel
gia) și un pluton foarte numeros 
în care se aflau toți cei 6 repre
zentanți ai R. P. Romîne. Sosi
rea a avut loc pe stadionul „Cea 
de-a 10-a aniversare", în fața a 
peste 100 000 de spectatori. Aici, 
în așteptarea cicliștilor, varșo- 
vienii au asistat la meciul de 
fotbal Legia — Plymouth (An
glia), încheiat cu sconil de 2—1 
(1—0) în favoarea gazdelor.

Etapa de ieri, deși foarte ra
pidă, n-a adus modificări în cla

Aspect din secția extracție a Fabricii de ulei -Ontna’-M 
Foto : AGERPRES

samente. Tricoul galben continuă 
să fie purtat de francezul Jean 
Piene Genet, urmat de Vernae- 
gen (Belgia) la 19 secunde, Amp
ler (R.D.G.) la 1’59"; Vyncke 
(Belgia) la 2’09"; Nardello (Ita
lia) la 2’12"; Cerepovid (U.R.S.S.) 
la 3’34"; Gavliczek (R.P.P.) la 
3’42"; Olizarenko (U.R.S.S.) la 
4’31"; Cosma (R. P. Romînă la 
4’49”; Beker (R.P.P.) la 4’49"; 
Timmerman (Belgia) la 5’08”; 
Dumitrescu (R.P.R.) la 514’’. în 
cursă au mai rămas 102 concu- 
renți din cei 115 care au luat 
startul la Praga.

Pe echipe conduce R. P. Po
lonă, urmată de Belgia la 3’34’’,' 
U.R.S.S. la 4T6", R. D. Germa
nă la 6’21”, Italia la 12’15”, R.P. 
Romînă la 13’42”, Iugoslavia la 
21’37’’ etc.

Astăzi se dispută etapa a 8-a, 
Varșovia — Torun (220 km).

semenea celor
lalte competiții, 
o largă partici
pare a tineretu
lui cunoaște 
Spartachiada de 
vară a tineretu

lui în asociațiile sportive 
din orașul București. 15 apri
lie, prima zi din calendarul 
Spartachiadei a constituit pen
tru majoritatea asociațiilor 
sportive și prima zi de 
întreceri. Această zi a însem
nat totodată un bun prilej pen
tru desfășurarea unor intere
sante acțiuni sărbătorești ale 
sportului de masă. Acum cînd 
ne aflăm la jumătatea etapei 
I, tinerii bucureșteni își dis
pută întîietatea l,a atletism, 
handbal sau fotbal, baschet sau 
gimnastică. Tinerii din peste 
200 de asociații sportive iau 
parte la întreceri. Printre aso
ciațiile sportive fruntașe la 
Spartachiada de vară a tinere
tului se află și cele de la Uzi

nele „Electronica", Filatura ro
mînă de bumbac, Fabrica „So- 
lex" sau Metaloglobus. De ase
menea, de o largă participare 
se bucură aceste întreceri în a- 
sociațiile sportive „Flacăra ro
șie", cea a Fabricii de confecții 
„București" sau a Uzinei „Se
mănătoarea".

Comisia de organizare a 
Spartachiadei din orașul Bucu
rești s-a îngrijit încă din pri
ma zi a etapei I de buna des
fășurare a întrecerilor. Zilele 

Spartachiada de vară a tineretului 
în orașul București

acestea comisia a discutat în 
amănunțime stadiul de desfă
șurare a competiției preconi- 
zînd unele măsuri ce mai tre
buie luate pentru asigurarea 
succesului deplin în prima e- 
tapă a acestei mari întreceri de 
masă. Cu acest prilej au fost 
scoase în evidență și unele lip
suri manifestate în activitatea 
unor cluburi raionale, care au 
sarcini bine precizate în coor
donarea și sprijinirea participă
rii tineretului la întrecerile 
Spartachiadei. Clubul Rapid, 
s-a semnalat în această ședin
ță, s-a mulțumit să se ocupe de 
întrecerile spartachiadei difu- 
zînd în perioada de pregătire 
a competiției doar cîteva sute 
de afișe. Cu aceasta consiliul 
de conducere al clubului a so
cotit că a rezolvat problema 
muncii de propagandă în vede
rea antrenării tinerilor la spar- 
tachiadă. Or, un lucru este 
știut: munca de propagandă 
pentru o asemenea competiție 
trebuie să aibă continuitate, să 
nu se limiteze la o acțiune ori 
alta, desfășurate doar cîteva 
zile. Spre deosebire de clubul 
Rapid, majoritatea cluburilor 
bucureștene s-au dovedit activ

PE SCURT
• Federațiile de 

fotbal din R.P. Bul
garia și R.P. Albania 
au căzut de acord a- 
supra datelor la care 
echipele celor două 
țări se vor în- 
tilni In preliminariile 
turneului olimpic.

Primul meci va avea loc la 2 iu- 

preocupate de această proble
mă. Și ca urmare, dacă ne-am 
referi doar la acțiunile propa
gandistice, în cele mai multe 
asociații sportive bucureștene 
putem constata că acestea sînt 
pe zi ce trece mai intense, cu 
eficacitatea dorită. Așa, de pil
dă, la Uzinele „Vulcan", „23 
August" sau „Republica" în fie
care zi stațiile de radioamplifi
care difuzează emisiunea spar
tachiadei. Astfel, participanții 

la spartachiada sînt bine infor
mați, cunosc îndeaproape locul 
și ora desfășurării întrecerilor.

O deosebită grijă există în 
asociațiile sportive bucureștene 
față de cunoașterea unor dis
cipline mai puțin familiare tine
rilor. încă din primele zile ale 
etapei I clubul sportiv Me
talul s-a preocupat de organi
zarea întrecerilor de orientare 
turistică. Primul concurs, des
fășurat în pădurea Pustnicul a 
cuprins 24 de echipe. Tinerilor 
participanți le-au fost explicate 
dintr-un început condițiile de 
participare, traseul, iar specia
liști ai disciplinei le-au dat în
drumări prețioase. Aceeași a- 
tenție a fost acordată și pentru 
întrecerile de moto sau atle
tism. La aceste discipline au 
fost organizate pe cîteva stadi
oane ale clubului întreceri de
monstrative la care au evoluat 
sportivi fruntași, maeștri ai 
sportului. Ele au fost urmărite 
cu un deosebit interes de sute 
și sute de tineri.

Asigurarea bazei materiale a 
constituit o problemă care a 
stat încă din etapa pregătirii 
întrecerilor în atenția comisiei 
de organizare a orașului Bucu-

• PE SCURT •
nie la Tirana, iar cel de-al doilea 
la 16 iunie Ia Sofia.
• Finala „Cupei Scoției" la fot

bal, disputată între echipele Glas- 
aow Rangers și Celtic, a revenit 
primei echipe cu scorul de 3—0 
(2—0). în primul joc, desfășurat la 
4 mai, rezultatul fusese egal (1—1).
• Selecționata feminină de bas. 

chet a U.R.S.S., care se află in 

etape
rești. In colaborare cu organi
zațiile U.T.M., asociațiile spor
tive s-au îngrijit de amenaja
rea și reamenajarea unor baze 
sportive. De asemenea, pe sta
dioanele cluburilor sportive a 
fost stabilit un program care 
îngăduie atît pregătirea forma
țiilor consacrate, cit și desfășu
rarea întrecerilor Spartachiadei 
de vară a tineretului. La desfă
șurarea întrecerilor își dau o 
contribuție efectivă instructori, 
antrenori și profesori de educa
ție fizică. Organizarea și desfă
șurarea spartachiadei este în
deaproape urmărită de membrii 
comisiei de organizare, de acti
viști ai U.T.M. și U.C.F.S.

In aceste zile ne aflăm la 
mijlocul perioadei stabilite 
pentru întrecerile etapei de 
masă. Din păcate însă, s-a con
statat că mai sînt asociații spor
tive care n-au organizat pînă 
acum întreceri ale spartachia
dei. In aceste asociații, cum 
este de exemplu cea a M.T.T.C. 
sau a Direcției Regionale C.F.R., 
trebuie luate măsurile cuvenite 
pentru organizarea întrecerilor. 
O parte din asociațiile sportive 
bucureștene au început doar de 
cîteva zile aceste întreceri. Și 
intr-un caz și în celălalt, o 
bună parte din timpul afectat 
întrecerilor etapei I a fost 
pierdut și el trebuie cu orice 
preț recuperat. Aceasta va da 
posibilitatea antrenării unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
tineri la întrecerile spartachia
dei. Experiența acumulată în 
celelalte ediții ale spartachiadei 
tineretului ne arată că succesul 
întregii competiții se hotărăște 
acum, în întrecerile etapei I. Se 
impune de aceea luarea celor 
mai eficiente măsuri pentru ca 
în aceste zile un număr și mai 
mare de tineri să fie prezenți 
la startul întrecerilor sparta
chiadei în orașul București.

VASILE RANGA

PE SCURT
turneu în R.P. Chineză, a jucat la 
Pekin cu reprezentativa orașului. 
Baschetbalistele sovietice au obți
nut victoria cu scorul de 81—43 
(44—28).

• Intr-un îneci masculin de 
handbal în 11, echipa R.D. Ger
mane a învins cu 16—6 (8—3) echi
pa R. P. Polone.

(Agerpres)

Studenții Facultății de muzică 
a Institutului pedagogic de trei 
ani din Capitală, viitori profe
sori de muzică ți dirijori ai co
rurilor căminelor culturale să
tești, an fost zilele acestea oas
peții colectiviștilor din comuna 
TopolhVeni, raionul Găețti, re
giunea Argeș. Corul studenților 
și eorul căminului cultural din 
localitate au prezentat, în fața 
sutelor de spectatori prezenți la 
această interesantă întîlnire, mai 
multe cintece de masă, melodii 
populare ți din repertoriul clasic. 
Apoi, cele dona coruri rennite 
au interpretat Serenadă de 
Brahms ți „Te cînt partid” de 
Mircea Neagn.

Studenții, însoțiți de lectori 

După filmele: „Călușeii", „Edes Anna", „Poznașa", 
„M-am săturat de căsnicie", o vom revedea pe 

MARI TOROCSIK 
în Ulmul

Floarea de fier

O producție a studiourilor din R. P. Ungară

țMuzeul etnografic al Transilvaniei
Cluj, str. 30 Decembrie 21 telefon 23—44

Muzeul este deschis pentru vizitatori în fiecare zi (afară, de
i luni) între orele 10—14 și 16—19.

Asigurarea documentării pentru cercetători științifici, ar- , 
tiști creatori și studenți — în fiecare zi între orele 8—14. |

și asistenți, în mijlocul cărora 
se aflau artistul emerit Mircea 
Buciu, decanul Facultății de mu
zică a Institutului, profesorul 
Ion Vicol, șeful catedrei de diri
jat și Nistor Nicolae, directorul 
Casei centrale a creației popu
lare au avnt un fructuos schimb 
de experiență cu coriștii din co
mună. Profesorii și studenții an 
dat îndrumări dirijorilor și mem
brilor carului colectiviștilor pri
vind modul de interpretare, Con- 
ducînd direct execuția unor pie
se muzicale. Studenții au luat 
astfel contact direct cu unul din 
locurile în care își vor desfășura 
activitatea după absolvirea facul
tății.

(Agerpres)



Vizita delegației Conferința

Marii Adunări Naționale de la Addis-Abeba

a R. P. Romine în U.R.S.S
MOSCOVA 16 Coresponden

tul Agerpres transmite : 
membrii delegației Marii 
dunări Naționale a R.P.R. 
yizitat fabrica de ceasuri 
2 din Moscova, una din 
mai mari întreprinderi 
acest fel din lume.

în timpul vizitării secțiilor, 
membrii delegației, conduși de 
directorul fabricii N. Volkov, 
s-au interesat de liniile auto
mate de producție, de prelu
crarea cu o înaltă precizie a 
unor piese de dimensiuni infi
me. Muncitorii au făcut o cal
dă primire solilor poporului 
romîn.

înainte de plecare, acad. 
Athanase Joja, conducătorul 
delegației, a mulțumit pentru

Joi,
A- 
au 
nr. 

cele 
de

primire și a. urat noi succese 
colectivului.

în cursul aceleiași zile, mem
brii delegației M.A.N. a R.P.R. 
însoțiți de tov. Nicolae Guină, 
ambasadorul R.P.R. la Mosco
va, au vizitat Muzeul central 
„V. I. Lenin“, fiind conduși de 
directorul adjunct al muzeu
lui, V. Miheikin.

La direcția muzeului oaspe
ților Ii s-au oferit în aminti
rea acestei vizite un bust al 
lui V. I. Lenin și fotografii ale 
lui Lenin executate după ne
gativele păstrate la muzeu. 
Acad. Athanase Joja a semnat 
apoi în cartea oaspeților de 
onoare ai muzeului.

Joi seara delegația M.A.N. a 
R.P.R. a părăsit Moscova, 
dreptîndu-se spre Riga.

în-

Ședința Comitetului
pentru problemele administrative și bugetare

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
La 15 mai a avut loc prima șe
dință a Comitetului pentru pro
blemele administrative și bu
getare al sesiunii speciale a A- 
dunării generale a O.N.U., care 
s-a deschis la 14 mai la New 
York. Documentele prezentate 
spre examinarea Comitetului a- 
testă că greutățile financiare 
ale O.N.U. au fost provocate de 
acțiunile colonialiștilor.

Reprezentantul Nigeriei, pre
ședintele grupului de lucru 
care se ocupă cu elaborarea re-

comandărilor pentru probleme
le financiare al sesiunii spe
ciale a Adunării Generale, 
luînd cuvîntul la ședința Comi
tetului a declarat că există di
vergente serioase în cadrul 
grupului de lucru, din care cau
ză este cu neputință să se a- 
jungă Ia un acord general.

După 40 de minute de la în
ceperea lucrărilor comitetului, 
s-a adoptat propunerea de a se 
întrerupe activitatea sa pînă la 
20 mai în legătură cu necesita
tea organizării de tratative și 
consultări între delegati.

ADDIS-ABEBA 16 — Cores
pondentul special Agerpres, 
Al. Gheorghiu, transmite: La 
„African Hali” din capitala 
Etiopiei se desfășoară lucrări
le conferinței miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor afri
cane, care pregătește prima 
întîlnire a tuturor șefilor sta
telor africane. De pe acum 
Addis-Abeba. situată la 2 500 
de metri altitudine, a devenit 
— chiar înaintea sosirii șefilor 
statelor — capitala Africii.

Printre problemele asupra 
cărora trebuie să se pronunțe 
miniștrii de externe, pe lingă 
stabilirea ordinei de zi a con
ferinței șefilor de state, este 
și cea a invitării reprezentan
ților teritoriilor neautonome, 
ceea ce va marca atenția acor
dată eliberării întregului con
tinent african de dominația 
colonialistă.

Ca bază a ordinei de zi a 
fost cea prezentată de delega
ția Etiopiei, care prevede dis
cutarea creării Organizației 
statelor africane, și în legătu
ră cu aceasta adoptarea Cartei 
africane și constituirea unui 
secretariat permanent, pro
blema colaborării țărilor afri
cane în domeniile economic, 
social, al educației, culturii și 
apărării, problema eliberării 
complete a continentului afri
can de sub dominația colonia
lă, problema luptei împotriva 
politicii de apartheid și a dis
criminării rasiale, problema 
consecințelor constituirii unor 
grupări economice regionale a- 
supra dezvoltării economice a 
Africii și problema dezarmării.

Participanții la conferință 
au căzut de acord, de aseme
nea, și asupra procedurii de 
lucru, stabilindu-se că în pro
blemele esențiale hotărîrile 
vor trebui adoptate cu unani
mitate de voturi.

Patriot» smMictnamcn provoacă
noi înlrîngcri trupelor diemiste

ROMA. — Muncitorii din ra
mura construcțiilor edilitare au 
organizat o puternică demon
strație în fața parlamentului 
italian. Demonstranții cereau 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai. In fotografie : 
aspect din timpul manifestației

Primele alegeri parlamentare din Maroc
Camera

RABAT 16 (Agerpres). — La 
17 mai în Maroc au loc alegeri 
pentru Camera Reprezentanți
lor. Acestea sînt primele ale
geri parlamentare din istoria a- 
cestei țări.

Constituția Marocului pre
vede ca parlamentul să fie for
mal din două camere : Camera 
Reprezentanților și
Consilierilor (membrii Camerei 
reprezentanților sînt aleși pe 
patru ani, iar ai Camerei Consi
lierilor pe șase ani. Alegerile 
pentru Camera 
sînt programate 
octombrie a.c.).

Pînă în ultimul 
a fost o monarhie 
Constituția care proclamă Ma
rocul monarhie constituțională 
a fost adoptată in cadrul unui 
referendum, organizat la sfîrși- 
tul anului trecut. Partidele de 
opoziție și o serie de organiza
ții obștești au criticat atunci a- 
tit proiectul de constituție cit 
și metodele de elaborare a lui.

Pentru cele 144 de locuri în 
Camera Reprezentanților au 
fost propuși pentru alegerile din 
17 mai aproximativ 500 de can
didați. Frontul de apărare al 
instituțiilor constituționale, par
tid de guvernămînt, a propus 
candidați în toate circumscrip
țiile electorale. Principala Io-

Consilierilor
pe data de 4

timp Marocul 
absolută.

zincă electorală a acestui partid 
este „sprijinirea deplină și ne
condiționată a monarhiei". Din
tre partidele de opoziție numă
rul cel mai mare de candidați 
îl prezintă partidul Uniunea na
țională a forțelor populare și 
partidul Istiqlal. care participă 
la alegeri pe liste separate, dar 
au ajuns la o Înțelegere să nu 
se combată în timpul campaniei 
electorale.

Conducerea Uniunii naționale 
a forțelor populare a declarat 
că luptă pentru o limitare in 
mai mare măsură a regimului 
monarhic în țară și pentru cre
area unor instituții democra
tice.

Comuniștii marocani, al că
ror partid este oficia] interzis, 
au propus candidați în trei cir
cumscripții, iar în celelalte cir
cumscripții electorale au chemat 
pe alegători să voteze pentru 
„candidați/ progresiști și pa
trioți". Programul electoral al 
comuniștilor marocani cere, 
printre altele, să se pună capăt 
ocupației directe sau indirecte 
a unei părți a teritoriului ma
rocan de către puterile străine, 
adică să fie lichidate bazele mi
litare americane și franceze ră
mase încă pe pămîntul Marocu
lui. Se preconizează, de aseme-

nea, rechiziționarea fără com
pensații de la colonialiști a în
treprinderilor industriale, trans
porturilor, minelor, comerțului 
interior și exterior și se cere în
făptuirea unei reforme agrare 
largi și democratice. (Să se Îm
partă gratuit 3 milioane de hec
tare de pămînt care aparțin 
fermierilor străini și feudalilor 
locali). In capitolul despre poli
tica externă comuniștii scot în 
evictență marea Însemnătate în 
lupta împotriva imperialismului 
și colonialismului a năzuinții 
spre unitate a popoarelor din 
țările Maghrebului, din lumea 
arabă, din toate țările Africii.

SAIGON 16 (Agerpres). — 
Potrivit declarației unui purtă
tor de cuvînt al guvernului, la 
15 mai în provincia Kontum si
tuată la nord de Saigon au a- 
vut loc noi ciocniri între for
țele patriotice și trupele die- 
miste. In timp ce se îndrepta 
spre localitatea Chuonghghia, 
un convoi de transport a căzut 
într-o ambuscadă organizată de 
patrioți. După cum se arată în 
declarație, trupele guverna
mentale au suferit importante 
pierderi în oameni și mate
riale. 21 de diemiști au fost 
uciși, 25 răniți și alți 28 au fost 
dați dispăruți. Patrioții au cap
turat, de asemenea, o mare 
cantitate de muniții și arme.

Agențiile de presă transmit 
, zilnic știri despre acțiunile vic
torioase ale patrioților sud- 
vietnamezi, despre pierderile 
provocate trupelor' guverna
mentale. După cum relata re-

dactorul ziarului american 
„Des Moines Register” care s-a 
înapoiat recent în S.U.A. din 
Vietnamul de sud. trupele lui 
Ngo Dinh Diem continuă să su
fere înfrîngeri serioase.

Recunoscînd că partizanii se 
bucură de simpatia populației, 
el constată cu mîhnire că ame
ricanii care sprijină guvernul 
anticomunist se simt în Viet
namul de sud oaspeți nepoftiți.

„Un om care a vizitat Sai- 
gonul cîteva zile și care a dis
cutat numai cu consilierii a- 
mericani, cu reprezentanți ai 
misiunii americane își poate 
imagina un tablou foarte opti
mist. Dar dacă acest om își 
lărgește contactele și se va în- 
tîlni cu persoane care nu ocupă 
posturi oficiale atunci el va în
țelege că situația din Vietna
mul de sud este foarte sum
bră”, arată în încheiere redac
torul ziarului.

PARLAMENT ITALIAN

NEW YORK 16 (Agerpres).— 
Noi incidente rasiale s-au pro
dus la 15 mai în S.U.A. După 
cum transmite agenția Associa
ted Press, peste 1 000 de negri 
au demonstrat pe străzile prin
cipale ale orașului Greensboro 
(statul Carolina de nord), în 
senin de protest împotriva men
ținerii segregației în teatre și

Proiectul sovietic de mesaj 
in legătură cu situația din Laos
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

La Moscova s-a dat publicită
ții proiectul sovietic al mesa
jului ce ar urma să fie adre
sat de copreședinții Conferin
ței de la Geneva pentru Laos 
guvernelor țărilor participan
te la acordurile de la Geneva 
din 1962.

Acest proiect a fost înmînat 
la 13 mai ambasadorului Marii 
Britanii la Moscova H. Treve- 
lyan, în legătură cu scrisoarea 
prințului Sufanuvong, preșe
dintele C.C. al partidului Neo 
Lao Haksat, în care se atrăgea 
atenția asupra situației din 
Laos foarte periculoasă pentru 
pace și care a pus în primej
die existența guvernului de 
coaliție și înfăptuirea acordu
rilor de la Geneva.

în scrisoarea lui Sufanuvong 
adresată copreședinților so
vietic și englez ai conferinței 
de la Geneva pentru Laos e- 
rau citate fapte cu privire la 
încălcarea acordurilor de la 
Geneva din partea S.U.A., 
Vietnamului de sud și Tailan- 
dei. în continuarea scrisorii se 
arată că teroarea politică, a- 
restările ilegale și persecuta
rea adepților independenței și 
neutralității Laosului au creat 
la Vientiane o atmosferă în

care activitatea normală a gu
vernului de coaliție a devenit 
practic imposibilă.

în proiectul sovietic de me
saj se spune: „Acordînd o 
mare importanță scrisorii 
prințului Sufanuvong copreșe
dinții cer tuturor guvernelor 
țărilor participante la acordu
rile de la Geneva din 1962 să 
nu admită nici un fel de încăl
care a obligațiilor și să se ab
țină de la acțiuni care ar pu
tea să împiedice eforturile de
puse de guvernul de coaliție 
în vederea normalizării situa
ției din țară și îndeplinirii 
sarcinilor urgente care stau în 
fața Laosului”.

„Copreședinții se adresează, 
de asemenea, prințului Suvan- 
na Fumma, primul ministru al 
guvernului de coaliție, cerîn- 
du-i să ia măsurile necesare 
pentru a împiedica amestecul 
străin în treburile Laosului și 
pentru retragerea trupelor 
grupării de la Savannaket din 
regiunile aflate sub controlul 
Neo Lao Haksat și a neutra- 
liștilor. precum și să asigure 
membrilor guvernului de coa
liție o pază de nădejde care 
să garanteze securitatea lor și 
desfășurarea în condiții nor
male a activității guvernului.

american

Bilanț falimentar
9

în Coreea de sud
NEW YORK 16 (Agerpres). 

— Făcînd un bilanț al guvernă
rii juntei militare sud-coreene 
de la a cărei venire la putere 
s-au împlinit la 16 mai doi ani, 
agenția United Press Internațio
nal subliniază că dictatura mi
litară nu a adus nimic bun po
porului sud-coreean. Agenția a- 
rată pe de altă parte că nici 
speranțele pe care Statele Unite 
și le-au pus în junta militară nu 
s-au adeverit. „La Washington 
simțămîntul de bază este deza
măgirea", scrie agenția. Regi
mul militar, arată agenția, „pro
mițător la început, s-a dovedit 
a fi măcinat de ineficiență eco
nomică și dezordine politică — 
la fel ca și precedentele regi
muri". Astăzi Coreea de sud 
este răscolită de o luptă pentru 
putere între vechii politicieni și 
junta militară. Pe plan econo-

mic, planurile ambițioase nu au 
dat nici un rezultat. Producția 
de. alimente a scăzut cu 14 la 
sută. Produsul național total a 
sporit în 1962 în termeni reali 
cu numai 2,3 la sută.

La Washington, scrie agenția, 
se încearcă să se întrevadă ce 
va aduce viitorul. Agenția sub
liniază că Statele Unite au chel
tuit în Coreea de sud 6 miliarde 
de dolari care nu au fost fruc
tificați. Departamentul de stat 
se întreabă cînd va înceta Co
reea de sud să reprezinte o 
problemă.

Agenția nu dă un răspuns la 
această întrebare. Dar eveni
mentele care se petrec în pre
zent în Coreea de sud nu indi
că că Statele Unite s-ar putea 
aștepta în viitor la un succes 
mai mare al politicii lor în Co
reea de sud.

PORT 'AU 
preș). — La

în ultimele zile mișcarea antisegregaționistă din S.U.A. s-a 
extins tot mai mult. In fotografie : Un demonstrant din Rising 

Town (statul, Georgia) maltratat de polițiști. .

PE SCURT
PARIS. — Luînd cuvîntul 

cadrul ședinței Consiliului Exe
cutiv U.N.E.S.C.O. în legătură 
cu raportul cu privire la sesiu
nea de la Geneva a Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului, 
acad. Tudor Vianu (R. P. Romi- 
nă) a cerut orientarea activități
lor U.N.E.S.C.O. în domeniul 
educației și învățămîntului în 
sensul respectări drepturilor o- 
mului. în discuția din Comitetul 
Executiv, consacrată admiterii 
unor organizații neguvernamen
tale în U.N.E.S.C.O., acad. T. 
Vianu a sprijinit admiterea Fe
derației mondiale a lucrătorilor 
științifici în U.N.E.S.C.O.

general de lărgire a comerțului 
exterior cu piețe care au fost 
eliminate de-a lungul multor ani 
din motive politice”. în legătură 
cu aceasta, ziarul subliniază că 
guvernul analizează în prezent 
un sistem de credite acordate 
diferitelor întreprinderi care do
resc să stabilească relații econo
mice cu țările socialiste.

SANTIAGO DE CHILE. — 
Ziarul chilian „Ultima Hora” a 
scris, la 15 mai, că în cercurile 
guvernamentale chiliene se mani
festă o dorință tot mai accen
tuată de stabilire a relațiilor co. 
merciale cu țările socialiste, ca 
un prim pas spre realizarea unor 
schimburi economice pe scară 
largă între Chile și aceste țări, 
„în sinul guvernului, scrie zia
rul, există în prezent consemnul

TOKIO. — Luind cuvîntul în 
tata Camerei superioare a Parla
mentului japonez, primul ministru 
al Japoniei, Ikeda, a subliniat că 
guvernul său nu va accepta sto
carea armelor nucleare la bazele 
americane de pe teritoriul japonez. 
Premierul a răspuns în această de
clarație neliniștii exprimate de mai 
multi deputati cu privire la vizi
tele unor submarine nucleare a- 
mericane și Ia stafionarea la aero
dromurile din Japonia a unor bom
bardiere americane capabile să 
transporte arme atomice. Guvernul 
japonez, a subliniat primul mi
nistru Ikeda, a declarat și a reafir
mat in repetate rinduri opoziția sa 
fată de introducerea armelor 
cleare pe teritoriul Japoniei.

Șao-ți și persoanele care îl înso
țesc, care au făcut o vizită prie
tenească de șase zile în Repu
blica Democrată Vietnam, au ple
cat la 16 mai spre patrie. Pe 
aerodromul împodobit cu drape
lele de stat ale R. D. Vietnam și 
R. P. Chineze. înalții oaspeți au 
fost conduși de președintele R.I). 
Vietnam, Ho Și Min, și de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, primul ministru Fam 
Van Dong și de alți conducători 
ai partidului și guvernului.

nu-

HANOI. — Președintele 
publicii Populare Chinere,

Re-
Liu

EL1SABETHVILLE 16 (Ager
pres). — Agenția France Presse 
relatează că în seara zilei de 
14 mai, la Jadotville (Katanga) 
au avut loc noi incidente. Ace
stea s-au produs în cursul unei 
operațiuni organizate de unități 
ale armatei congoleze în vede
rea identificării unor jandarmi 
ai lui Chombe, care se ascun
deau în satul Kukula, situat în 
apropiere de Jadotville. în 
urma ciocnirilor, care au avut 
loc, s-au înregistrat morți și ră
niți.

'Agenția menționează că co
mandamentul O.N.U. a trimis 
blindate în localitatea unde au 
avut loc incidentele.

Luînd cuvîntul în cadrul, unei 
conferințe de presă, „ministrul 
de interne“ al Katangăi a pre
tins că trupele guvernului cen
tral nu ar avea dreptul să sta
ționeze Ia Jadotville.

MOSCOVA. — Spionul Oleg 
Penkovski a fost executat prin 
împușcare. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a respins ce
rerea de grațiere a Iui Penkovski, 
condamnat de colegiul militar al 
Tribunalului Suprem al U.R.S.S. 
la moarte prin împușcare pentru 
trădarea patriei.

LIMA. — Recent au avut loc e- 
venimente dramatice în orașul 
Lima — capitala Republicii Peru. 
600 de familii lipsite de orice adă
post au ocupat un lot de pămînt 
la periferia orașului Lima și au 
construit. locuințe din trestie și 
scinduri. Un detașament de poli
țiști înarmați au încercat să îm
prăștie femeile, care, ținîndu-și 
copii de mînă, s-au strîns în ju
rul drapelului național înălțat în 
centrul noii „localități". Polițiștii

localurile publice. Demonstran
ții au scandat „Vrem libertate". 
Poliția a intervenit și a ares
tat 220 de participant! la a- 
ceastă manifestație.

între timp, după cum transmi
te agenția France Presse, în o- 
tașul Birmingham, din statul A- 
labama, care a fost teatrul ce
lor mai puternice demonstrații 
antirasiale din istoria sudului 
S.U.A., continuă să aibă loc in
cidente izolate. La 15 mai, re
verendul Fred Schuttel Swordh, 
președintele „Mișcării pentru 
drepturi civile în Alabama", a 
fost condamnat de un tribunal 
al rasiștilor la 180 de zile în
chisoare, sub acuzația de „ma
nifestare fără autorizație pe 
străzile orașului". Liderul ne
gru a declarat în instanță că, 
în ultimele zile, numeroși negri 
care s-au înapoiat de la lucru 
au fost arestați și brutalizați 
de polițiști, atunci cînd au tre
cut pe la punctele de control 
instalat de 
Birmingham.

poliție în orașul

ROMA 16 (Agerpres). — La 
16 mai s-a deschis la Roma 
prima sesiune a Parlamentu
lui italian al noii legislaturi, 
ales prin vot general la 28—29 
aprilie. Noua Cameră a Depu- 
taților are 630 de membri, din
tre care 166 comuniști, 87 so
cialiști, 33 social-democrați, 6 
republicani, 260 democrat- 
creștini. 39 liberali. 8 monar- 
hiști. 27 neofasciști și 4 repre
zentanți ai diferitelor grupări 
politice mici. Dintre cei 315 se
natori aleși, 85 sînt comuniști, 
44 socialiști, 14 social-demo
crați, 1 republican, 132 demo- 
crat-creștini. 19 liberali. 2 mo- 
narhiști, 15 neofasciști și 3 re
prezentanți ai grupărilor poli
tice mici.

Fiecare din grupurile politi
ce reprezentate în parlament 
și-a ales organele de conduce
re. Grupul comunist din Ca
mera Deputaților a ales ca pre
ședinte pe Palmiro Togliatti, 
secretar general al P C. Ita
lian. Grupul comunist din Se
nat a ales ca președinte pe 
Umberto Terracini, membru 
al conducerii P.C. Italian.

Grupurile parlamentare ale 
partidului democrat-creștin de 
guvernămînt și-a ales ca pre
ședinți pe Zacoagnini — în 
Camera Deputaților, și pe 
G'ava — în Senat.

★
ROMA 16 (Agerpres). — în 

seara zilei de 16 mai, după pri
ma reuniune a noului parlament, 
guvernul Italiei prezidat de Fan- 
fani și-a prezentat demisia. Po
trivit prevederilor constituției 
italiene, demisia guvernului a 
fost prezentată pentru a permite 
constituirea unui nou guvern în 
conformitate cu noua componen
ță a parlamentului. Agenția 
France Presse anunță că pre
ședintele republicii, Segni, a ac
ceptat demisia guvernului și va 
începe consultări în vederea re
zolvării crizei politice.

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— Nava cosmică americană 
„Faith-7“ Ia bordul căreia se 
află cosmonautul Leroy Gordon 
Cooper, maior al forțelor aerie
ne ale S.U.A. în vîrstă de 36 de 
ani, a început la ora 18,54 
G.M.T. cea de-a 20-a rotire în 
jurul Pămîntului. Dacă inițial 
a avut aprobare numai pentru 
șase rotiri în jurul Pămîntului 
apoi pentru 17, în momentul în 
care își încheia cea de-a 16-a 
rotire în jurul Pămîntului cos
monautul a primit ordinul de 
a-și continua misiunea pînă la 
încheierea celei de-a 22-a rotiri 
în jurul Pămîntului.

Potrivit agențiilor de presă, 
starea fizică și morală a cosmo
nautului Gordon Cooper este 
bună.

El a adormit, pe cînd efectua 
cea de-a 9-a rotire în jurul Pă
mîntului și s-a trezit în timpul 
celei de-a 14-a rotiri. Somnul 
lui Gordon Cooper a durat a- 
proape 7 ore și jumătate. După 
cum menționează agențiile, în 
timpul somnului cosmonautul a 
avut unele dificultăți în legă
tură cu sistemul de reglare al 
temperaturii în costumul său 
de cosmonaut. Potrivit purtăto
rului de cuvînt al programului 
Mercury, din care face parte a- 
cesl zbor, temperatura corpora
lă a cosmonautului a crescut 
cu cîteva grade, iar ritmul 
pulsațiilor cardiace s-a accele
rat. In acel moment cosmonau
tul s-a trezit și a reglat tempe
ratura în costumul său. 
cînd și-a terminat 
somn, cosmonautul a 
tact cu Pămîntul 
nunțat că Ia bord 
normal. Două ore mai tîrziu 
Cooper și-a luat dejunul format 
din „alimente deshidratate și 
un suc de fructe“. Întrebat de 
pe Pămînt, după cum mențio
nează agențiile, cum a fost de
junul, el a răspuns „destul de 
bun“.

Cooper a în- 
misiunile sale

Gordon Cooper
După aceea, 

ceput una din
speciale care constă în fotogra
fierea în infraroșu a orizontu
lui.

Potrivit agenției Associated 
Press cosmonautul a mai efec
tuat și alte probe în cursul 
zborului său în jurul globului. 
Printre acestea s-a aflat lansă- 
rea unui mic satelit care l-a 
urmat pe orbită împrăștiind o 
lumină puternică. La început 
au existat unele îndoieli în le
gătură cu succesul acestei ex
periențe, dar după o nouă ro
tire pe orbită Cooper a desco
perit micul satelit a cărui me
nire era verificarea vizibilității 
în spafiul cosmic. Centrul de 
control al Administrației națio
nale pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cospuc 
(N.A.S.A.) anunță că cosmonau
tul a înfăptuit sarcinile pe care 
le avea, efectuînd măsurători 
ale clarității luminii solare prin 
hubloul cabinei sale.

Șeful programului de zboruri 
spațiale al N.A.S.A., dr. B. Hol- 
mes, a anunțat joi, după orele 
14,00 G.M.T., că Gordon Coo
per va ameriza în partea cen
trală a Oceanului Pacific, la sud 
de insula Midway, 
G.M.T.

la ora 23,20

Evenimentele din
PRINCE 16 (Ager-
15 mai, dictatorul 

haitian, Francois Duvalier, a 
Început o nouă perioadă de 
conducere neconstituțională a 
tării, ca urmare a violării con
stituției și falsificării alegeri
lor. în tot cursul zilei de 15 
mai, agențiile occidentale de 
presă au transmis știri contra
dictorii, potrivit cărora Duva
lier s-ar pregăti să părăsească 
fara în fața valului crescînd ai 
nemulțumirii populare. Jntr-o 
conferință de presă, ținută la 
palatul prezidențial, dictatorul 
haitian a dezmințit însă aceste 
știri. El nu a scăpat prilejul să 
acuze Statele Unite, care, după 
cum se știe, manevrează în ve
derea înlocuirii lui Duvalier cu 
o altă personalitate politică 
mai pu(in compromisă în ochii

membrii comisiei nu 
permisiunea să se 
asupra acuzațiilor 

la represiunile din

Haiti

Apoi 
orele de 
luat con- 
și a a- 
totul este

*

efectuarea 
în jurul 
agenția France Presse, 

nava cosmică în care se afla 
cosmonautul american Cooper a 
amerizat în Oceanul Pacific la 
3 600 m de port-avionul „Kear- 
sarge", care a recuperat-o.

După 
rotații 
anunță

celor 22 de 
Pămîntului,

9-

Succesul P.C. din Olanda

au pus în acțiune bastoanele de 
cauciuc. Apărindij-se, femeile a- 
runcau cu pietre în. polițiști, 
aceștia infuriati au folosit oazele 
lacrimogene, evacuine! în acest 
mod pe sărmanii locuitori de pe 
lotul de pămînt ociipat și dînd 
foc barăcilor, care au ars îm
preună cu tot avutul nevoiașilor.

LONDRA. — Luind cuvîntul ia 
15 mai la Londra, la dejunul de la 
Camera americană de comerț, lide
rul partidului laburist, Harold Wil. 
son, și-a exprimat temerea că lu
mea capitalistă este amenințată de 
primejdia falimentului în întrece
rea economică cu țările socialiste, 
în cuvintarea sa el a vorbit des
pre aspectele economice ale 
„Luptei dintre Est Și Vest* și a 
spus că dacă Occidentul se gin- 
dește exclusiv la puterea militară, 
bazele economiei sale pot ii sub
minate. Referindu-se la situația 
din Anglia, Wilson a declarat că 
economia sa este prea slabă și ea 
nu a folosit avantajele noilor des
coperiri științifice și tehnice.

I 
I 
! 
I

opiniei publice. în același timp, 
Duvalier s-a referit la posibili
tatea unei îmbunătățiri a rela
țiilor cu S.U.A. în legătură cu 
apropiata sosire a comisiei de 
anchetă a Organizației State
lor Americane, Duvalier a de
clarat că 
vor avea 
informeze 
privitoare 
{ară.

între timp, agențiile de pre
să relatează din Washington că 
guvernul S.U.A. examinează 
împreună cu țările Americii 
Latine problema renunțării la 
recunoașterea guvernului hai
tian condus de președintele 
Duvalier. Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat a 
refuzat însă să precizeze cu 
care anume guverne latino- 
americane s-au „consultat“ Sta
tele Unite în această problemă. 
Se pare că unul din aceste gu
verne este cel al Venezuelei, 
care a anunțat hotărîrea de a 
rupe, începînd de la 15 mai, re
lațiile diplomatice cu guvernul 
haitian. Potrivit agentei France 
Presse, la Santo Domingo, ca
pitala Republicii Dominicane, 
au început să sosească membri 
ai așa-numitului „guvern pro
vizoriu haitian în exil“, precum 
și grupuri de exilați haitieni.

Liderii politici ai exilaților au 
declarat că pregătesc o invazie 
armată în Haiti. Guvernul do
minican, transmite agenția 
France Presse, a anunțat însă 
că la 15 mai aceste grupuri au 
fost dezarmate.

Subliniind că „în rîndurile 
grupurilor exilaților haitieni se 
manifestă confuzie și lipsă de 
unitate", agenția U.P.I. transmi
te că există prea puține șanse 
pentru o acțiune a acestora îm
potriva lui Duvalier. Reprezen
tanți oficiali ai guvernului 
S.U.A., după ce au luat cunoș
tință de conferința de presă a 
lui Duvalier, au lăsat să se în
țeleagă că guvernul S.U.A. va 
continua să-și mențină actuala 
poziție în problema necesității 
înlocuirii lui Duvalier. Agenția 
France Presse, citind „cercu
rile de la Washington", trans
mite că „intențiile lui Duvalier 
de a rămîne la putere nu dimi
nuează cu nimic riscurile ca în 
Haiti să se producă o răscoală. 
Cercurile oficiale de la Wa
shington și ale O.S.A., transmi
te aceeași agenție, au primit cu 
răceală intențiile de apropiere 
ale lui Duvalier. De altfel, scrie 
France Presse, unități navale a- 
mericane continuă să patruleze 
în dreptul țărmurilor haitiene".

in alegerile parlamentare
HAGA. — Peste șase milioane 

de locuitori aj Olandei s-au pre
zentat miercuri 15 mâi în fața ur
nelor, pentru a alege cea de-a 
două Cameră (inferioară) a Parla
mentului. Partidul comunist, sin
gurul partid, care în aceste ale. 
geri s-a prezentat cu o platformă 
electorală, a ciștigăt aproximativ 
30 000 de voturi și a obținut încă 
un loc în Cameră, în comparație 
cu alegerile din 1959. Numărul 
sporit de voturi obținut cu prilejul 
acestor alegeri demonstrează că 
partidul comunist din Olanda se 
găsește pe calea întăririi sale con
tinue, că influența sa în rindul 
maselor crește neîncetat.

BONN. — în ședința din 16 
mai, Bundestagul vest-german a 
ratificat tratatul militar-politic 
„de colaborare” franco-vest-ger- 
man. MEXICO. Ziarul mexi

can „Prensa Libre” a publicat 
un articol privitor la situația 

i din țările latino- 
:. în fața tineretului 

acestor țări, scrie ziarul, se a- 
flă „un zid de nepătruns de 
îngrădiri, interdicții etc.”. Da
torită înapoierii economice a 
Americii Latine, tineretul nu 
are de lucru, iar dacă găsește 
cîte o dată unde să lucreze 
este supus discriminării în 
ceea ce priveștee remunera
rea.

I tineretului
americane.

I.. ■■
I
i
1res.

„Fiecare; om tînăr, sublinia
ză Prensa Libre, este o victi-

mă a exploatării dezlănțuite 
și nu întrezărește nici o pers
pectivă și speranță de a obți
ne o calificare sau de a pu
tea studia”.

Ziarul critică doctrina Mon- 
roe care impune țărilor lati
no-americane supunerea față 
de puterile străine și le lasă 
doar posibilitatea să se epui
zeze muncind pentru interese 
străine”.

„Tineretul își poate făuri 
viitorul numai prin luptă de 
eliberare și luptă pentru 
transformarea țărilor latino-a
mericane” scrie în încheiere 
„Prensa Libre”.

intre partizani și trupele 
guvernamentale

C1UDAD DE GUATEMALA 16 
(Agerpres). — Agențiile de pre
să anunță că în Guatemala au 
avut loc ciocniri între unități 
de guerilă și trupe guverna
mentale. Potrivit unui comuni
cat oficial dat publicității la 
Ciudad de Guatemala, s-au des
fășurat lupte în satul Tablon 
Ojo de Agua, situat în nord- 
estul țării, unde partizanii au 
atacat un post de poliție, și în 
apropierea șoselei naționale 
care străbate provincia Izabal.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, frontul „13 no
iembrie Alejandro de Leon", 
una din organizațiile care se 
află în fruntea luptei de gue
rilă, a anunțat într-un comu
nicat că va continua lupta îm
potriva dictaturii lui Peralta 
Azurdia. Comunicatul dezmin
te afirmațiile guvernului că 
forțele de guerilă ar fi fost ni
micite și condamnă în același 
timp asasinatele și atrocitățile 
la care s-au dedat trupele gu
vernamentale împotriva unor 
locuitori pașnici, femei și co
pii din regiunile unde operea
ză trupele de guerilă.

In comunicat se subliniază că 
Frontul „13 noiembrie Alejan
dro de Leon' 
colaborare 
„Mișcarea revoluționară — 20 
octombrie^ 
luționară — 12 aprilie", lupta 
împotriva regimului dictatorial 
din-Guatemala.

desfășoară, în 
cu organizațiile

și „Mișcarea revo-
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