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Ce vrei să știi

despre viitoarea

ta profesiune î
e să fiu ? Elevii claselor a Vil-a și a Xl-a — peste puține 
zile absolvenți — își pun foarte frecvent această întrei 
bare. Firesc. Ei se află în fața unui moment hotărîtor 

alegerea drumului în viață. Atîtea căi sînt deschise în fața lor ! 
Pe care s-o pornească ? Profesiuni sînt multe. Toate frumoase. 
Chibzuind cu maturitate, viitorii absolvenți pornesc în alegerea 

do
care le 
patriei

Imlneață de mal. 
Duminică. O co
loană de 15 auto- 
:amioane părăsește 
lașul îndreptîn- 
du-se spre satul
Dumbrava, comuna 

Ciurea. Cîntecul tineresc răsu
nă pînă departe. 600 de tineri 
pleacă la muncă patriotică. Și 
iată-i ajunși. La stingă șoselei 
Iași-Negrești se află o parte din 
izlazul gospodăriei colective din 
Dumbrava. Sutele de spini lem- 
noși fac imposibilă folosirea în 
întregime a izlazului. In aceste 
zile însă, toate forțele colecti
viștilor sînt antrenate la com
plexul lucrărilor de întreținere 
a culttfrilor și de pregătire a 
utilajului și magaziilor pentru 
campania de recoltare. Dar și 
îngrijirea pășunilor este o acți
une care nu suferă amînare j 
buruienile nu trebuie să ajungă 
la maturitate, să-și scuture se
mințele, iar cioatele nu trebuie 
să împiedice creșterea florei 
valoroase. Iată de ce tinerii din 
Iași au .venit acum să dea o 
mină de ajutor colectiviștilor. 
Coboară cu toții din autocamion 
și împresoară coasta. Se lu
crează cu mult spor. Lucrarea 
este supravegheată de inginerul 
agronom Gheorghe Baloș și de 
președintele sfatului popular 
comunal, tov. Ștefan Botezatu. 
Glumele și cîntecul întregesc 
atmosfera entuziastă în care se 
lucrează. Și orele trec. Amiaza 
găsește izlazul curățat, spinii a- 
dunați lîngă drum. Iarba va pu
tea crește în voie, productivita
tea izlazului va spori. Gospodă
ria colectivă va avea pășuni 
mai multe și mai bune.

Inițiativa comitetului orășe
nesc U.T.M. Iași de a veni în 
ajutorul colectiviștilor din Dum
brava merită laude. Cei 600 de 
tineri care duminică au lucrat 
cu atîta hărnicie, de asemenea. 
Păcat însă că sfatul popular și 
conducerea gospodăriei colecti
ve nu au asigurat suficiente to
poare și furci. Pe coasta opusă, 
sau de cealaltă parte a drumu
lui, se întind alte 50 ha. de iz
laz care sînt de asemenea aco
perite de spini lemnoși. La ple
care, tinerii ieșeni au promis că 
duminica viitoare vor veni din 
nou să curețe și această supra
față de izlaz. Este bine ca cel 
puțin acum să se procure unel
te suficiente și bune. Tinerii vor 
putea — așa cum singuri au 
spus de altfel — să lucreze mai 
mult, și mai bine.

Tot duminică, 12 mai, tinerii 
din comunele ce aparțin ora
șului Iași au curățat alte 300 de 
hectare de izlaz.

Acțiuni de muncă patriotică 
pot fi întîlnite pretutindeni. 
Bunăoară, tinerii din satele Vai- 
dei, Dineu Mare, Dineu Mic și 
Spini, din raionul Orăștie, au 
acordat atenție sprijinirii prin 
muncă patriotică a realizării 
noilor construcții zootehnice 
din gospodăriile colective: 
grajduri, maternități, saivane, 
puiernițe. După ce, în prealabil, 
cu privire la folosirea camioa
nelor unor întreprinderi din Cu- 
gir, Orăștie și Geoagiu s-au sta
bilit convențiile necesare între

conducerile acestor întreprin
deri și consiliile G.A.C. din lo
calitățile respective, 20 de tineri 
conducători auto printre care 
I. Părău, F. Kerekeș, I. Zăpodea- 
nu, au cerut să ajute prin mun
că patriotică, la transportarea 
de pietriș, nisip și piatră la lo
cul de amplasare a construcții
lor zootehnice din gospodăriile 
amintite. Inițiativa a fost primită 
cu multă bucurie. Duminica 
trecută, cînd autocamioanele 
au sosit în gospodării, nu
meroși tineri și alți colec
tiviști erau pregătiți cu u- 
neltele necesare pentru a ajuta 
la încărcatul materialelor. Cîte 
25-30 de colectiviști din fiecare 
gospodărie s-au urcat în autoca
mioane și s-au deplasat la rîul 
Mureș. Mai bine de 8 ore ei au 
muncit alături de cei 20 de ti
neri conducători auto la încăr
carea și descărcarea nisipului și 
pietrișului. între șoferii care ve
niseră în ajutorul colectiviști
lor a început o adevărată în
trecere pentru efectuarea celor 
mai multe transporturi. întrece
rea nu s-a încheiat însă, pentru 
că ei au hoțărît să acorde aju
torul lor încă într-o duminică, 
adică pînă asigură în întregime 
transportul materialelor de con
strucții în gospodăriile respec
tive. Este important însă că 
în prima duminică de muncă pa
triotică cei 20 de tineri șoferi 
ajutați de tinerii colectiviști au 
transportat de la Mureș la locul 
unde se vor ridica noile con
strucții zootehnice aproape 300 
tone de nisip și pietriș.

Și în raionul Tecuci, de pil
dă, n-a existat duminică în care 
tineretul să nu răspundă la che
marea organizațiilor U.T.M. 
pentru a participa la acțiunile 
de muncă patriotică. In ultima 
perioadă, tineretul din raionul 
și orașul Tecuci a curățat pes
te 3200 ha. de izlaz, a amena
jat și îngrijit două mari parcuri 
din oraș, a transportat peste 700 
tone iholoz rezultat de la de
molările vechilor imobile pe te
renul cărora se vor ridica mîn- 
dre blocuri. De asemenea, tine
rii din orașul și raionul Tecuci 
au colectat și trimis oțeliăriilor 
patriei noastre peste 42.000 kg. 
fier vechi, au nivelat platforme
le la intrările în oraș pe 
12 500 mp,

Numai duminica trecută la 
muncă patriotică au participat 
peste 1800 de tineri care au cu
rățat peste 800 ha. izlaz, au în
grijit bazele sportive și au lu
crat la înfrumusețarea comune
lor. La toate acțiunile de muncă 
patriotică de pînă acum s-au 
evidențiat în mod deosebit ti
nerii din organizațiile U.T.M. 
ale orașului tecuci (întreprin
derea de foraj, Fabrica de con
serve, întreprinderea „1 Mai“, 
Uzina de reparații) precum și e- 
levii de la școlile elementare și 
medii. Tinerii din raion au 
adus prin muncă patriotică, 
pînă în prezent, economii în va
loare de peste 350 000 lei.

Duminică dimineața, în comu
nele Roșiori, Siștera și altele 
din raionul Oradea, sute de ti-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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n profesiunii ținînd seama de domeniul în care-și vor putea va 
“ rifica pe deplin aptitudinile, precum și de nevoile pe care 
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ridică dezvoltarea impetuoasă a economiei și culturii 
noastre.

Scrisorile ce ne-au sosit în aceste zile la redacție 
tărîrile și gîndurile elevilor în prag de absolvire. 

__  ___ mulți și-au ales profesiunea. Alții ne cer sfaturi : 
ce să facă, unde să meargă ? Toți, absolut toți, vor să știe cît 
mai mult despre profesiunile la care se gîndesc, despre școlile și 
institutele pe care vor să le urmeze. Le răspundem, inaugurînd în 
coloanele ziarului, rubrica în cadrul căreia viitorul absolvent va 
găsi lucruri care-1 interesează ‘.despre profilul școlilor profesio- 

mice și al institutelor de învățămînt superior ; despre 
condițiile pe care le oferă acestea ; amănunte despre materiile 
care se predau în școli și în facultăți; despre viața de elev la 
școala profesională și tehnică și despre viața de student.

Așteptăm în continuare scrisori în care să ne spuneți ce vă 
interesează să știți în legătură cu viitoarea voastră profesiune. 
Vă vor răspunde în coloanele ziarului, directori de școli, rectori, 

,ri universitari, specialiști, studenți ; sfaturile și îndrumă
rile lor vă vor ajuta să cunoașteți de pe acum mai bine cadrul 
viitoarei voastre profesiuni. Scrieți-ne !

ne im-

örblleteca Centrală i

Regională J 
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-Proletari jin toate țările, unițî-vă !
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In pregătirea pentru examene, studenții Institutului pedago
gic de 3 ani din Baia Mare acordă o deosebită atenție lu

crărilor practice.

tineretului
Muncitor
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Vizita conducătorilor de partid
și de stat 

de artă
la expoziția 
plastică

tovarășiiVineri la amiază,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chi- 
vu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Alexan
dru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea au 
vizitat expoziția de artă plasti
că organizată la Muzeul, de 
Artă al R. P. Romîne, cu prile
jul Conferinței pe țară a Uniu
nii Artiștilor Plastici.

în cursul vizitării expoziției, 
conducătorii de partid și de 
stat au fost însoțiți de acad. 
Ion Jalea, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, de alți con
ducători ai uniunii și de mem-

Succese ale minerilor

brii prezidiului conferinței. De 
asemenea, au fost de față to
varășii Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Vasile Dinu, șef de secție la 
C.C. al P.M.R.

Expoziția cuprinde lucrări 
de pictură, sculptură și gra
fică realizate de artiștii plastici 
în ultimii ani.

După vizitarea expoziției, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej i-a felicitat pe artiștii 
plastici pentru realizările ob
ținute, le-a urat noi succese în 
creația artistică și spor la 
muncă Conferinței pe țară a 
Uniunii Artiștilor Plastici.

(Agerpres)

Stațiunile 
își așteaptă 

oaspeții
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
Anul acesta în stațiunile de 

odihnă situate ne Valea Pra
hovei își vor petrece concediul 
76 000 de oameni, dintre care 
peste 50 000 la Sinaia. Stațiu
nile sînt gata să-și primească 
oaspeții. La Sinaia, din cele 
80 de vile 75 sînt gata reno
vate. La ultimele 5, lucrările 
se apropie de sfîrșit. Cabana 
Peștera din masivul Bucegi, 
stațiunile Bușteni și Cheia au 
devenit anul acesta mai fru
moase datorită amenajărilor 
făcute.

‘împrejurimile stații fiilor au 
fost transformate în parcuri și 
grădini. Zeci de ronduri de 
flori cu bănci si estrade în aer 
liber le înconjoară. Cînd 
timpul va fi frumos, echipele 
artistice de amatori din împre
jurimi vor prezenta bogate 
programe : piese de teatru în
tr-un act, dansuri populare, 
muzică. Numărul artiștilor a- 
matori, care se pregătesc in
tens, depășește cifra de 1 600. 
Si în cluburi va domni o vie 
activitate : bibliotecile au fost 
dotate cu mii de cărți noi cu 
garnituri de șah, șubah, popice, 
tenis de masă.

maramureșeni
BAIA MARE (de la corespondentul nostru).
în trimestrul I al acestui an minerii din regiunea Maramureș 

au obținut succese în creșterea productivității muncii și redu
cerea consumurilor specifice de materiale, căi principale de redu
cere a prețului de cost. Eforturile susținute ale colectivului de 
muncă din cadrul Trustului Minier Maramureș sint concretizate 
și in Îmbunătățirea calității minereurilor. In majoritatea ex
ploatărilor miniere a fost redus prețul de cost față de cel plani
ficat atit Ia producția-marfă cît și la minereul extras. în această 
întrecere fruntașe sînt exploatarea minieră Săsar, care a obți
nut la producția-marfă economii peste plan in valoare de 
4 000 000 Iei iar la minereu de 780 000 lei și exploatarea minieră 
„Steaua Roșie"-Cavnic care a redus cu 1 500 000 lei costul pro- 
ducției-marfă și cu aproape 850 000 lei costul minereului extras.

Frumoase succese a obținut și exploatarea minieră „Iosza 
Bela“ din Baia Sprie, obținînd economii de 1 139 000 lei la pro
ducția-marfă și 500 000 lei la minereu extras. Succese asemănă
toare au mai fost obținute și în direcția reduceți! prețului de 
cost — - ~la Baia Borșa, „Drapelul roșu“-Herja și altele.

Pentru vacanta studenților
La 

șului 
de 
și Oltul se află pito
reasca stațiune iz
vorul Mureșului. Mii 
de studenți fruntași 
la învățătură vin aici 
în fiecare vară pen
tru a-și petrece bine
meritata vacanță.

: poalele Basma- 
' Mare, acolo un- 
izvorăsc Mureșul

cute.

Gazdă primitoare, sta
țiunea va oferi anul 
acesta vizitatorilor ei 
cîteva surprize plă- 

Primii oaspeți,
1 500 de studenți din 
toate centrele univer
sitare vor găsi în 
stațiune o nouă can
tină cu 250 de locuri, 
o bibliotecă cu

de volume, un chioșc 
pentru ziare și re
viste, un atelier foto, 
un punct alimentar. 
In cele 28 de vile s-a 
adus mobilier nou.

PETRE 
RACOVIȚEANU 

impiegat de mișcare

Festivalul poeziei
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
Vineri, în sala Teatrului de 

stat maghiar și german din Ti
mișoara a avut loc un colocviu 
privind reflectarea actualității 
în poezie Ia care au participat 
mai mulți scriitori din Bucu
rești, Cluj, Iași. Folosindu-se de 
prezența mai multor poeți și 
scriitori, Filiala din Timișoara 
a Uniunii scriitorilor din R.P.R., 
în colaborare cu biblioteca re
gională, a organizat „Festivalul 
poeziei'',. Au fost prezentate cu 
acest prilej unele creații lite
rare.

La festival au participat : 
Casian, I. D. Bălan, MihaiNina

Novicov, Tiberiu Utan, Alexan
dru Jebeleanu, Anghel Dumbră- 
veanu, Eugen Simion, Nichita 
Stănescu, Micu Dumitru, Iloria 
Zilieru, Ioan Oarcășu, Haralam- 
bie Țugui, Zoltan Franyo, 'Vla
dimir Ciocov, Endre Karoly, 
Damian Ureche și Dumitru Co- 
stea.

Orchestră simfonică la Petroșeni
înființată cu cîtva timp în 

urmă, orchestra de pe lîngă clu
bul muncitoresc din Petroșeni 
s-a transformat în prezent în 
orchestră simfonică cu stagiune 
permanentă. Orchestra cuprinde 
acum peste 40 de instrumentiști 
amatori din întreprinderile și 
instituțiile orașului Petroșeni.

Lucrările Conferinței
pe țară a Uniunii
Artiștilor Plastici

in
R. P. 
vineri 
Conferinței pe țară a Uniunii 
Artiștilor Plastici.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de graficianul Vasile 
Kazar și pictorii Alexandru 
Ciucurencu și Brăduț Covaliu. 
In cadrul ședinței au conti
nuat discuțiile la Darea de 
seamă asupra creației plastice 
și activității organizatorice a 
Uniunii Artiștilor Plastici. — 
Sarcinile ce revin artiștilor 
plastici în lumina documente
lor de partid și la raportul a- 
supra activității Comisiei de 
cenzori. Au luat cuvîntul ar
tista decoratoare Ella Can- 
cicov, criticul de artă Mircea 
Popescu, sculptorul Vida Geza 
(Baia Mare), arh. Anton Moi- 
sescu, secretar al Uniunii Ar- 
hitecților, acad. Gh. Oprescu, 
graficianul Gheorghe Boțan, 
pictorul Henri Catargi, sculpto
rul Boris Caragea, pictorii 
Cornelia Baba și Ștefan Szd- 
nyi, maistrul oțelar Anton 
Constantin de la Uzinele „23 
August”, criticul de artă Dan 
Hăulică, pictorul Anastase 
Anastasia, criticul de artă Eu
gen Schileru.

Ședința de după-amiază a 
fost prezidată de criticul de 
artă Mircea Popescu și pictorul 
Aurel Ciupe.

La deschiderea ședinței, acad. 
Ion Jalea a adus la cunoștință 
participanților la conferință că 
expoziția de artă plastică a fost 
vizitată de 
partid și de

sala mică a Palatului 
Romîne s-au desfășurat 
în continuare lucrările

conducătorii de 
stat. EI a transmis

de primavaia

Foto 'AGERPRES
Combinatul chimic Borzești. Vedere generală
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urările de succes adresate de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej conferinței și tuturor artiș
tilor plastici.

Vizita aceasta — a spus acad. 
Ion Jalea — ne încurajează în 
munca noastră și ne dă încă o- 
dată dovada sprijinului cu ade
vărat părintesc de care ne 
bucurăm din partea partidului 
și guvernului. Pentru noi aceas
ta este un puternic îndemn ca 
să ne sporim eforturile pentru 
a avea realizări cît mai va
loroase.

Conferința a salutat aceste 
cuvinte cu puternice aplauze.

In continuarea discuțiilor, la 
primele două puncte de pe or
dinea de zi au luat cuvîntul 
graficiană Geta Brătescu, pic
torul Aurel Ciupe (Cluj), criti
cul de artă Mircea Deac, picto
rul Iosif Bene (Cluj), pictorul 
scenograf Paul Bortnovschi, 
pictorița Lia Szasz, pictorii Va
sile Pintea (Timișoara) și Ale
xandru Ciucurencu, graficianul 
Helmuth Artz (Sibiu), pictorii 
Ștefan Barabas (Tg. Mureș) și 
Constantin Piliuță, Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, pictorul Gheorghe La- 
bin, sculptorul Ovidiu Maitec, 
pictorii Eugen Popa și Spiru 
Chintilă.

Delegații la conferință au 
aprobat apoi în unanimitate ac
tivitatea Comitetului Uniunii 
Artiștilor Plastici și a Comisiei 
de cenzori.

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

Au terminat impadue îi ile

în regiunile București, Do- 
brogea, Iași. Ploiești, Cluj, Ma
ramureș și Oltenia a fost ter
minată campania împăduririlor 
de primăvară. Silvicultorii au 
plantat în acest an și mai 
mulți arbori din specii de

Brigadă 
de ghizi-studenți
Din inițiativa Consiliului aso

ciației studenților de la Faculta
tea de istorie-filozofie, in Uni
versitatea din Cluj a fast creată 
o brigadă de ghizi. Alcătuită din 
15 studenți fruntași la învățătură 
din ultimii ani de studii, bri
gada aprofundează, după un pro
gram special și sub îndrumarea 
cadrelor didactice de specialitate, 
cunoștințe despre evenimentele, 
locurile și monumentele istorice, 
despre casele memoriale legate 
de mișcarea muncitorească, exis
tente în orașul Cluj. In felul a- 
cesta, studenții se pregătesc să 
devină mai mult decît niște 
călăuze pentru vizitatorii orașu
lui de pe Someș.

De cîtva timp, brigada de ghizi 
și-a început activitatea. Studen
ții au însoțit prin oraș grupuri 
de studenți din anul I de la di
ferite facultăți din localitate, au 
condus intr-un tur al Clujului pe 
colegii lor de la facultatea de 
istorie din Iași, dîndu-le expli
cații despre fiecare loc pe unde 
au trecut. Cîțiva din acești stu- 
denți au ținut și expuneri pe di
ferite teme în cadrul unor adu
nări ale studenților din univer
sitate.

(Agerpres)

In iarna care a tre
cut, viile au înre
gistrat unele pier
deri de ochi, fie 
din cauza înghe
țului,’fie din cau
za clocirii (asfi

xierii mugurilor). Pentru com
pensarea pierderilor de mu
guri, Institutul central de 
cercetări agricole a elaborat 
încă înainte de începerea cam
paniei lucrărilor de primăvară, 
recomandări privind modul 
cum trebuie calculate sarcini
le de rod și cum să se facă 
tăierile pentru fiecare situație 
în parte. Pentru ca rodul să 
fie asigurat s-a insistat cu 
deosebire asupra tăierilor ela
stice, de compensare. Tot cu 
această ocazie, ținînd seamă 
că în momentul tăierii în 
uscat nu se putea cunoaște cu 
precizie proporția pierderilor 
s-a atras atenția viticultorilor 
și asupra necesității de a se 
face în continuare, unele lu
crări de corectare și comple
tare a tăierilor prin aplicarea 
rațională și la timp a lucrări
lor în verde.

Dintre lucrările agrotehnice 
care se impun a fi aplicate în 
prima urgență acum, la în
ceputul vegetației, cînd vițele 
au lăstărit, sînt: plivitul și 
ciupitul.

Plivitul este o lucrare care 
constă în îndepărtarea lăstari-

Toată atentia lucrărilor de tăiere
_> 1

in verde la vița de vie
lor de prisos, fiind o operație 
pe cît de necesară, pe atît de 
utilă și folositoare producției.

Anul acesta, cînd din spirit 
de prevedere s-au lăsat la tă
iere coarde mai multe pentru 
a se compensa pierderile, exi
stă în foarte multe cazuri, 
lăstari mai mulți decît trebuie 
și decît îi poate duce fiecare 
butuc și soi de viță în parte, 
în aceste 
rent dacă 
gheț sau 
exagerată 
pot produce de la început o 
îngrămădire a vegetației în
tr-un spațiu restrîns, ceea ce 
împiedică înfloritul și legatul 
normal, provoacă scurtarea 
masivă a florilor și micșorează 
mult producția.

Pentru a înlătura acest nea
juns este necesar să se aplice 
plivitul în mod științific și 
foarte riguros.

De îndată ce au apărut lă
starii pe butuc, se execută un 
control cu scopul de a se sta
bili și definitiva încărcătura

situații — indife- 
via a suferit de în- 

clocire, lăstărirea 
și frunzișul bogat

rod. La lăstarii purtători 
rod, abia porniți, apar în 

pe

de 
de 
vîrful lor inflorescențele, 
cînd la cei fără rod, apare în- 
cepînd de la a 3-a la a 7-a 
frunzuliță, primul cîrcel. Din 
acest moment se poate stabili 
care va fi recolta probabilă 
pe butuc. Primul lucru este â- 
cela de a asigura lăstarilor cu

tori, de prisos, poate merge 
pînă la 25 la sută din totalul 
lăstarilor pe butuc. Se pot, de 

. asemenea, înlătura chiar și 
unii lăstari cu rod, dacă ace
știa sînt firavi, cu strugurași 
mici, care au de acum un îri- 

. ceput de cîrcel pe' strugure, 
dovedind că nu vor da un cior
chine , normal. Lăstarii slabi
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rod, condiții bune de creștere 
și dezvoltare. Ei trebuie să pri
mească hrană multă, lumină 
și aer suficient. Pentru acea
sta, lăstarii fără de rod, care 
consumă zadarnic hrana și a- 
glomerează vegetația butucu
lui, trebuie să fie înlăturați 
prin suprimare de la bază. în
depărtarea lăstarilor nerodi-

roditori se îndepărtează îndeo
sebi la soiurile de masă, pen
tru că aici trebuie să se tindă 
spre obținerea de struguri 
marfă cu bobul mare. Se vor 
plivi și lăstarii gemeni, înde- 
părtîndu-se cel mai slab, iar 
dintre cei lacomi, toți acei 
care au poziții nepotrivite și 
de care nu va fi nevoie ca în

anul următor, să fie folosit la 
tăiere ca element de schelet. 

. Cînd pe butuci, cum se întîm- 
plă la multe soiuri, vor pre
domina lăstarii, fără rod, su
primarea și îndepărtarea lor, 
poate să meargă pînă la 50 la 
sută, din totalul lăstarilor fără 
rod.

Anul acesta, în marea ma
joritate a viilor s-au aplicat 
tăieri elastice în vederea com
pensării pierderilor. în multe 
dintre aceste plantații sînt 
lăstari de prisos și mai 
lăstari gemeni porniți din 
ochii de înlocuire, mărindu-se 
aglomerarea mai ales către 
baza butucilor. în toate aceste 
cazuri, operația plivitului tre
buie aplicată cu insistență, dar 
și cu pricepere și discernă- 
mînt.

Este știut că inflorescențele 
ca să poată înflori și lega (fe
cunda) normal, necesită o hra
nă abundentă. Dacă sînt um
brite sau înmănunchiate în
tr-un snop de lăstari printr-o 
legătură nerațională, făcută la

ales

repezeală, vor suferi de scu
turări masive de flori, ceea ce 
poate duce la meiere (mărge- 
luire) și în consecință la scă
derea simțitoare a producției.

Lucrările experimentale au 
dovedit că la unele soiuri și 
plantații cu creștere mai bu- 
iacă. pierderile din cauza nea- 
plicării plivitului se ridică 
uneori la mai mult de un sfert 
de recoltă. Cînd legatul se face 
„de-a valma”, fără a se resfi
ra fiecare lăstar în parte, pier
derile se ridică uneori pînă la 
jumătate din producție.

Pentru a se înlătura aceste 
neajunsuri, este necesar să se 
treacă neîntîrziat la execu
tarea plivitului la vii, înainte 
de a se epuiza butucul prin 
hrănirea lăstarilor de prisos. 
Plivitul trebuie aplicat și în 
plantațiile de portaltoi pentru 
a se lăsa numai numărul de 
coarde necesare producerii 
butașilor STAS, în funcție de 
vigoarea butucului.

Ciupitul este o lucrare în 
verde prin care se îndepărtea
ză numai vîrful de creștere al 
lăstarilor de pe punțile de rod 
și care se execută odată cu 
plivitul. în vîrful lăstarilor, 
adică în coroniță se găsesc ce
lulele de creștere ; îndepăr- 
tînd coronița cu unghia, cre
șterea în lungime a lăstarilor

mare valoare ecoinomică, cum 
ar fi molidul, laricele. duglasul, 
Dinul etc. Totodată, de-a lun
gul a peste 1 000 km de dru
muri naționale și regionale 
s-au plantat plopi negri hibrizi, 
care pe lîngă faptul că dau o 
înfățișare mai plăcută artere
lor de circulație au și o mare 
valoare. Importante plantări Cu 
plop negru hibrid și sălcii Se
lecționate s-au executat în 
Lunca Dunării.

Prin munca patriotică desfă
șurată de tinerii de la orașe 
și sate, în acțiunea de împădu
riri s-a realizat o economie de 
peste 5 milioane lei.

(Agerpres)
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ara natura devine mai primitoare, mai 
frumoasfi ca oricînd. Argument și în
demn co nvingător pentru organizarea 
și desfășurarea cit mai multor activi
tăți în ®4.*r liber.
Excursiile și drumețiile pe nesiîrșitele 
itinerar.U de frumusețe ale țării, de Ia

>$ marea nesfîrșită țnSnă la amiitearele pădurilor 
V seculare, pentru cunoașterea frumuseților și bo- 
>\ gățiilor patriei, serile culturale, de cîntec și po- 
6 ezie, organizate în cadrul cel mai autentic cu 
? putință — în mijlociți naturii, — reuniunile de pe 
,< ringurile de dans aAe parcurilor de cultură și 
> odihnă, spectacolele prezentate pe scenele esti- 
? vale, competițiile sportive de masă de pe stadi- 
>< carte, baze sportive, multe alte acțiuni care pre- 
’> supun pasiune și ingeniozitate din partea orga- 
?. nizaiorilor — iată activități pe care tinerii le în- 
X drăgesc tot mai mult ! Prin asemenea acțiuni ac- 
■> tivitatea cluburilor și caselor de cultură este pro- 
? iectată, într-un anume iei, într-un cadru mult 
'> mai vast, cu mult mai multe posibilități de cu- 
? prindere a tuturor tinerilor.
< Iadă cîteva din numeroasele activități și iniția- 
$ tive pe care le-am aflat în raidul nostru

rp
Serbare cimpenească (Băile

9 mai — regiunea Crlșana)

Foto: O. PLECAN

Farmecul drumeției
1 îscutăm cu un tî- 

năr de 24 de ani, 
inginerul Gruia Fa- 
roga.

„Bineînțeles, ex
cursia are farmec 
mai ales cînd ai

cu cine comenta un peisaj rar. 
Schimbul de cunoștințe, de pă
reri, de idei, în ultimă instanță, 
prilejuit de spectacolul măreț 
al naturii (fie că e vorba de 
locuri pitorești de o mare fru
musețe, fie de locuri istorice 
integrate prin vechime și sem
nificație unei naturi legendare, 
fie de monumente ale naturii) 
este fructuos, educativ, în spe
cial, cînd turismul este privit 
eu ochii turistului pasionat. 
Vreau să spun prin asta că tu
rismul este o adevărată artă, 
atît în ce privește organizarea 
cit și conducerea și desfășura
rea unei excursii.“

Inginerul Faroga a „moște
nit“ dragostea pentru excursii 
de la un muncitor vîrstnic, Ion 
Mirean. O îndelungă perioadă 
de drumeție l-a făcut pe acesta 
posesorul celor mai multe din 

" „tainele“ munților, ale locurilor
nespus de frumoase din regiune 
ori din alte părți. Dar nu e sin
gurul. De fapt la Uzinele „Trac
torul“ turismul este o tradiție 
a întregului colectiv de munci
tori. Sînt, mulți tineri, mai ales, 
cunoscuți ca alpiniști pasionați.

Comitetul U.T.M. al Uzinei 
„Tractorul“ a trecut în plan, 
pentru lunile următoare și pen
tru aceasta încă, excursii, vizi
te Ia monumente istorice ori 
naturale. Pentru organizarea 
lor un prim și hotărîtor ajutor 
îl au de Ia excursioniștii cu ex
periență recunoscută, cărora li 
se solicită stabilirea traseelor, 
a locurilor de popas, precum și 
indicarea celor mai frumoase 
priveliști. O atenție deosebită 
este acordată obiectivelor in
dustriale de pe itinerar. Este 
programată o excursie la Sibiu, 
în Făgăraș vor merge la Cetate 
dar și la Combinatul chimic. 
Așezat sub munte, orașul Vic
toria constituie un alt obiectiv 
care va fi vizitat. In Sibiu, după

ce vor vizita cîteva întreprin
deri se vior îndrepta spre minu
nata Dumbravă, cu lacul ei pi
toresc. Dacă mergi la Sibiu nu 
se poate, să nu treci, la doi 
pași, prin vestita „capitală“ a 
covoarelor și țesăturilor romî- 
nești .- Cisnădie“. Și așa mai 
departe. Itinerarul este stabilit, 
discutat, făcut cunoscut. In 
toate inițierile asupra locurilor 
ce vor fi vizitate nu este trecu
tă cu vederea nici chiar starea 
obișnuită a timpului. Cum se 
fixează itinerariul ? Un singur 
exemplu privind cunoașterea 
monumentelor naturii.

Doi tovarăși din comitetul 
U.T.M. vor lua legătura cu 
Consiliul regional pentru ocro
tirea naturii, solicitînd ajutor 
concret în sensul aprecierii ști
ințifice, economice și estetice a 
florei și faunei ocrotite, al cu
noașterii monumentelor naturii. 
Și cîte sînt, numai în regiunea 
Brașov 1 Un ciclu de conferin
țe, protecții de diafilme sau do
cumentare — iată formele prin 
care acestea pot fi recomanda
te, urmînd apoi vizitarea, cu
noașterea lor.

în planul de organizare a u- 
nei excursii, comitetul U.T.M. a 
inclus, în baza experienței 
bune a anilor trecuți, contribu
ția deosebit de însemnată pe 
care o pot avea formațiile ar
tistice, membrii cercurilor de 
artă. Cum ? Chiar un itinerar 
plastic, amintit mai sus, este în 
fond un traseu turistic. Așadar, 
ghidul trebuie dublat, triplat, 
în funcție de obiectivele de pe 
traseu. Apar astfel multe posi
bilități de antrenare a membri
lor formațiilor artistice, din bri
gada de agitație, recitatori ar
tistici, din formația corală ș.a. 
la organizarea cri mai variată a 
popasurilor. închipuiți-vă un 
program artistic, un recital de 
poezie, două-trei cînteae, jocuri 
distractive etc., în peisajul de Ia 
Poiana Narciselor. Asemenea 
programe sînt, de fapt, cele o- 
bișnuite la serile cultural-dis- 
tractive, numai că de data a- 
ceasta ele se desfășoară în im
presionantul cadru al naturii.

Am văzut în planul comitetului 
U.T.M. de la „Tractorul“ refe
riri precise la contribuția pe 
care o pot aduce la buna des
fășurare a unei excursii cercu
rile artistice ; plasticienii, poe
ții și prozatorii, prietenii muzi
cii. Și, mai ales, fotografii ama
tori. Se preconizează inițierea 
unui concurs de fotografii. Lu
crările vor fi apoi expuse în
tr-o expoziție organizată la în
toarcere. întreaga excursie 
este recapitulată apoi, în sensul 
că impresiile produse, cunoș
tințelor cu care i-a îmbogățit 
pe tineri sînt un material pre
țios pentru cel puțin două seri 
cultural-distractive ! Mulți ti
neri vor lua parte la programul 
cultural al acestor seri, poves- 
tindu-și impresiile din excursii, 
adică făcînd în fața tovarășilor 
lor un fel de scurte note de că
lătorie prin regiune sau prin 
țară. Asemenea „recapitulări“ 
instructive vor avea loc la 
„Tractorul“ după excursiile la 
Bran și Sibiu. Frumusețile na
turale ale unei părți a patriei 
noastre, importanța istorică a 
unor locuri, datele științifice 
despre o anumită zonă — sint 
aspecte de care se ține în pri
mul rînd seama în organizarea, 
desfășurarea și apoi reconsti
tuirea prin concurs a excursii-

■
PE SCENA
ESTIVALĂ

a s fir fitul săptămî- 
nii trecute i-am în- 
tilnit pe tinerii din 
întreprinderile 
instituțiile 
in pădurea 
Pe estrada 

bită sărbătorește artiștii 
de la întreprinderea „Teba" au 
interpretat cu măiestrie dansuri 
și cîntece populare.

In pădurea Utviniș, lucrătorii 
G.A.S. Utviniș au fost gazde pen
tru colectiviștii din Mînăștur și 
Secusiciu care au luat parte la o 
zi de odihnă colectivă. Cintecele 
și dansurile au răsunat 
parte.

în întinsa grădină a 
de vară din oraș peste 
spectatori urmăresc evoluția a 
18 formații artistice. Corul învă- 
țămîntului, formația de 
a Uzinelor textile „30

?» 
arădene 

Ceala. 
împodo- 
amatori

pînă de-

teatrului
2 000 de

dansuri 
Decern-

La teiul lui Eminescu
rfcît de interesante 
ar fi serile noastre 
literare — și-a spus 
într-una din zile 
Constantin Filimon, 
secretarul organi
zației U.T.M. din

sectorul II al Fabricii de 
antibiotice din Iași — acum 
vara, ar trebui să le găsim 
un alt cadru de desfășu
rare, adecvat. Căldura din 
sală...“. Nu și-a formulat pînă 
la capăt gîndul. Voia să știe 
părerea prietenilor cărții, pri
mii interesați. A discutat într-o 
pauză cu cîțiva. Tinerii au hotă- 
xît ca prima dintre serile lite
rare să aibă loc Ia teiul lui Emi
nescu din Copou.

— Vom discuta despre Emi
nescu. Vom spune și poezii. 
Propun să invităm și studenți 
de Ia filologie — s-a înflăcărat 
o fată.

Propunerea începea acum să 
se contureze „Studenții vor 
veni, desigur. Să fixăm împre
ună ziua“ — și-a zis Filimon. 
A vorbit cu Ecaterina Pivnice- 
ru, secretara comitetului U.T.M. 
pe fabrică -, au solicitat spriji
nul comitetului orășenesc 
U.T.M.

...S-au întilnit sub teiul din 
Copou în după-amiaza hotărîtă. 
Cunoștința au făcut-o prin prie
tena lor — cartea. îi reunea a- 
ceeași dragoste de poezie, de 
literatură. Schimbul de păreri 
s-a desfășurat firesc. Nu s-a 
prezentat nici un referat, nici

o recenzie. Expuneau și recen
zau însă cu toții opera Lucea
fărului poeziei noastre. Studen
tul Valerian Ciubotaru, bun cu
noscător al vieții poetului, a 
expus evoluția vieții marelui 
poet, însoțit în această călăto
rie de operatoarea Anica Bă
lan. E și ea studentă, în anul I 
la chimie, dar Iui Valerian îi e 
greu să creadă că n-au audiat 
împreună cursul special „Emi
nescu“. Prea știe în amănunt 
drumul vieții poetului. Mecani
cul Dumitru Niță încearcă o 
sinteză a ariei tematice a ope
rei eminesciene. 11 ajută stu
denții Gabriela Popescu, Gheor
ghe Bucur, Lucia Hopu, Radu 
Macovei. Și, bineînțeles, nu lip
sesc la fiecare exemplificările. 
Geta Chiriac vrea să cunoască 
mai bine eroii eminescieni; 
Iancu Diac și Marin Nicodin — 
motivele de inspirație ; Emilia 
Bîșcă și Anica Bălan — poezia 
protestatară, curentele literare 
ale timpului. „Epigonii“, „Floa
rea albastră“, „Împărat și pro
letar“, „Luceafărul“, „Scrisoa
rea III", „Sara pe deal", nu-s 
numai recitate de către prietenii 
cărții — muncitori și studenți 
— ci vers după vers, strofă 
după strofă apar ca argumente 
în caracterizarea creației mare
lui poet.

...Se lasă seara. Tinerii hotă
răsc să se reîntîlnească pentru 
a discuta și despre alte creații 
ale literaturii clasice și contem
porane.

Poezia

ragostea adevărată 
pentru artă este un 
resort intim care 
declanșează nume
roase forme de a 
veni în contact cu
nepieritoarele ei va- 

Drumul dintre opera artis- 
și consumatorul ei are un 
dublu. Am văzut cum Ti- 

și Luchian, Grigorescu, 
Tonitza se întîlnesc în

lori, 
tică 
sens 
zian
Și
diverse localități, orașe și sate, cu 
mii de iubitori de frumos, prin 
intermediul expozițiilor la locul 
de muncă. !n planul comitetului 
U. T. M. de la „Tractorul' 
Brașov este

din 
acțiune

foarte interesantă : itinerar plas
tic. Sute de tineri vizitează in 
grupuri muzee de artă plastică, 
discută, se informează, iși însu
șesc, într-un proces realmente pa
sionant, frumusețile acestei arte. 
Gheorghe Rațiu, muncitor, res
ponsabil al cercului plastic din 
uzină, ne spunea că organizarea 
temeinică a acestor vizionări co- 
leotive (la două muzee din Bucu
rești, la 
trebuie 
cepută 
torului 
rezume
stică, pasageră, de obiectul ar
tistic. Și desigur are dreptate. 
Aici își spune cuvîntul pasiunea

agre- 
știe 
pri- 

pito- 
asi-

„Brukeuthal” în Sibiu) 
să fie în aș fel con- 
îneît contactul privi- 
cu tabloul să nu se 
la o apropiere turi-

eea ce ne-a impre
sionat vizitind Si
biul în raidul no
stru a fost o iniția
tivă deosebit de in
genioasă pe care a 
luat-o comitetul o-

rășenesc U.T.M. în parc exi
stă un Ioc — rotonda de la 
„Subarini“ în mijlocul căreia se 
înaltă bustul lui Eminescu, 
unde tinerii se adună cu deose
bire. S-a hotărî t să se organi
zeze aci o dată pe săptămînă — 
o seară de poezie. încă de anul 
trecut au avut loc aci primele 
seri de poezie în parc. Tulbură
toarea poezie a Iui Eminescu, 
versul plin de patos revoluțio
nar al lui Maiakovski, ca și ver
surile celor mai îndrăgiți poeți 
contemporani romîni sau străini 
s-au recitat în fața unui audi
toriu numeros. Procedeul a fost 
simplu. In jurul rotondei amin
tite s-au fixat în copaci cîteva 
reflectoare cu lumini colorate. 
Apoi cîțiva dintre tinerii care 
recită frumos au urcat rînd pe 
rînd pe piedestalul statuii lui 
Eminescu și au declamat...

...Vizitind parcul unde au loc 
serile de poezie am găsit și 
ziua aci numeroși tineri. Am 
privit locul unde se adunau 
seara. Concluzia a fost că ideea 
— excelentă — de a organiza 
aci seri de poezie ar putea fi 
întregită. Mai întîi în ceea ce 
privește „serile“ amintite. Ro
tonda aceasta este încă prea 
mică, ea ar putea fi mai bine 
amenajată (tinerii sînt gata s-o 
facă, în mod voluntar) dacă 
Sfatul popular orășenesc Sibiu 
ar pune la dispoziție pietriș, 
nisip etc. Apoi de jur împrejur 
ar trebui mai multe flori, iar in
stalația de lumini colorate ar 
putea fi îmbunătățită. O obser
vație de bază trebuie tăcută în 
legătură cu lipsa muzicii și a 
dansului.
parcul —
acestea, ingenios organizate, să 
fie adăugată muzica și posibili
tatea ca, după ce au ascultat 
un recital poetic, tinerii să dan-

Tinerețea, poezia, 
totul cere ca la serile

brie”, instrumentiștii de la 
„Teba”, dansatorii și membrii 
brigăzii de la Cooperativa „Ar- 
tex”, recitatorii și soliștii de la 
C.F.R., T.R.C.L.B., Uzina de re
parații, și alții își așteptau cu 
emoție rindul. Această „repetiție 
generală” a formațiilor artistice 
clasificate pentru faza orășeneas
că a celui de-al 7-lea concurs al 
artei amatoare a înmănunchiat 
talentul și pasiunea a nenumărați 
artiști amatori.

Așadar, pe scena estivală, ar
tiștii amatori ai Aradului și-au 
inaugurat „stagiunea”.

Din planul comun alcătuit de 
comitetul orășenesc al U.T.M. și 
de Consiliul local al sindicatelor 
pentru perioada de vară aflăm că 
cele 201 formații artistice, cu- 
prinzînd aproape 2 000 de artiști 
amatori, vor susține pe estradele 
amenajate în aer liber zeci de 
spectacole. La duminicile cultu
ral-sportive organizate pe stadi
oane, la serbările cîmpenești, în 
excursiile ciclo-turistice sau la 
focurile de tabără, vor fi prezenți 
artiști amatori cu selecțiuni sau 
chiar programe întregi pe care 
peste citva timp le vor prezenta 
la fazele următoare ale marii în
treceri, cel de-al 7-lea concurs.

Alături de aceștia, publicul a- 
rădean va avea prilejul să-i as
culte pe estradele din parcuri 
și pe artiștii Teatrului de stat, ai 
Filarmonicii, ai unor teatre aflate 
în turneu (de exemplu Naționa
lul clujean. Teatrul „C. I. Notta- 
ra”, Teatrul maghiar din Cluj). 
Filarmonica arădeană rezervă pu
blicului ei cîteva surprize dintre 
cele mai plăcute în această vară. 
80 de coriști vor susține la Tea
trul de vară spectacolul „Coruri 
celebre din opere”. Alți 80 de 
instrumentiști vor prezenta un 
program alcătuit din romanțe, 
canțonete și valsuri nemuritoare.

Și actorii teatrului de stat pre
gătesc un spectacol estival. Este 
vorba de spectacolul de estradă 
aflat deja în repetiție, cu aspecte 
din viața și munca tinerilor din 
întreprinderile orașului.

Pe malul Mureșului sînt 4 baze 
cultural-sportive ale unor între
prinderi din Arad. Nu peste mul
tă vreme aici vor avea loc con
certe de masă. Realizatorii aces
tor spectacole interesante ? So
liști ai Filarmonicii împreună cu 
instrumentiștii orchestrei semi- 
simfonice, constructorii de va
goane de la Uzinele de vagoane 
din Arad.

la aspectele particulare, 
țiate ale artistului respectiv. In 
această acțiune de pregătire 
competentă a vizitelor, comitetul 
U.T.M. de la „Tractorul” se spri
jină pe cei mai entuziaști iubitori 
ai expozițiilor de pictură, ai mu
zeelor de artă ori istorice. Este 
firesc ca Nicolae Matei, pictor 
amator, muncitor la vreo 40-45 
de ani, care și-a deschis recent 
expoziția personală într-o sală 
din școala de 8 ani nr. 13 aflată 
in cartierul uzinei, pasionat pen
tru creație, pasionat permanent 
de cunoașterea valorilor artistice, 
să le vorbească tinerilor despre 
arta căreia își consacră cea mai 
mare parte a timpului liber. în 
pauză, Ia ieșirea din schimb ori 
în consfătuiri consacrate special 
unor asemenea discuții, tinerii se 
pregătesc pentru viitoarele vizite 
la muzeele de artă. Toate acestea 
se fac în vederea asimilării bo
găției de idei și sentimente pe 
care le sugerează opera plastică. 
Se tinde — ne spunea tovarășul 
Drăghici, secretarul comitetului 
U.T.M. pe întreprindere — ca, 
„elevii excursioniști” să devină 
ei înșiși „profesori”, ghizi price- 
puți, entuziaști pentru alți și alți 
tineri atrași de comorile artei.

diferen-artistică a membrilor cercului 
plastic. Piaiă acum s-au făcut 
excursii la Peleș și Doftana. Vi
zitarea acestor muzee (ca și a u- 
nei galerii de plastică, în fond) 
încadrată la capitolul excursii nu 
este o simplă excursie de 
ment. Tînărul trebuie să 
dinainte ce vede și cum să 
vească. Surpriza, ineditul 
resc stînjenesc înțelegerea,
railarea învățămintelor operei de 
artă. Vizitarea muzeului Peleș 
ori a Doftanei au prilejuit mai 
întîi inițieri în semnificația lor 
istorică, în valoarea artistică a o. 
biectelor muzeale. Ghizii „itine- 
rariului plastic” sînt membrii 
cercului de artă plastică. Ei, pa
sionați creatori și buni cunoscă
tori, le vorbesc tinerilor despre 
ceea ce vor vedea la „Brukent- 
hal”, de exemplu, despre maeștri 
ai picturii naționale și universale, 
despre școli de pictură etc. Mul
țumită acestor pregătiri atente, 
minuțioase, în excursiile la mu
zeele din țară, ghizii vor fi chiar 
ei, tineri ai organizației U.T.M. 
de la „Tractorul”.

Tînărul care s-a oprit în fața 
unui tablou de Grigorescu ori 
Euchian este receptiv, în urma 
unei astiel de inițieri organizate,

ÎN CÎTEVA

mii de spectatori.

I

• Din gara orașului Galați un tren cu excursio
niști a plecat spre Capitală. După vizitarea Muzeu
lui de Istorie a partidului, excursia a continuat pe 
Valea Prahovei, cu popasuri la Muzeele Doitana și

estrada artiștilot 
către Casele raio-

construirii 
și inova- 
asemenea 
în rîndul

fost insolită de inau- 
terenului sportiv și de 
tinerilor legumicultori 

Goicea, după vizitarea

• Varietatea competițiilor sportive a atras pe 
stadioane și tn sălile de sport aproape 30 000 de 
spectatori. Aproape 300 tineri cîștigători ai faze
lor raionale și orășenești și-au dat întîlnire în ora
șul Baia Mare.

I

Pagină realizată de EUGEN FLORESCU, V. GRI- 
GORESCU, FLORICA POPA, C. STÄNESCU.

Desene de M. CARANFIL

Peleș și în trumoasa Poiană a Narciselor. Printre 
excursioniști se aflau tineri de la G.A.C. „11 Iunie"- 
Pechea, elevi de la Școala de 8 ani din comuna 
Ivești, tineri de la Șantierul naval Galați.

înscrisă

Jn drum spre Omul, popas Ja cabana Mălăești

duc 
gos- 
adus

s-au așezat 
din Țicău. 

povestește 
Creangă, o 
mizerie și

cu acti- 
cadrul 
„Iubiți 

comitetul

să 
operele lui 

lui Caragiale,

• Pe cele trei estrade amenajate pentru artiștii 
amatori în fata Palatului culturii din Ploiești, pe 
b-du! Independenței și în pădurea Păulești, forma
țiile de dansuri, cor, orchestră, brigăzi de agitație 
de la Uzina „1 Mai”, G.A.S. Valea Călugărească, 
Rafinării, căminele culturale Blejoi și Cocoșești, 
au prezentat programe In fața a

Întîlnire cu un scriitor

9 Programele prezentate pe 
amatori din Parcul Herăstrău de 
nale de cultură din Capitală sînt precedate de con
ferințe interesante și educative : „Dezvoltarea con
științei socialiste și rolul ei în perioada 
socialismului", „Adolescența", „Inovații 
tori", „Despre eleganță" etc. Păcat că 
acțiuni nu sînt Indeafuns popularizate 
tinerilor muncitori.

seze. Sînteni siguri că toți tine
rii din oraș vor fi gata oricînd 
să contribuie prin muncă patrio
tică la crearea unui ring de 
dans. O asemenea inițiativă ar 
putea fi, de altfel, generalizată 
și în alte orașe. La îndemîna 
tuturor comitetelor orășenești 
U.T.M. există posibilități pen
tru a prelua ideea și de a orga
niza astfel de seri, care, fără 
îndoială, vor ii îndrăgite de ti
neri.

încă o observație. în majori
tatea orașelor noastre mai mari 
există teatre, cu actori iubiți de 
locuitorii orașelor pentru talen
tul lor, și mai peste tot există 
colective de tineri, foarte buni 
recitatori. De ce nu i-am invita 
și pe dînșii la aceste seri de 
poezie ?

Ne gîndim ce succese deose
bite ar obține, de pildă, organi
zarea cu regularitate într-un 
parc din București a unor seri 
de poezie la care să participe 
artiști fruntași ai teatrelor 
bucureșlene, tinerii cei mai ta
lentat! ai Institutului de teatru, 
ai școlilor populare de artă etc. 
Tinerilor iubitori de poezie tre
buie să li se ofere tot ce e mai 
bun pentru ca poezia să ajungă 
la ei cu întreaga bogăție de 
idei și frumuseți.

n planul său 
vitățile din 
concursului 
cartea", ________
U.T.M. de la Între
prinderea de reparat 
material rulant, sec

torul forjă, a înscris printre alte 
acțiuni și „Întîlnire cu un scriitor 
la Bojdeuca lui Ion Creangă”. Mi. 
hai Munteanu, secretarul comitetu
lui U.T.M. pe întreprindere, s-a in
teresat din vreme de organizarea 
acestei manifestări. La întîlnire 
participau numai tinerii care se 
pregătesc să susțină curînd discu
țiile finale pentru obținerea insig
nei „Prieten al cărții”. Era prima 
acțiune de acest fel. Tinerii l-au 
invitat pe scriitorul Ion Istrati, 
înainte de întîlnire, însă, partici- 
panții la concurs și-au propus 
revadă nu numai 
Creangă dar și ale 
Eminescu, Slavici.

La ceasul stabilit 
lingă prispa Bojdeucii 
Scriitorul Ion Istrati 
momente din viața luj 
viață amară, plină de 
lipsuri, dar demnă. Amintind des
pre traiul humuleștenilor și al ce
lorlalți locuitori ai ținutului Neam
țului, scriitorul le aduce în față

prezentul cu pecețile socialismului: 
fabricile ale căror produse 
faima țării și peste hotare, 
podăriile colective care au 
belșugul în casele oamenilor. Evo
carea locurilor copilăriei lui Crean. 
gă este în același timp o invitație 
la drumeție, o invitație la cunoaș
terea frumuseților și bogățiilor noi 
dar și a comorilor culturii poporu
lui.

Treptat între tineri și scriitorul 
Istrati se înfiripă un cocolviu an
trenant. Lingă prispa Bojdeucii în 
care Creangă a trăit mulți anj a- 
mărîți, tinerii evocă prietenia cu 
Eminescu. Se discută despre măies
tria operei lui Creangă, despre pu
ternica influență a folclorului po
porului nostru — de mare bogăție 
și intensă frumusețe poetică (și din 
aceasta se mai naște o idee pentru 
activitatea de vară : cunoașterea 
folclorului): se citează din memo- 
rie fragmente din „Amintiri”, se 
amintesc studii și cercetări, tradu
ceri și răspîndiri ale operei scrii
torului.

E un colocviu după care tinerii 
se întorc cu bogate cunoștințe de 
la Bojdeuca ce i-a fost lui Crean
gă „nu numai o locuință mizera
bilă într-o margine umilită de tlrg' 
dar „mai cu seamă un exil" cum 
spunea Mihail Sadoveanu.

• In comuna Goicea Mare din raionul Segarcea, 
duminica cultural-sporlivă a 
gurarea teatrului de vară, a 
un schimb de experiență al 
și crescători de animale. La 
sectoarelor zootehnic și legumicol, au urmat mani
festările culturale: programul brigăzii de agitație 
de la Goicea Mică, echipa de dansuri de la Cîrna, 
taraful și soliștii din Goicea Mare. Și-au dat con
cursul și soliști ai ansamblului artistic „N. Bălces- 
cu" din Craiova.



„ Cursa
Păcii“

VA DEPĂȘI A. STAMATESCU 10,4? PE SCURT

VARȘOVIA 
(Agerpres). — 
fășurată pe 
Varșovia — Torun, 
sub o ploaie toren
țială începînd de 
la km. 35, cea de-a 
8-a etapă a „Cursei 
Păcii" a adus noi 
schimbări în clasa

mentul general individual. 
Francezul Pierre Genet, sosit 
cu întîrziere Ia Torun, a predat 
pentru a doua oară tricoul gal
ben belgianului Auguste Ver- 
haegen. Printre animatorii eta
pei au fost remarcați de data a- 
ceasta și cicliștii romîni, care 
au obținut rezultate foarte 
bune. Constantin Dumitrescu 
s-a clasat al doilea în etapă, a 
primit o bonificație de 30" și a 
urcat de la locul 12 pe locul 7 
în clasamentul general. I. Cos- 
ma a sosit al 6-lea și a cîștigat 
un loc în clasament.

La intrarea în orașul Torun, 
Constantin Dumitrescu dema
rează sec, se detașează, de plu
ton și ia un avans de cîteva sute 
de metri. în urma lui pornește 
germanul Klaus Ampler, care îl 
ajunge și intră primul pe sta
dion. Dumitrescu ocupă locul 
doi, urmat la cîteva secunde de 
alți zece cicliști și la un minut 
de grosul plutonului.

Clasamentul etapei: 1. L. Am
pler (R.D.G.) a parcurs 220 km 
în 5h 22'27" (medie orară 40,500 
km) ; 2. C. Dumitrescu (R.P.RJ 
5h 22'30" ; 3. Andreoli (Italia) 
5h 22'35" ; 4. Verhăegen (Bel
gia), Gavliczek (R.P.P.), I. Cos- 
mtr (R.P.R.) același timp. Pe e- 
chipe etapa a fost cîștigată de 
R. P. Polonă, urmată de Belgia 
și R. P. Romînă.

Pe echipe clasamentul a ră
mas neschimbat. Conduce R. P. 
Polonă, urmată de Belgia, 
U.R.S.S., R. D. Germană, Italia, 
R. P. Romînă, Iugoslavia, etc.

Astăzi are loc etapa a 9-a, 
Torun—Poznan (144 km).

pre sfîrșitul anu
lui 1958, muilți din
tre elevii școlii 
medii „Al. I. Cu
za“ din Capitală 

I participaseră cu 
entuziasm la în

trecerile, cu mii de concurenți 
ale acelei de neuitat „săptă
mîni a atletismului școlar“. 
Cei mai buni, și n-au fost pu
țini, ' au fost selecționați în 
secția de atletism a școlii spor
tive de elevi, unde au început 
să deprindă, în mod organizat, 
toate tainele acestui atît de 
frumos sport Care e atletismul, 

într-o bună zi, prin noiem
brie, cei cîțiva de Ia „Cuza“ 
au fost întrebați de antrenor 
dacă în clasa lor sau în școa
lă mai sînt și alți elevi, 
care nu participaseră la „să>p- 
tămîna atletismului“, și care 
ar vrea să facă atletism. Bă
ieții s-au tot gîndit și unul 
dintre ei i-a spus antrenoru
lui : „Avem un coleg care 
fuge foarte repede. în curtea 
școlii nu-1 întrece nimeni"... 
Acesta era Aurel Stamatescu. 
Nimeni nu-1 știa ca sportiv. 
Cu greu l-au convins colegii 
să vină pe Stadionul tineretu
lui la un antrenament. Antre
norul l-a cîntărit din ochi: 
subțirel, destul de mic, cam ti
mid. L-a luat și pe el în grupă, 
a făcut puțină încălzire și l-a 
pus să fugă suta de metri. Sta
matescu a cîștigat detașat! 
11,9 secunde. Foarte bine pen
tru un începător care, nicio
dată nu alergase. A mai fost 
chemat și la alte antrenamen
te. Dar Stamatescu o dată ve
nea, de alte două ori, nu. „Nu 
vă supărați tovarășe profesor, 
spunea unul din băieți, Sta
matescu e un „tocilar". îi pare 
rău de timpul pierdut la an
trenament I”

Stamatescu, de fapt, nu era 
„tocilar“ în sensul negativ al 
cuvîntului. îi plăcea să învețe 
— era doar unul dintre cei mai 
buni elevi din clasă — îi plăcea 
să citească mult, mult de tot. 
Profesorul a înțeles adevărul.

Etapa a li-a a concursului 
organizat de ziarul 

„Scânteia tineretului 
pentru

corespondenții voluntari
Pe măsură ce înaintăm pe drumul desăvîrșirii construc

ției socialiste 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 fprță 
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 aie 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

S-a dus la școală, a vorbit cu 
dirigintele, cu secretarul orga
nizației U.T.M., cu profesorul 
de educație fizică. S-a dus a- 
casă la Stamatescu pentru a sta 
de vorbă cu părinții lui și, bine 
înțeles, cu el. Din ziua aceea, 
Aurel n-a mai lipsit de la nici 
un antrenament. Rezultatul ? 
In anul 1959, în sala de la 
Floreasca II, prin ianuarie, 
Aurel Stamatescu își face de
butul oficial ca atlet, cîștigînd 
cursa de 50 m(6,2) și învlngîn- 
du-1 pe Elod Kincses. în săp- 
tămînile următoare, tot la sa
lă, cîștigă concursul republi
can al juniorilor iar apoi 
se clasează pe primul loc 
în concursul republican al se
niorilor (înaintea lui Prisicea- 
nu, Stoenescu etc.) realizînd cu 
5,9 sec. cel mai bun rezul
tat romînesc pe această dis
tanță 1

Din acest moment începe să 
se vorbească în mod serios de 
el. Numele îi apare tot mai des 
■printre performerii concursu
rilor atletice și pînă la sfîrși- 
tul sezonului, în primul lui an 
de atletism, realizează 10,9 sec. 
Nu este lipsit de interes să 
arătăm că la aceeași vîrstă 
(18 ani), și Ion Moina realizase 
tot 10,9 sec.

De atunci rezultatele sale au 
evoluat astfel : 10.8 în 1960; 
10,7 în 1961 ; 10,7 în 1962. La 
sfîrșitul anului trecut s-a pus 
problema c.a Aurel Stamatescu 
să intre în pregătire pentru 
Jocurile Olimpice din 1964, de 
la Tokio. „Scepticii" desigur 
că vor zîmbi : cu 10,7 sec nu 
se poate trece la Tokio, în 
marea confruntare olimpică, 
nici măcar de primul tur al 
eliminatoriilor! Antrenoarea sa 
actuală, Claudia Ruse-Simio- 
nescu, ea însăși fostă record
mană a țării în alergările de 
viteză, l-a susținut însă

toată tăria; „Stamatescu are 
calități remarcabile, este foar
te serios, este modest, respec
tuos. Se antrenează cu sîrgu- 
ință și muncește fără să-și 
precupețească nici un efort!“ 
Și astfel” Stamatescu a început 
pregătirea, temeinica pregăti
re pentru Tokio. Au urmat 
lunile cu ger și: viscol ale ier
nii. Dar cu tot gerul și visco
lul, n-.a fost măcar o singură 
ședință de antrenament de la 
care el să fi absentat. Și re
zultatele unei asemenea acti
vități susținute nu pot să nu 
se vadă...

La Galați, la concursul 
publican de primăvară al 
niorilor, Aurel Stamatescu a 
luat startul în proba de 100 m. 
în finală, a cîștigat clar. Cro- 
nometrele au înregistrat 10,4 
sec! Aceasta ar fi însemnat 
egalarea recordului deținut de 
Ion Moina încă 
ani. Din păcate, 
impuse de regulament pentru 
omologare, n-au putut fi în
deplinite din cauză că vîntul 
a bătut lateral din spate cu 
2,90 m/sec (regulamentul ad
mite maximum 2,00 m/sec).

Recordul de 10,4 n-a fost 
deci egalat în mod corespun
zător, dar așa cum remarca 
însuși maestrul emerit al 
sportului Ion Moina, se pare 
că și acest record nu va mai 
avea un „trai“ liniștit. Aurel 
Stamatescu a dovedit cît se 
poate de clar că are toate 
posibilitățile să realizeze 10,4 
și poate Chiar 10,3 sec și fără 
vînt favorabil. Și să nu uităm 
că ne aflăm abia la începutul 
activității competiționale din 
acest an preolimpic. Așteptăm 
de la Aurel aceleași dovezi de 
sîrguință, modestie care în 
mod cert asigură succesul.

S. SPIREA

Astăzi, de la ora 18,30, 
sporturilor de la Floreasca va găz
dui întllnirea internațională de te
nis de masă dintre echipele selec
ționate ale orașelor București 
Pekin.

Slmbălă și duminică se desfă- 
șpară lp Como tradiționala compe
tiție de Scrimă „Floreta de argint", 
la care participă sportive din 14 
țări europene, printre care U.R.S.S., 
R.P, Ungară, R.P. Polonă, R.P. Ro- 
mlnă, Italia, Franța, Anglia și 
Austria, La acest concurs, țara 
noastră va fi reprezentată de Olga 
Orban-Szabo, Maria Ene și Ileana 
Gyulai.

la clubO searăîn Palatul 
sporturilor din 

$5 Kiev se des. 
fășoară com- 

. petiția de 
scrimă, la ca
re participă e- 
chipele R. P. 

Romîne, R.S.S. Ucrainene și R.S.S. 
Moldovenești. Proba de floretă fe
mei s-a încheiat cu succesul spor
tivei romîne Maria Vicol. Ea a în
vins în finală pe toate concuren
tele. Pe locul doi s-a clasat Suzana 
Tassy din echipa R.P.R., iar pe 
locul trei Valentina Ermakova 
(R.S.S. Ucraineană).

Și la floretă bărbați victoria a 
revenit unui sportiv romîn : Tă- 
nase Mureșanu, care l-a întrecut 
în meci de baraj cu 5—0 pe Sorin 
Poenaru. Locul trei a revenit tră
gătorului sovietic Eduard Jludko.

de acum 17 
condițiile.

Turneul final al campionatului 
mondial masculin de baschet de la 
Rio de Janeiro a început cu o 
mare surpriză : echipa Iugoslaviei 
a reușit să învingă cu 75—73 
(30—32) echipa S.U.A., una din fa
voritele principale la titlu. Echipa 
U.R.S.S. a învins cu 
58—48 (25—23) echipa Franței, iar 
Brazilia a întrecut 
(25—27) pe Porto Rico.

icul dreptunghi de carton 
pe care l-am primit, m-a 
bucurat nespus, 

invitație la reuniunea 
șească organizată de 
noastră: laminorul 
Combinatul siderurgic Hune
doara. Reuniunea a fost găz
duită în sala de festivități a 
clubului „Siderurgistul". Prin
tre invitați se aflau numeroși 
fruntași în producție. Recenzia 
pregătită de ing. Mihai Stavoia 
Ia cartea „Biblia hazlie" de Ta- 
xil, însoțită de foarte multe 
ilustrații sugestive, frumos co
lorate, prezentate de maistrul 
Boldin Silviu de la întreținerea 
mecanică a fost deosebit de in
teresantă. A urmat programul 
brigăzii artistice de agitație. 
Asistînd la spectacol, mi-am 
dat seama că factura cu totul 
originală a programului brigăzii

Era o 
tovără- 

secția 
450 mm

a atras întregul colectiv al sec
ției în mijlocul nostru — al ti
neretului. După patru programe 
prezentate, brigada de agitație 
a laminorului 450 mm, la re
centul concurs al formațiilor 
artistice de amatori — faza pe 
combinat — a ocupat locul I. 
Cu această ocazie s-a verificat 
încă o dată operativitatea și ca
litatea programelor brigăzii din 
al cărei colectiv fac parte mun
citori fruntași că: Ciocoiu La- 
zăr, Handrea Dumitru, Suciu 
Andrei, maistrul Popescu Au
rel și alții.

După o zi rodnică de muncă, 
unde colectivul din care fac 
parte a obținut rezultate dintre 
cele mai bune, am petrecut o 
seara plăcută care s-a încheiat 
cu muzică, veselie, dans...

DUMITRU ȚICLEANU 
controlor tehnic

f Ia biblioteca din comuna 

j Lăpuș, raionul Tîrgu Lăpuș.

Foto : I. DEAC

Conferința națională

scorul de

cu 62—55

La Pekin s-a disputat întîlnirea 
internațională feminină de baschet 
dintre reprezentativele R.P. Chi
neze și U.R.S.S. Baschetbalistele 
sovietice au terminat învingătoare 
cu scorul de 80—44 (41—20).

(Agerpres)

n

n
La invitația Guvernului R.P. 

Ungare, la 17 mai a plecat în 
R.P. Ungară o delegație gu
vernamentală a R.P. Romîne 
condusă de Virgil Actarian, 
adjunct al ministrului Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, pentru a participa la 
deschiderea Tîrgului Interna
țional de Ia Budapesta.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de funcționari superiori 
din M.A.E. și de reprezentanți 
ai altor ministere.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și 
basadei.

față Jeno Kuti, 
R.P. Ungare la 
membri ai Am-

★
mai, șefii oficiilor 

acreditați la
Vineri 17 

diplomatice 
București ,au vizitat Institutul 
de fizică atomică al Acade
miei R.P. Romîne. Explicațiile 
au fost date de 
Horia Hulubei, 
stitutului.

acad. prof, 
directorul in-

! O imagine de la Centrul școlar agricol d>n comuna Ma/u Mare, regiunea Oltenia. Lucrare 
practică în stupina școlii cu elevii anului III, Cei aproape 400 de elevi ai acestei școli, 

veniți din toată regiunea, se pregătesc pentru a deveni buni tehnicieni veterinari.
Foto : AGERPRES

CINE M A T O G R F E

Șefii oficiilor diplomatice au 
manifestat un viu interes pen
tru activitatea desfășurată în 
această instituție științifică 
pusă în slujba păcii.

★

In cadrul manifestărilor cultu
rale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Ia Casa de cui- 
tură a tineretului din lași numeroși 
oameni ai muncii au ascultat vi
neri seara expunerea conf. univ. 
Ernest Stere, de la Universitatea 
„Al. 1. Cuza", despre „250 de ani 
de la nașterea marelui enciclope
dist francez Denis Diderot".

O conferință prilejuită de
ceasta aniversare a avut loc si la 
Palatul de cultură din Cluj, unde 
a vorbit prof. univ. D. D. Roșea, 
membru corespondent al 
miei R.P. Romîne.

, In cursul zilei de vineri, în 
sala de marmură a Casei Scîn- 
teii au continuat lucrările celei 
de-a IV-a Conferințe naționale 
de stomatologie, organizată de 
Uniunea Societăților de Științe 
Medicale din R. P. Romînă.

Medicii stomatologi din țară 
și de peste hotare au prezentat 
rapoarte și comunicări de spe
cialitate. După amiază, în ca
drul unei gale de filme, au fost 
vizionate documentare medi
cale de specialitate realizata 
în țară și în străinătate.

Lucrările conferinței conti
nuă.

(Agerpres)

a-

Acade-

★

Actorii secției romîne a 
lui de stat din Oradea au 
taf vineri seara în premieră come
dia „Mofturile Belisei", de Lope 
de Vega.

Tineretul
munca

(Urmare din pag. I)

9-

Consfătuire privind 
munca cultural» 

educativă 
în stafiunile 
de odihnă

Teatru- 
prezerv

(Agerpres!

patriotică

conștiinței socialiste“
Concursul este deschis atît corespondenților 

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

In uzine și fabrici muncesc nenumarațl 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 dobindească un profil 
moral-politic demn de înaltul titlu de muncitor al orîn- 
duirli noastre socialiste, despre dragostea pentru învăță
tură, pentru însușirea tainelor științei și 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 coieetive, de 
stat, în S.M.T.-uri muncesc nenumărați maeștri ai recol
telor bogate, care se străduiesc să aplice cît 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 școli și facultăți învață un detașament important al 
tineretului nostru. Elevii și studenții sînt specialiștii de 
miine 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 și 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 și 
dragoste — iată un alt domeniu deosebit de important 
din care pot să-și aleagă faptele despre care vor scrie 
participanții Ia concursul nostru.

Redacția recomandă corespondenților să insiste mai 
mult asupra faptelor interesante; să caute și să descopere 
cit 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 ii dotată cu nu
meroase premii constînd în obiecte, excursii în 
țară și în străinătate.

CARTAGINA ÎN FLĂCĂRI 
— film pentru ecran panoramic: 
Patria (10; 16,30; 19; 21,15).
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. 
Coșbuo (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 
20,45), Grădina 13 Septembrie 
(orele 20,15), j” '
10,30; 17). CABOTINUL: 
lează la cinematografele Ma- 
gheru (10;
18,45; 21), I. C. Frimu (9; 11,15; 
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
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;

Flacăra (orele
ru-

12; 14,15; 16,30;

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 
Septembrie. CUMPĂRA-ȚI UN

BALON : 13 Septembrie (11,30; 
13,30; 16,30; 18,30; 20,30). PRO
GRAM DE FILME DOCU
MENTARE, 
nuare de la orele ] , _
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
NOVATĂ : 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 
(16j 18,15; 20,30).

rulează în conti
lo pînă la

neri au participat la acți
unea de colectare a fierului 
vechi. In cîteva păduri din 
raionul Beiuș, aproape 300 de 
tineri au continuat plantatul 
puietilor pe locurile golașe. (In 
raion, s-au împădurit peste 50 
de ha.). Și în alte părți ale re
giunii Crișana au fost organiza
te diferite acțiuni de muncă pa
triotică. Multă atenție au acor
dat tinerii din satele regiunii 
întreținerii pășunilor. în aprilie, 
peste 
satele regiunii au participat 
la tot camplexul de lucrări 
recomandate 
distrugerea 
buruienilor, 
șămintelor chimice și organice, 
supraînsămînțări, combaterea e- 
roziunii și altele. în felul aces
ta, peste 53.000 de hectare de 
pășuni naturale au fost îmbună
tățite, ceea ce a făcut să creas
că considerabil cantitățile de 
masă verde la hectar. Printre 
raioanele fruntașe se numără 
Oradea, cu 7.700 ha., Salonta cu 
6.750 ha. și Ineu cu peste 6.000 
de ha. O altă acțiune la care 
organizațiile U.T.M. din regiune 
au mobilizat mii de tineri a fost 
aceea a plantărilor de pomi 
fructiferi și ornamentali. în a- 
ceastă primăvară ei au plantat 
în unitățile agricole socialiste 
peste 56.000 de pomi fructiferi, 
iar în parcuri și pe marginea 
șoselelor aproape 20.000 de 
pomi ornamentali. Tot prin 
munca patriotică a tinerilor din 
regiunea Crișana patrimoniul

silvic s-ă îmbogățit cu pes
te 200 de ha. Numai în raionul 
Ineu tinerii au împădurit peste 
100 de ha.

*
Sînt numai cîteva acțiuni din 

diferite regiuni ale țării care a- 
rată că tineretul participă cu 
entuziasm la munca potriotică, 
obținînd rezultate însemnate.

Vineri a avut loc la Sinaia o 
consfătuire, organizată de Comi
tetul de Stat pentru Cultură ți 
Artă, în care s-a analizat munca 
cultural-educativă desfășurată în 
stațiunile balneo-climatice. Au 
participat directori ai unor case 
de cultură și cluburi din diferite 
stațiuni din țară, bibliotecari, 
responsabili sportivi, directori ai 
întreprinderilor regionale cine
matografice, activiști ai organi
zațiilor sindicale și U.T.M. din 
stațiuni.

Referatul prezentat, cît și dis
cuțiile purtate a.u scos în eviden. 
ță rezultatele obținute pînă în 
prezent și posibilitățile de îmbu
nătățire continuă a muncii cula 
tural educative în rîndul oame
nilor muncii veniți Ia odihnă și 
tratament în stațiunile balneo- 
climatice.

u» •

33.000 de tineri din

de specialiști : 
mușuroaielor și 
aplicarea îngră-

Toată atenția lucrărilor de tăiere
în verde la vita de vie

(Urmare din pag. I)

este oprită pe timp de aproa
pe două 
interval, 
butucul 
mugurii 
cențe, care hrănite îndeajuns 
cresc mai mari, înfloresc și 
leagă mai bine.

De aceea, ciupitul se face în 
preajma înfloritului, cînd lă
starii au deja 15—16 frunze, 
socotind de la bază pînă la 
coroniță.

Ciupitul nu se va mai face 
după ce a început înflorirea, 
pentru că produce o abunden
ță prea mare de sevă și pro
voacă avortări masive de flori 
(meiere). Majoritatea soiurilor 
înfloresc în momentul cînd lă
starii au ajuns să aibă 18—22 
frunze, ceea ce înseamnă că 
lucrarea trebuie aplicată mai 
devreme, fără ca să intrăm în 
plină fază de înflorire.

Nu se vor ciupi lăstarii din 
cepi, nici cei lacomi și nici cei

săptămîni. în acest 
hrana care o trimite 
se îndreaptă către 

de copiii și inflores-

crescuți din partea de jos a 
punților și coardelor de rod 
care sînt destinați formării 
scheletului de rod pentru anul 
următor.

Prin ciupitul lăstarilor se 
determină o creștere mai a- 
bundentă și mai intensă a co- 
pililor, ceea ce ajută la dife
rențierea mai devreme a mu
gurilor de iarnă și deci la spo
rirea recoltelor anului viitor.

în viile unde rodul este slab 
și sînt prea mulți lăstari bu- 
iaci, dați direct din buturugă 
sau din brațele (cotoarele) bă- 
trîne, odată cu aplicarea plivi- 
tului se vor ciupi cei mai 
mulți lăstari din cei mai vi
guroși, la înălțimea nodurilor 
al 7-lea, 8-lea adică deasupra 
primilor 2—3 cîrcei apăruți. 
Din acești lăstari vor porni 
2—3 copiii mai viguroși, care 
se vor conduce și lega refirat 
pe sîrma spalierilor sau pe 
araci. Cînd acești lăstari — co
piii au ajuns la 3—6 frunze se 
poate ști dacă sînt sau nu ro-

ditori după cum pe ei apar sau 
nu inflorescențe.

în cazul cînd apar inflores
cențe și se profilează o nouă 
recoltă, îngrijirea lor pe mai 
departe rămîne aceeași ca a 
lăstarilor roditori. Dacă apar 
însă tot cîrcei, se va trece 
imediat la o nouă ciupire a 
acestor copiii lacomi, obținînd 
o a treia ramificație, copiii din 
copiii, care de data aceasta 
sînt roditori la majoritatea so
iurilor de viță.

De asemenea, trebuie să se 
aplice ciupitul lăstarilor la
comi, a celor mai viguroși și 
mai avansați pe butuc, cînd 
sînt neroditori. Ciupirea lăsta
rilor lacomi se face la apariția 
primilor doi cîrcei, suprimîn- 
du-se coronița. Ciupitul apli
cat la copiii, îi forțează să dea 
alți copiii cu rod. Această o- 
perație este necesar să fie apli
cată anul acesta îndeosebi la 
viile care au suferit de ger și 
nu au rod suficient, dar în 
schimb au lăstari lacomi,

Copilii cu rod se vor trata 
deosebit de cei fără de rod, 
regimul lor fiind identic cu al 
lăstarilor cu rod obișnuiți. Ei 
nu se vor mai ciupi la 5—6 
frunze, cum se practică în mod 
curent în toate viile, ci opera
ția va fi asemănătoare cîrni- 
tului tîrziu către sfîrșit de 
vară.

★

în afară de operațiile în 
verde, tot în scopul asigurării 
creșterii și rodirii cît mai bune 
a viilor, trebuie aplicate cu 
mai multă răspundere și con
știinciozitate, toate celelalte 
lucrări de îngrijire a planta
țiilor ca : polenizarea supli
mentară, aplicarea îngrășă
mintelor extraradiculare, lu
crările solului, combaterea 
bolilor și dăunătorilor etc. 
Executarea acestor lucrări la 
timp va duce la obținerea unor 
recolte mari de struguri.

(Agerpres)
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M.T.TC.
DIRECȚIA REGIONALĂ C.F.R. BUC.

Concurs de admitere

..

♦
♦

:

în școala de impiegați de mișcare
Pentru pregătirea de cadre necesare funcției de impiegat t 

de mișcare C.F.R., se Va ține la Grupul școlar C.F.R. din Că- * 
lea Grivițci 343 București, concursul de admitere în școală. J

Durata de școlarizare este de 11 luni și 15 zile. ț
Se pot prezenta la acest concurs, candidați care au studii ♦ 

medii (XI clase) cu sau fără examen de maturitate sau studii T 
echivalente. Vîrsta între 18—35 ani inclusiv. î

Se poate acorda, de Ia caz la caz, și dispensă de vîrstă. * 
între orele 7—15 lat 
Ia stația de Cale Fe- I 
obține și relații mai t

înscrierile se primesc în fiecare zi 
Grupul școlar C.F.R.-București, cît și 
rată, cea mai apropiată, unde se pot 
detaliate.

Actele necesare înscrierii sînt :
— Actul de studii în original;
— Actul de naștere în copie legalizată ;
— Dovada de starea materială a candidatului și a părin

ților săi;
— Autobiografia și cererea de înscriere ;
— Se primesc candidați din toate localitățile ce cad în 

raza de activitate a Dir. Regionale C.F. București în afară de 
orașul București.

Concursul constă din o probă scrisă și oral la Limba Ro- 
; mină și Matematici.

Pe timpul școlarizării, elevii vor primi o bursă lunară de 
; 500 lei.



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Sosirea Ia Londra a delegației

Marii Adunări Nationale
a R. P Romine

Conferința
de ia Addis-Âbeba Geneva: în Comitetul celor 18

Prezente
romînești

peste hotare
VARȘOVIA 17 — Corespon

dentul Agerpres transmite : în 
seara zilei de 16 mai, în saloa
nele ambasadei R. P. Romîne la 
Varșovia, a avut loc prezentarea 
de gală a filmului romînesc „S-a 
furat o bombă”, realizat de Po- 
pescu Gopo. Acest film va rula 
în curînd pe ecranele poloneze.

Au participat Tadcusz Zaorski, 
adjunct al ministrului culturii și 
artei din R. P. Polonă, lucrători 
în domeniul cinematografiei, zia. 
riști.

Cu acest prilej, ambasadorul 
R. P. Romîne la Varșovia, 
Gheorghe Diaconescu, a oferit un 
cocteil.

★
HAVANA. — în editura „Cul

tura” din. Havana a apărut re
cent un volum de poezii intitulat 
„Hiroșima — poezii închinate 
păcii”. Volumul cuprinde versuri 
de Pablo Neruda, Nicolas Guil
len, Nicolai Gribaciov, precum fi 
poemul lui Eugen Jebeleanu 
„Surîsul Hiroșimei”. în volum 
sînt reproduse ilustrații de Flori- 
ca Cordescu-Petrescu.

Aniversarea
inliinfărn Asociației

de prietenie sovicîo-romînfl
MOSCOVA. — Cu prilejul 

celei de-a 5-a aniversări a în
ființării Asociației de priete
nie sovieto-romînă, la 16 mai 
la Palatul de cultură „Serp i 
Molot” din Moscova, tov. Ana 
Tukanova, vicepreședinte al 
Consiliului de conducere al 
A.P.S.R., a înfățișat celor pre
zenți aspecte din activitatea 
asociației și a membrilor săi 
colectivi din Moscova, Lenin
grad, Riga, Kiev, Alma-Ata 
și din alte orașe sovietice și a 
subliniat aportul pe care îl 
aduce asociația la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări.

Jurnalul vorbit „Moscova- 
București” a prezentat în pri
ma sa ediție succesele obținu
te de poporul romîn în dome
niul economiei, științei și cul
turii. Oamenii sovietici care 
au vizitat țara noastră și-au 
împărtășit impresiile culese.

Cu același prilej a avut loc 
inaugurarea „Clubului priete
nilor poporului romîn”, orga
nizat pe lîngă palatul de cul
tură „Serp i Molot”.

Cei prezenți au fost salutați 
de Gheorghe Stoian, consilier 
al ambasadei R. P. Romîne la 
Moscova.

ITALIA: Manifestația de la Roma împotriva cursei înarmărilor 
Foto: TASS-MOSCOVA

Vizila delegației Merii Adunări Naționale
a R. P. Ruine în U.R.S.S

• MOSCOVĂ. — La 17 mai 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. l-a primit pe Thorsten 
Nilsson, ministrul Afacerilor 
Externe al Suediei, care se află 
într-o vizită oficială în U.R.S.S. 
și a avut cu el o convorbire.

La convorbiri au fost de față 
Ă. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., Rolf 
Sohlman, ambasadorul Suediei 
în U.R.S.S. și persoanele care 
îl însoțesc pe Nilsson.

Sărbătorirea ziarului 
„Noticias de Hoy”

• HAVANA' 17 (Agerpres). — 
In seara zilei de 16 mai — anunță 
agenția Prensa Latina — la teatrul 
„Chaplin” din Havana a avut loc 
o adunare festivă consacrată îm. 
plinirii a 25 de ani de la apariția 
unuia dintre cele mai mari ziare 
din Cuba — ziarul „Noticias de 
Hoy". Adunarea a fost deschisă 
de către Blas Roca, directorul zia
rului și membru al conducerii Par
tidului unit al revoluției socialiste 
din Cuba.

Președintele Cubei, Osvaldo 
Dorticos, a rostit o amplă cuvîn- 
tare.

La adunarea festivă au partici
pat numeroși 
străini invitați 
Din partea 
fost de față 
șef adjunct.

ziariști cubani și 
de peste hotare, 

ziarului „Scinteia'' a 
.Valeriu Pop, redactor

YORK.• NEW
mai, la New York, în 
«nui atac de cord, a încetat.

La 17 
urma

Stat

cen- 
fost

RIGA 17. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La 17 
mai, capitala R.S.S. Letone a 
făcut o caldă primire delega
ției Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne. care vizitează 
U. R. S. S.

Pe peronul gării Riga, pa
voazată cu steagurile de stat 
ale R.P. Romîne, U.R.S.S. și 
R.S.S. Letone, oaspeții au fost 
întîmpinați de P. Valeskalns, 
președintele Sovietului Suprem 
al R.S.S. Letone, A. Voss, se
cretar al C.C. al P.C. din Le
tonia, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al Republi
cii, V. Krumin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii. V. Luks, secretar 
al Uniunii Scriitorilor din Le
tonia, președintele filialei le
tone a Asociației de prietenie 
sovieto-romîne și de alte per
soane oficiale.

în cuvîntul său de bun so
sit, P. Valeskalns a subliniat 
că realizările noporului romîn 
în construirea socialismului 
sînt bine cunoscute de oamenii 
sovietici și că vizita delegației 
M.A.N. va contribui la întă
rirea prieteniei dintre popoa
rele sovietic și romîn.

Acad. Athanase Joja, condu
cătorul delegației M. A. N. a 
R. P. Romîne, a mulțumit gaz
delor pentru primirea făcută.

Membrii delegației au făcut 
o vizită la Prezidiul Sovietului 
Suprem al R.S.S. Letone, iar 
în cursul după-amiezii au vi
zitat Politehnica din Riga, 
unul din cele mai vechi insti
tute de învățămînt superior 
din U.R.S.S. Cu prilejul vizitei 
delegației, într-una din sălile 
bibliotecii a fost organizată o 
expoziție de fotografii cu ima
gini din R.P. Romînă, precum 
și o expoziție de lucrări lite
rare și științifice romînești 
traduse în limbile rusă și le
tonă.

în aula institutului a avut 
loc o adunare consacrată prie
teniei sovieto-romîne.

Rectorul Institutului politeh
nic, A. Vacietis, a transmis un 
călduros salut poporului ro
mîn.

Acad. Athanase Joja a trans
mis celor prezenți un salut din 
partea Marii Adunări Națio
nale și poporului romîn și a 
înfățișat succesele obținute în 
Romînia în domeniul dezvol- 
voltării economiei naționale, 
învățămîntului și culturii.

LONDRA '17 (Agerpres). — 
în după-amiaza zilei de 16 mai 
a sosit Ia Londra, pentru o vi
zită oficială, la invitația Parla
mentului britanic, delegația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, con
dusă de Roman Moldovan, 
membru al Consiliului de 
al R. P. Romîne.

La sosire pe aeroportul 
trai al Londrei delegația a
întîmpinată de W. A. Dimoline, 
secretarul grupului englez al 
Uniunii interparlamentare, 1. 
Flower, adjunct al șefului ce
remonialului de stat, ziariști en
glezi și reporteri ai 
viziunii britanice.

Au fost prezenți, 
nea, Al. Lăzăreanu, 
R. P. Romîne la Londra și mem
bri ai Legației.

Pentru primirea delegației 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne în Anglia, a fost con
stituit un comitet parlamentar 
alcătuit din 35 de membri ai 
Camerei Comunelor și Camerei 
Lorzilor condus de sir Herbert 
Butcher, președintele grupului 
englez al Uniunii interparla
mentare.

La sosirea la reședința pusă 
Ia dispoziția delegației parla
mentare romîne, oaspeții au 
fost salutați de sir Herbert But
cher, lordul Somers și alți mem
bri ai Parlamentului britanic.

★
în seara zilei de 16 mai, Ia 

hotelul Dorchester a avut Ioc 
un dineu la care au participat

radiotele-

de aseme- 
ministrul

membrii delegației Marii 'Adu
nări Na/ionale a R. P. Romîne 
și un grup de parlamentari en
glezi printre care lord Somers, 
general maior W. A. Dimoline, 
Gilbert Longden, K. Zilliakus, 
W. A. Wilkins și alții. Cu acest 
prilej sir Herbert Butcher a 
toastat în sănătatea președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne și a reginei Angliei. 
Urînd bun venit delegației ro
mîne, H. Butcher și-a exprimat 
satisfaefia pentru vizita depu- 
taților romîni și a evocat amin
tirile plăcute pe care le are în 
urma vizitei pe care a făcut-o 
în Romînia.

în cuvîntul de răspuns, Ro
man Moldovan, conducătorul 
delegației, a mulțumit pentru 
invitația făcută Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne de 
către Parlamentul englez și 
pentru cordialitatea cu care au 
fost primiți în Anglia membrii 
delegației.

ADDIS-ABEBA 17 Trimisul 
special Agerpres, Al. Gheor
ghiu, transmite : Miniștrii de 
externe ai țărilor africane in
dependente îsi continuă lucră
rile în ședințe Închise. La 16 
mai. o serie de delegații au 
prezentat propuneri in legătură 
cu problemele aflate pe ordinea 
de zi a conferinței. Astfel, dele
gația Sudanului a propus să 
fie adoptate o serie de măsuri 
și hotărîri concrete în vederea 
acordării unui ajutor moral și 
material mișcării de eliberare 
națională din teritoriile afri
cane care se mai află sub jugul 
colonialismului. Propunerile 
sudaneze cuprind constituirea 
unui fond al eliberării națio
nale, pregătirea luptătorilor 
pentru libertate în școlile sta
telor africane independente, in
stituirea unui boicot deplin și 
efectiv împotriva guvernului 
rasist al Republicii Sud-Afri
cane și interzicerea folosirii 
spațiului aerian și apelor teri
toriale ale statelor africane de 
către Republica Sud-Africană.

Participanții la conferință au 
examinat, de asemenea, pro
blema invitării reprezentanți
lor teritoriilor africane care nu 
și-au cucerit încă indepen
dența.

Vizita lui Fidel Castro in U.R.S.S.
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

La 17 mai au sosit la Moscova, 
venind de la Leningrad, Fidel 
Castro, prim-secretar al Condu
cerii Naționale a Partidului 
Unic al Revoluției Socialiste din 
Cuba, și persoanele care îl în
soțesc, care au făcut o vizită în

unele orașe și republici din Uni
unea Sovietică.
Pe aerodromul Vnukovo, înal- 

ții oaspeți cubani au fost în- 
tîmpinați de Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului și secre
tar al C.C. al P.C.U.S. și de con
ducători de partid și de stat so
vietici.

După zborul
Gordon

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Zborul rachetei cosmice ameri
cane „Faith-7" la bordul căreia 
cosmonautul Gordon Cooper a 
parcurs aproximativ 600 000 de 
mile a durat 34 de ore, 20 de mi
nute și 30 de secunde ■— cu un 
minut și 30 de secunde mai mult 
decît prevedea programul. Nava 
cosmică „Faith-7“ a amerizat Ia 
80 de mile sud-est de insula Mid- 
way din Oceanul Pacific, la apro
ximativ 6,3 km distanță de locul 
unde se afla port-avionul „Kear- 
sarge“ care aștepta amerizarea. 
Operațiunile de amerizare au în
ceput în momentul în care nava 
cosmică se afla încă deasupra 
Japoniei. Cooper a pornit rache
tele retropropulsoare pentru a 
frîna viteza navei cosmice și a- 
poi cînd se afla la o altitudine 
de 100 000 de picioare, el a des
chis parașuta principală care a 
frînat și mai mult nava și a așe
zat-o lin pe valurile Pacificului. 
Cu ajutorul unui ascensor cabina 
spațială în care se afla cosmo
nautul a fost urcată pe bordul 
port-avionului.

Potrivit relatărilor agențiilor 
occidentale de presă, dacă pînă

cosmonautului 
Cooper
la penultima din cele 22 de rota
ții în jurul Pămîntului la bordul 
navei cosmice „Faith-7“ totul s-a 
petrecut relativ normal, opera
țiunile de amerizare au fost în
greunate de faptul că sistemul 
automat de control a încetat de 
a mai funcționa și Gordon Coo
per, îndrumat de Ia «ol, a fost 
nevoit să folosească sistemul ma
nual de amerizare. în legătură 
cu aceasta, un purtător de cuvînt 
al operațiunii a declarat că „pro
cesul delicat și vital care prece
dă reintrarea în atmosferă a ca
binei trebuie să fie revizuit grab
nic și cu multă atenție".

Ajuns pe bordul port-avionu
lui „Kearsarge“, după ce a fost 
salutat de marinarii port-avionu- 
lui și după ce a avut o convor
bire telefonică cu președintele 
S.U.A., Kennedy, care l-a felici
tat pentru «Succesul zborului său, 
Gordon Cooper a fost supus unui 
prim examen medical.

Potrivit agențiilor, în urma 
acestui prim examen medical s-a 
constatat că în timpul zborului 
cosmonautul a scăzut în greutate 
cu 7 livre, datorită deshidratării.

1 rt j

în urma instaurării stării de asediu la 'Port-au-Prince organele 'de politie șl siguranță intensi
fică teroarea împotriva adversarilor regimului de dictatură al președintelui Duvalier. în foto

grafie : Polițiști în fața palatului prezidențial de la Port-au-Prince.
Foto: U.P.I. VIENA

Situația
XIENG KUANG 17 (Agerpres). 

— Postul de radio „Vocea Lao
sului” a anunțat la 17 mai că 
prințul Sufanuvong i-a adresat 
primului ministru laoțian Su- 
vanna Fumma un mesaj în legă
tură cu „introducerea în Laos a 
unor cantități de arme și muni
ții de proveniență americană”.

în ultimele zile, se spune în 
mesaj, purtători de cuvînt ai gu
vernului american au anunțat că 
Statele Unite livrează arme și 
material de război, la cererea gu. 
vernului de coaliție națională al 
Laosului. Prințul Sufanuvong cere 
în mesaj să i se confirme veridi-

citatea acestor știri și tă fie in
format in legătură cu această ac
țiune.

Acordurile de la Geneva din 
1962, precizează mesajul, stipu
lau că introducerea în Laos de 
arme și material de război poate 
să aibă loc numai dacă acest lu
cru este considerat necesar de 
către guvernul laoțian și numai 
pentru nevoi de apărare a teri
toriului laoțian. Aceleași acor
duri prevedeau posibilitatea in
troducerii de arme în Laos nu
mai după ce va fi realizată o ar
mată națională unică și numai cu

PE SCURT

state pentru dezarmare
Cuvîntul rcprczcntanîului R. P. Romine, George Naeovcsco

GENEVA 17 (Agerpres). — 
Vineri dimineața a avut loc la 
Palatul Națiunilor din Geneva, 
sub președinția lui S. K. Țarap- 
kin, reprezentantul Uniunii So
vietice, cea de-a 133-a ședință 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Ședința a 
fost consacrată discutării pro
blemelor privind măsurile cola
terale menite să ducă la destin
derea climatului internațional 
și să favorizeze înfăptuirea de
zarmării generale și totale.

Au luat cuvîntul reprezen
tanții Cehoslovaciei, Romîniei, 
Canadei, Poloniei și Statelor 
Unite.

In cuvîntarea sa, șeful dele
gației R. P. Romîne, George 
Macovescu, a subliniat necesi
tatea elaborării cît mai grabni
ce a unui document interna
țional care să 
solemn voința 
ale N.A.T.O. 
semnatare ale 
Varșovia de a
boiul unele împotriva celor
lalte.

Reprezentantul romîn a ară-

afirme în mod 
statelor membre 
și ale statelor 
Tratatului de la 
nu începe răz-

țat în continuare că există o 
serie de probleme ce necesită 
o clarificare urgentă din partea 
delegației S.U.A., care întîrzie 
elucidarea lor în cadrul confe
rinței. Aceste probleme se re
feră la precizarea poziției 
S.U.A. în legătură cu utilitatea 
unui pagt de neagresiune între 
statele membre aie N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, poziția lor față 
de proiectul unui asemenea 
pact supus conferinței de dele
gația sovietică și condițiile în 
care delegația S.U.A. vede posi
bilă încheierea acestui pact.

Cavalletti, reprezentantul Ita
liei, Burns, reprezentantul Ca
nadei, și Stelle, reprezentantul 
Statelor Unite, s-au străduit din 
nou să convingă membrii co
mitetului că încheierea unui 
pact de neagresiune între țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările membre ale 
pactului Atlanticului de Nord 
ar fi o problemă pur politică pe 
care Comitetul celor 18 nu este 
împuternicit să o rezolve.

Următoarea ședință va avea 
loc Ia 20 mai.

Marte-1“ își continuă zborul
Au fost obținute date prețioase în legătură

cu spațiul cosmic

din viață Omar Lutfi, secretar 
general adjunct al O.N.U., 
însărcinat cu problemele poli
tice și ale Consiliului de Secu
ritate.

® DELHI. — La Delhi a luat 
sfîrșit cea de-a șasea etapă a tra
tativelor indiano-pakistaneze in 
problema Kașmirului.

După cum se știe, aceste trata
tive la nivel ministerial au înce
put la 26 decembrie 1962, în urma 
hotărîrii președintelui Pakistanu
lui și a primului ministru al Indiei 
de a depune noi eforturi pentru 
rezolvarea echitabilă a problemei 
Kașmirului.

în comunicatul comun, dat pu
blicității la 16 ma; la Delhi, se 
arată că conducătorii celor două 
delegații „constată cu regret că 
n-au reușit să ajungă Ia nici un 
acord in domeniul reglementării 
problemei Kașmirului",,

Potrivit ziarului pakistanez 
„Dawn", partea indiană a respins 
propunerea pakistaneză cu privire 
„la internaționalizarea teritoriului 
Kașmirului".

• PHENIAN. — După cum 
relatează presa, între 13 și 15 
mai a.c. a avut loc la Phenian 
cea de-a șasea plenară a Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea.

Plenara a discutat despre mun
ca comitetelor de partid din uzi. 
ne și întreprinderi și despre in
tensificarea continuă a întrecerii 
socialiste.

La plenară a luat cuvîntul 
Kim Ir Sen, președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea.

nerală și totală constituie în pre
zent o necesitate imperioasă și 
sarcina cea mai urgentă a tu
turor guvernelor răspunzătoare”.

la per- 
continuă 
de către

• SOFIA. — După cum rela
tează agenția B.T.A., în zilele de 
8 și 9 mai a avut loc la Sofia 
Plenara lărgită a C.C. al Partidu. 
lui Comunist Bulgar.

Raportul „Cu privire 
fecționarea și întărirea 
a eficacității conducerii
partid și stat a economiei națio
nale” a fost prezentat de Todor 
Jivkov, prim-sceretar al C.C. al 
P.C.11-, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria.

După dezbateri plenara a a- 
doptat hotărîri corespunzătoare 
cu privire la perfecționarea con
tinuă a conducerii de către partid

ași stat a economiei nationale 
(ării.

• SAN JOSE — Fondul Wil- 
liam Faulkner (S.U.A.) a decer
nat premiul acestui fond scrii
torului comunist costarican Car- 
los Luig Fallas, cunoscut mili
tant al mișcării de eliberare na
țională, pentru romanul său 
„Marcos Ramirez". Acest ro
man, împreună cu alte 13 opere 
literare, a fost ales de fondul 
William Faulkner pentru a fi 
tradus în limba engleză și edi
tat în S.U.A.

Premiul se acordă celor mai 
bune opere literare scrise după 
anul 1945.

După tratativele 
Tito—Nasser

9 BELGRAD. — La Belgrad 
fost dat publicității comunica

tul privitor la tratativele care au 
avut loc între Iosip Broz-Tito, 
președintele R.S.F.l. și Gamal 
Abdel Nasser, președintele R.A.U.

Tratativele, se spune în comu
nicat, „au confirmat din nou 
identitatea sau asemănarea punc
telor de vedere asupra evoluției 
relațiilor internaționale și acor
dul deplin cu privire la necesi
tatea dezvoltării continue a rela
țiilor reciproce”.

Cei doi președinți subliniază 
in comunicat că „dezarmarea ge-

a

PRAGA. — La 16 mai și-a în
cheiat lucrările la Smolenice cou. 
ferința internațională în proble
mele florei și faunei Carpaților 
Ia care au participat delegați 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S. Din 
partea R. P. Romîne au parti
cipat prof. univ. Borja Alexan
dru și prof. univ. Nicolae Bod- 
nariuc.

în încheierea conferinței a fost 
semnat un protocol care prevede 
colaborarea în primul rînd în 
domeniul cartografiei vegetației 
Carpaților și în pregătirea pla
nurilor pe termen lung de dez
voltare a agriculturii, a econo
miei forestiere și economiei ape
lor în munții Carpați.

I
I
I
I
I
I

stiție cu privire la I 
Consiliului național I

GiTiSzj CCzfîG- SOVjG-
i organizație „sub- I

I
I
I
I

........I
și înțelegerii I 
ooarele ame- |

menținerea păcii în întreaga 1 
lume. I

• MOSCOVA. — După cum 
nunță ziarnl „Pravda” Ia Insti
tutul de ingineri pentru cinema
tografie din Leningrad a fost 
realizată camera perfecționată de 
luat vederi — „RKS-2”. Ea per
mite să se filmeze cu o frecven
ță de 500 milioane de fotograme 
pe secundă.

O înfrîngere 
a adepților legii 

Mc Catran
• NEW YORK — Tribunalul 

de apel al S.U.A. a respins în 
unanimitate hotărîrea Ministe
rului de Justiție 
declararea < 
de prietenie americano- sovie
tică drept o < 
versivă".

Această hotărîre a tribunalu
lui constituie o înfrîngere seri
oasă a elementelor de dreapta 
din Congresul S.U.A. și din a- 
fara lui care încearcă să de
clare „subversive" toate organi
zațiile progresiste, pentru ca în 
felul acesta să se răfuiască ca 
ele în baza faimoasei legi Mc- 
Carran. Cunoscutul pictor și 
fruntaș pe tărîm obștesc ameri
can, Rockwell Kent, a salutat 
hotărîrea tribunalului declarînd 
că de-acum înainte membrii 
consiliului pot să-și consacre în 
întregime activitatea lor nobilă 
consolidării păcii ț 
reciproce între popoarele 
rican și sovietic, luptei pentru

a-

acordul unanim al șefilor celor 
trei grupări politice.

în prezent însă, se spune în 
mesaj, armata națională unică nu 
a fost încă formată, iar în ceea 
ce privește acordul celor trei 
șefi ai grupărilor politice pen
tru a cere ajutor militar străin, 
cl nu a existat. Dacă primul mi
nistru a cerut într-adevăr arme 
Statelor Unite, scrie prințul Su- 
fanuvong în mesaj, aceasta „va 
deschide, fără îndoială, calea vio
lării acordurilor de la Geneva 
și din Valea Ulcioarelor de către 
imperialiști. A cere arme străine, 
este cu totul contrar dorinței 
poporului de a se pune capăt 
războiului civil și de a se insti
tui pacea și neutralitatea în 
Laos”. „îmi exprim ferma opo
ziție în cazul în care ați adresat 
o asemenea cerere de ajutor mi
litar Statelor Unite, subliniază 
prințul Sufanuvong în mesajul 
său către primul ministru și vă 
cer să opriți introducerea ilegală 
de armament american în Laos”,

„Vocea Laosului” anunță, de 
asemenea, că trupele grupării de 
Ia Savannaket și forțele fracțiu
nii reacționare a generalului 
Kong Le continuă să bombardeze 
posturile trupelor neutraliste și 
ale unităților Neo Lao Ilaksat 
din apropierea Văii Ulcioarelor. 
La 15 mai relatează postul de 
radio amintit, 13 avioane ameri
cane au transportat trupe ale lui 
Nosavan pe un aeroport nou 
construit în apropierea Văii Ul
cioarelor, unde se află trupe ale 
generalului Kong Le.

MOSCOVĂ 16 (Agerpres). — 
Stația interplanetară automată 
„Marte-1", care a fost lansată 
de pe bordul unui satelit arti
ficial greu al Pămîntului la 1 
noiembrie 1962, își continuă 
zborul. La 17, mai, stația inter
planetară s-a aflat la o distan
ță de 195 milioane de km de 
Pămînt și la o depărtare de 
llmilioane km de planeta Mar
te. In perioada care a trecut sta
ția „Marte-1" a parcurs în miș
carea sa în raport cu Soarele 
distanța de peste 450. mili
oane km.

După cum s-a mai anunțat, la 
21 martie a fost stabilită legă
tura prin radio cu stația inter
planetară care se găsea la o 
distantă de 106 milioane km de 
Pămînt. Prelucrarea datelor te- 
lemetrice obținute în prealabil 
a arătat că aparatura stației a 
funcționat normal. Totodată, a- 
naliza datelor telemetrice a a- 
rătat că în sistemul de orientare 
a stației „Marte-1" s-a produs 
o defecțiune în urma căreia a 
fost tulburată directivitatea an
tenelor de bord spre Pămînt -, 
acest lucru n-a permis stabili
rea ulterioară a legăturii prin 
radio cu stația „Marte-1“. In 
prezent continuă încercările de 
a restabili legătura prin radio 
cu stația interplanetară.

Cercetările efectuate cu aju
torul stației interplanetare 
„Marte-1" au permis soluționa
rea unei serii de probleme teh
nice importante și obținerea 
unui material experimental va
loros.

Pentru prima oară s-a reușit 
să se realizeze legătura prin ra
dio bilaterală cu stația interpla
netară care se afla la o distanță 
de 106 milioane km de Pămînt. 
Distanța pînă la stație a fost a- 
tît de mare, îneît intervalul de 
timp între trimiterea semnalu
lui radio de pe Pămînt și primi
rea răspunsului de la bordul 
stației era de aproape 12 mi
nute.

Au fost rezolvate cu succes 
problemele asigurării funcționă
rii normale a întregului com
plex al mijloacelor tehnice ale 
stației în condițiile vidului cos. 
mic profund, ale prezenței ra
diației cosmice, în condițiile 
imponderabilității și a regimului 
termic complex.

Zborul stației interplanetare 
automate „Marte-1" a oferit noi 
date despre însușirile fizice ale 
unor regiuni ale spațiului cos
mic situate în calea mișcării 
stației între orbitele Pămîntu
lui și planetei Marte.

In cursul zborului stației 
„Marte-1" prin cele trei zone de 
radiație terestre, cunoscute în 
prezent, s-a înregistrat o schim
bare însemnată a hotarelor lor. 
Regiunea intensității maxime în 
zona de radiație interioară s-a 
dovedit a fi mai îndepărtată de 
Pămînt în comparație cu măsu
rătorile efectuate în timpul zbo
rului celui de-al treilea satelit 
artificial sovietic al Pămîntului 
în anul 1958.

La distanțele mari de Pămînt 
aparatele stației „Marte-1"- au 
înregistrat radiația cosmică. S-a

stabilit că intensitatea razelor 
cosmice în spațiul cosmic peri- 
terestru și interplanetar a cres
cut în comparație cu anul 1959 
aproape de două ori. Schimbă
rile constatate sînt legate pro
babil de modificarea ciclului ac
tivității solare.

Rezultate importante au fost 
obținute în domeniul studierii 
plasmei interplanetare și solare. 
Observațiile efectuate cu aju
torul stației „Marte-1" asupra 
zonei cele mai exterioare de 
particule încărcate la trei ani 
de la descoperirea ei demon
strează că ea este o formație 
destul de stabilă, deși hotarele 
ei sînt supuse modificărilor.

In spațiul interplanetar s-au 
semnalat fluxuri de gaz ionizat 
degajate de Soare (numite ade
sea în ultimul timp „vînt 
solar"). S-a observat modifica
rea valorii acestor fluxuri.

Au fost obținute date intere
sante despre repartiția substan
ței ineteoritice în Cosmos în a- 
fara orbitei Pămîntului. La di
stanța de 6 000—40 000 de km 
de Pămînt stația „Marte-1" a 
străbătut fluxul meteoritic al 
constelației Taurida. Numărul 
loviturilor înregistrate ale parti
culelor meteoritice în acest flux 
a fost de aproximativ o lovi
tură pe două minute.

Toate rezultatele obținute 
constituie o contribuție substan
țială la studierea spațiului cos
mic. Prelucrarea vastului mate
rial științific obținut de la bor
dul stației interplanetare „Mar
te-1" continuă.

i

Cercetările pentru descoperirea epavei

submarinului „Thresher“
NEW (YORK. — După cum trans

mite agenția France Presse, la baza 
navală a S.U.A. de Ia Portsmouth 
de unde sînt conduse operațiunile 
în vederea descoperirii epavei 
submarinului american „Thresher", 
scufundat la 10 aprilie în Atlantic 
cu 129 persoane la bord, s-a a- 
nunțat joi că o navă oceanogra- 
fică a obținut cu ajutorul unor a- 
parate speciale fotografii ale unor 
obiecte de pe fundul oceanului 
care se presupune că ar fi epava 
submarinului „Thresher". Un pur
tător de cuvînt oficial a subliniat 
că aceste fotografii sînt supuse

unei analize atente din partea sa- 
vanților și a 
a adăugat că 
dul oceanului 
tificate.

Intre timp, 
cane care s-au lovit de marț .gre
utăți în încercarea de a descoperi 
locul unde se află epava submari
nului nuclear cu ajutorul undelor 
sonore, au anunțat intenția de a 
scufunda în ocean un submarin 
vechi, scos din uz, pentru a analiza 
apoi dacă semnalele obținute sînt 
asemănătoare cu acelea înregistra
te de la alte obiecte descoperite 
pe fundul oceanului.

experților marinei și 
obiectele de pe fun- 
nu au fost încă iden-

autoritățile ameri-

DIN VIAȚA 
TINERETULUI LUMII

Studenții 
americani se opun 
isteriei atomice

Studenții Universității idin 
orașul Saint Lsuja au rupt 
tăblițele indicatoare cu 

inscripțiile „Adăpost" instalate 
pe teritoriul universității. A- 
ceste adăposturi, după cum se 
presupune, sînt destinate stu
denților în caz de război nu
clear. David Farrelly, conducă
torul organizației studențești a 
universității, a declarat că așa- 
numitele adăposturi sînt menite 
să inspire poporului american 
încrederea iluzorie ca ar putea 
supraviețui unui război nuclear. 

Demonstrații asemănătoare 
ale studenților au mai avut loc 
și în alte universități ameri
cane.

In apărarea 
studentului 
portughez 

Bernardino

O serie de organizații stu
dențești de la Colegiul 
„Queen Mary” al Univer. 

■ității din Londra au adresat 
ambasadei portugheze un protest 
împotriva represiunilor de la Li
sabona, la care este supus stu
dentul portughez Jose Oliveira 
Bernardino, care a apărut în 
fața tribunalului fiind acuzat că 
face parte din partidul comunist, 
în cursul acestei înscenări judi
ciare, patriotul portughez a fost 
maltratat cu cruzime, iar apoi s-a 
dat o sentință care înseamnă, de 
fapt, închisoare pe viață.

în scrisoarea de protest orga
nizațiile studențești declară că 
atitudinea față de Oliveira Ber
nardino este incompatibilă cu 
normele de comportare ale lumii 
civilizate și cer revizuirea impar
țială a procesului.
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