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din întreprinderi

întreprinderea „Electroaparataj" din Ca
pitală este înzestrată cu utilaje dintre 
cele mai moderne. Iată în iotogralia 
noastră, pe muncitorul Cristache loniță 
executlnd operafii de prindere a unei 
piese într-o mașină de frezat automa

tizată. IJ

In laboratoarele unor 
mari uzine metalurgice 
și constructoare de ma
șini din țara noastră se 
fac valoroase cercetări 
pentru rezolvarea unor 
probleme curente ceru
te de nevoile produc
ției. Așa, de exemplu, 
colectivul laboratorului 
de la Uzinele de ma
șini agricole „Semănă
toarea’’ a pus la punct 
procedeul de elecironi- 
tuire a tablelor, care 
astăzi este folosit la 
toate piesele mari din 
tablă subțire.

Multe dintre labora
toarele uzinale colabo
rează cu bune rezulta
te cu institutele de cer
cetări departamentale 
și catedrele de învăță
mînt tehnic superior. 
Astfel, laboratorul U- 
zinelor „23 August”, 
colaborînd cu catedra 
de metalurgie fizică a 
Institutului politehnic 
București, a reușit să
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Int în toi lucrările 
de întreținere a 
culturilor. Colec
tiviștii din raio
nul Drăgănești 
Olt știu că de a- 
tenția pe care o

acordă acestor lucrări depind 
în foarte mare măsură pro
ducțiile la hectar. îndată după 
terminarea însămînțărilor, în 
toate gospodăriile colective s-a 
trecut la plivitul griului pe 
întreaga suprafață. Apoi, după 
o lucrare 
început 
porumb, 
sfecla de 
șite pînă

cu sapa rotativă, au 
prășitul manual la 
floarea soarelui și 
zahăr. Au fost pră- 
în săptămîna trecu-
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tă, 5000 de hectare cu porumb, 
2 500 de hectare cu floarea 
soarelui și aproape întreaga 
suprafață cultivată cu sfeclă.

Fără îndoială că este un în
ceput bun.. Colectiviștii fac 
totul pentru a pune o temelie 
solidă recoltei din acest an. 
Zilnic, în aproape toate gos
podăriile din raion, găsești pe 
cîmp cîte 1000-1500 de colecti
viști. La Mărunței, de pildă, 
din cei 1100 de colectiviști nu 
lipsește nici unul de la muncă.

La încadrarea în timpul op
tim ‘ a lucrărilor efectuate 
pînă în prezent, o contribuție

AURELIA POPESCU 
corespondentul

. „Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Argeș

(Continuare în pag. a lll-a)
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Specialiștii sprijină

activitatea de cercetare

Joi 23 mai 1963

în pag. a l!-a

pună la punct rețeta 
unui otel aliat pentru 
fabricarea arborilor co
tiți la motoare. In in
dustria cimentului, prin 
folosirea recuperatoa
relor de căldură con
cepute de Institutul de 
proiectări, construcții 
și materiale de cons
trucții. s-a obținut o 
creștere anuală a pro
ducției de 180 000 de 
tone și economii de cir
ca 11 milioane lei.

Si cercetătorii din la
boratoarele uzinelor 
„Rulmentul” și „Stea
gul roșu”-Brașov, „I.C. 
Frimu”-Sinaia, „1 Mai” 
Ploiești, „Independen- 
ța”-Sibiu, „Strungul”- 
Arad și altele, colabo
rînd îndeaproape cu 
specialiști din institute 
de proiectări și de în
vățămînt superior, au 
rezolvat numeroase 
probleme legate de pro
ducție.

(Agerpres)

— In atenția posturilor ute- 
miste de control : Cum fo
losim capacitatea mașinilor
— In pragul maturității
— Din poșta de ieri

în pag. a ill-a

— în orașul Iași : In preaj
ma încheierii anului de în
vățămînt politic U-T.M.
— SPORT

n săptămînile ce urmează, institutele noastre de învă
țămînt superior marchează un moment însemnat din 
munca anului universitar 1962—1963. între 1 și 29 iunie 
se desfășoară sesiunea principală de examene anuale. Se 
verifică acum nivelul, valoarea și eficiența intensei acti
vități depuse de cadrele didactice și de studenți la pre
legeri, seminarii și lucrări practice, participarea activă 

a studenților Ia întregul proces instructiv-educativ, munca lor temei
nică, zi de zi, pentru însușirea prin studiu individual a cunoștințelor, 
de lărgire și aprofundare a acestora prin utilizarea bibliografiei și a 
materialelor ajutătoare. Succesul examenelor este condiționat de 
această muncă ordonată, dusă cu dragoste, cu pasiune pentru știință, 
pentru specialitatea aleasă de-a lungul întregului an școlar, începînd 
cu prima zi de școală. Pentru că examenele nu sînt un scop în sine, 
ele constituie numai mijloacele prin care se verifică mersul pregătirii 
studentului, in vederea țelului final, formarea 
unui buu absolvent înarmat cu solide cuno
ștințe de cultură generală și de specialitate, 
capabil să rezolve, la viitorul său loc de muncă, 
marile sarcini puse de economia și cultura 
noastră socialistă în puternic avînt, Ia nivelul 
cel mai înalt al științei și tehnicii, în spiritul 
unui profund atașament pentru marea cauză 
a poporului. Sistemul nostru de învățămînt 
asigură o pregătire sistematică, progresivă, toate 
un fot unitar, fiecare din ele crescînd organic 
continuîndu-le și aprofundîndu-le pentru a realiza calitativ și canti
tativ o formație armonioasă. De aceea fiecare disciplină de studiu — 
în consecință și examenele respective — solicită din partea studen
ților un interes egal, fiecare trebuie aprofundată în conexiunile ei cu 
toate celelalte obiecte diu planul de învățămînt.

Mai sînt unii studenți — din ce în ce mai puțini — care se auto- 
înșcală crezînd că pot face față exigențelor sporite ale școlii noastre 
superioare printr-o frunzărire de ultim moment a cursurilor, prin 
•■cea ce în plasticul limbaj studențesc este caracterizat ca ..asalt". 
\semenea „viteji" să nu fie surprinși de nereușita încercărilor lor. 
Alți studenți — și acești din ce în ce mai puțini — își pun nădejdea 
în sesiunea din septembrie, uitînd că după specificul muncii universi
tare, „bobocii“ nu se numără toamna, ci în iunie.

Cadrele didactice, avînd sprijinul organizațiilor de tineret, să mili
teze ca fiecare student să se prezinte la toate examenele și să folo
sească astfel această perioadă îneît să poată obține 
rezultate. Dorința noastră, 
vară să constituie și încheierea 
denții, cu alte cuvinte, să avem

Esențial pentru perioada pe care o parcurgem este sporirea efortu
lui la învățătură, organizarea întregii activități astfel ca totul să ser
vească scopului principal : pregătirea temeinică a examenelor.

Zilele care mai ramîn pînă la începerea sesiunii trebuie folosite 
de profesori și studenți pentru sistematizarea materiilor de curs, pen
tru clarificarea, prin consultații individuale și colective, la solici
tarea studenților, a unor chestiuni mai dificile, pentru recapitularea, 
pe baza notițelor și a fișelor bibliografice, a problemelor principale 
ale examenului. Mai mult ca oricînd, în această perioadă accentul 
trebuie să cadă pe studiul individual. Planificarea meticuloasă a tim
pului și 
librează efortul intelectual, asigură uu 
latură. Conducerile 
dovedească, ca și pînă acum, 
diului individual al

Prof. univ. dr.
JEAN LIVESCU

adjunct al ministrului Invățămîntului

disciplinele formează 
din cele anterioare.

cele mai bune 
a tuturora, este ca sfîrșitul sesiunii din 

anului universitar, pentru toți stu- 
uumai integralisti

materiei, respectarea acestei planificări, ușurează și echi- 
mai bun randament la învă- 

facultăților și cadrele didactice sînt chemate să 
grija deosebită pentru îndrumarea slu- 

studenților, să-i ajute să aprofundeze și să siste
matizeze cunoștințele, sa facă o selecție judi
cioasă a problemelor și temelor pentru exa
mene. Studenții anilor l au nevoie de un spri
jin mai susținut, ei se află pentru prima oară 
în fața unei sesiuni mai grele, care le solicită 
un efort mai mare, putere de aprofundare și 
sistematizare, tenacitate în învingerea unor 
greutăți. De felul cum ii vom ajuta pe stu
denții din anul I depinde succesul lor în acea- 

Btă sesiune hotărîtoare, încheierea primului an de studenție cu bune 
rezultate. în același timp, le dăm posibilitatea celor mai tineri stu
denți să-și îmbogățească experiența de muncă universitară, atît de ne
cesară pentru anii de studenție care urmează din ce în ce mai grei. 
Totodată e necesar să existe în continuare preocupare pentru rezol
varea unor probleme administrative care contribuie la bunul mers al 
pregătirilor în vederea sesiunii : asigurarea bibliotecilor cu cursuri 
și materialul bibliografic necesar, amenajarea de biblioteci mobile 
mai numeroase la cămine, mărirea numărului de săli puse la dispo
ziția studenților pentru studiul individual, mai buna gospodărire a 
cantinelor. Conducerile institutelor, ale facultăților și catedrelor vor 
conlucra strîns <u organizațiile de tineret, avînd sprijinul organiza
țiilor de partid, pentru a asigura toate condițiile desfășurării la nivel 
înalt a sesiunii, pentru a coordona și îndruma eforturile tuturor stu
denților spre rezultate cît mai bune.

Partidul și guvernul, întregul nostru popor înconjoară studențimea 
noastră cu toată dragostea, îi asigură toate condițiile pentru a se 
putea pregăti cît mai bine, pentru a deveni cadre de nădejde ale eco
nomiei, culturii și științei. Sîntem convinși că și de această dată, 
prin rezultatele sesiunii de examene, studenții noștri vor dovedi că 
sînt demni de această înaltă
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pe aceeași suprafață

PRODUCȚII SPORITE

DE LEGUME
Gospodăria noastră este situa

tă în apropierea unei importan
te artere de circulație și dispu
ne de suprafețe însemnate de 
teren în lunca Deslănțuiului. 
Are, prin urmare, condiții foar
te bune pentru dezvoltarea legu
micultura. Anul acesta am re
partizat pentru grădina de legu
me fi zarzavaturi 70 de hectare 
de terenuri de luncă, foarte fer
tile ; cu aproape 20 de hectare 
mai mult decît în anul 1962. Su
prafețele cele mai întinse au 
fost repartizate pentru roșiile 
timpurii : 47 de ha, la care se 
mai adaogă: 6 ha cu ceapă, 5 
ha pentru ardei, 5 ha varză tim
purie etc.

Răsadurile au fost pregătite cu 
multă atenție. Întreaga suprafa
ță repartizată pentru roșii este 
plantată și s-a trecut la efectua
rea lucrărilor de întreținere, exe* 
cutîndu-se prășitul și stropitul pe 
mai bine de 35 de hectare. Au 
fost prășite de două ori parce
lele cultivate cu varză, precum și 
celelalte ocupate cu ceapă, ar
dei, castraveți etc. Pentru apro
vizionarea cît mai timpurie a 
populației cu legume și zarzava
turi, pe aproximativ 7 000 de 
metri pătrați
vreme 
rat o 
tejare 
ceasta 
merțului socialist primele canti
tăți de roșii în jurul datei de 25 
mai. De altfel, noi am și valorifi
cat pînă acum șapte tone de ceapă 
verde, apoi salată, pătrunjel etc. 
Anul acesta vom valorifica peste

am semănat din 
roșii cărora le-am asigu- 
creștere forțată prin pro- 
cu polietilenă. De pe a- 
suprafață vom livra co-

1 800 de tone de legume și zar
zavaturi.

tn scopul asigurării pieței pe 
o perioadă mai lungă cu legume 
proaspete, 
troducern 
culturile 
terenurile 
pate cu mazăre și roșii vom în
sămânța după recoltare varză 
de toamnă, dovlecei de toamnă, 
castravefi ele. Firele de varză 
vor fi plantate în cultura roșii
lor timpurii înainte chiar de re
coltarea totală a acestora. 
Astfel, comparativ cu 
1962, vom spori valoarea 
ducției realizate la hectarul 
grădină de la 36 000 de lei 
peste 42 000 de lei

Legumicultura este cea mai 
nără ramură de producție din 
gospodăria noastră.

Inițierea în această ramură am 
făcut-o in 1959, primul an după 
colectivizarea totală a comunei, 
cînd am însămînțat cu legume 
numai 8 ha de teren. De atunci 
suprafețele repartizate acestui 
sector au crescut an de an și vor 
ajunge în 1965 la peste 100 de 
hectare. Au crescut, de aseme
nea, și producțiile la hectar. Am 
reușit astfel ca din cumpărători 
să devenim mari producători de 
legume și zarzavaturi din vînza- 
rea cărora numai anul acesta 
gospodăria va obține venituri bă. 
nești de peste 3 000 000 de lei.

în anul acesta in- 
pe suprafețe întinse 

succesive. Astfel, pe 
care acum sînt ocu-

încredere.

Noi cămine studențeștiEORCEAGMILOZEAZA SECARA Șl

în aceste zile
Fotoreporterul a surprins, 

într-o zi obișnuită, aspecte o- 
bișnuite pe care ie întilnești 
acum în viata universitară.

1 După cum vedeți, în bibli- 
■ otecă nu-i nici un loc li
ber. Ar putea fi ? Nu, biblio
teca, buna prietenă a studen
ției, e o gazdă primitoare pen
tru cei care stau mult, cu 
drag, în tovărășia cărților. 
Nu-i putem deranja să-i între
băm cum îi cheamă. Minutele 
sînt prețioase pentru studen
tul pe care-1 așteaptă 4—5 e- 
xamene. Consemnăm doar atît: 
că sînt studenți ai Universită
ții din Cluj.

Dar iată, poate aici putem 
schimba cîteva cuvjnte cu 

studenții, doar se discută. Da, 
se discută, dar e o discuție 
profesională, o consultație, și 
nu-i putem reține. Tovarășul 
asistent este așteptat și de alți 
studenți care-i solicită consul
tații în vederea examenelor.

în laboratorul de minera- 
logie-petrografie am găsit 

pe cei mai tineri studenți ai 
Facultății de geologie tehnică 
din București — studenți din 
anul I, grupa 135. Manualele 
și cursul nu le sînt de ajuns 
pentru o bună pregătire la 
examen, de aceea, cunoștințele 
însușite le confruntă pe viu... 
la microscop.

U Liniște ! Și în Cișmigiu se 
învață. Se apropie sesi

unea.
Foto : O. PLECAN

DUMITRU DINIȘOR 
președintele G.A.C. din co
muna Goicea Mare, raionul 

Segarcea

Numeroase unități agricole 
socialiste din regiunea Crișana 
au început însilozarea secarei 
și borceagului masă verde. 
G.A.S. Valea lui Mihai, Săcu- 
ieni și Cighid, de exemplu, au 
însilozat în numai două zile 
peste 500 tone. Colectiviștii din 
Salonta au recoltat secara și 
borceagul de pe întreaga su
prafață de aproape 100 hec
tare cultivate, realizînd cîte

18 30Q kg masă verde la ha, 
cantitate aproape dublă față 
de cea prevăzută. Ei folosesc 
o parte din aceste nutrețuri 
pentru furajarea suplimentară 
a vacilor de lapte, iar o parte 
o însilbzează.

Producții de secară și bor- 
cîte

13 000-16 000 kg la ha au rea
lizat și gospodăriile colective 
din Tîrnova, Agrișu Mare,

ceag masă verde de

Ineu, Bocsig, Seleuș, Mocrea, 
Ș scula. și altele. Aceste uni
tăți au prevăzut să însilozeze 
anul acesta cîte 12-13 tone fu
raje pentru fiecare vită mare. 
Pentru sporirea producției de 
furaje, gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective însă
mânțează pe suprafețele elibe
rate porumb și alte plante 
furajere.

(Agerpres)

București, Bacău,
Timișoara, 

Mureș, 
date în 
cămine

In cursul acestui an de învătă- 
mint, în centrele universitare din 
tara noastră 
Constanța, Iași, Cluj,
Craiova, Baia Mare, Tg. 
Brașov și Galați — au fost 
folosință studenților noi 
spațioase, cu o capacitate de peste 
5 000 de locuri.

Alte asemenea construcții desti
nate studenților se află în execu
ție, urmînd a fi terminate pînă la 
deschiderea viitorului an de învă-

țămînt. Astfel, la Iași vor fi ter
minate patru cămine studențești 
cu o capacitate de peste 1 600 
locuri și o cantină ce poate de
servi 2 000 de studenti. La Brașov 
se construiesc trei cămine cu apro, 
ximativ 700 locuri și o cantină in 
care vor servi masa 3 000 studenti, 
iar In orașul Tg. Mureș — o can
tină destinată studenților din insti
tutele pedagogic și medico-farma- 
ceutic din localitate.

(Agerpres)ÎNTRECEREA talentelor
ll,! JJHjljl maginea pe care 

MhI un f°tore.P°rter ar ffîgf 11111 fi surprins-o în 
i jay | obiectivul fotogra- 

jSsL I fie în ziua de 19 
’IlflWI IIIII mai, în comuna 

Fierbinți, regiunea 
București, nu ar fi fost ine
dită. Este o imagine comună, » 
obișnuită în întreaga țară. Pe 
malul Ialomiței, pe scena esti
vală înconjurată de salcîmii 
în floare din păduricea de la 
marginea satului se întreceau 
în faza raională a celui de al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori „artiștii 
satelor” — din centrele Dridu, 
Moara Săracă și Meri Petchi. 
O asemenea întrecere a talen
telor certifică un fapt cu sem
nificații multiple și emoțio
nante : pătrunderea în profun
zime, în masa largă a țărăni
mii colectiviste, a pasiunii pen
tru cultură, pentru artă. Pre
zența celor 3 000 de spectatori 
care au urmărit cu interes evo
luția formațiilor însumînd un 
număr de aproape 700 inter-

preți, talentul acestora din 
urmă și receptivitatea plusată 
de discernămînt a celor dinții 
în aprecierea programelor sus
ținute sînt unul din nenumă
ratele argumente concrete. 
Ceea ce mai trebuie consemnat 
în această fixare de cadru al 
manifestării de la Fierbinți 
este numărul mare de tineri 
(peste 80 la sută) membri ai 
formațiilor artistice. Ei au a- 
dus pe scenă, într-o adevărată 
sărbătoare artistică a tinereții, 
frumusețea fără seamăn a cîn- 
tecelor și dansurilor populare 
alături de noutatea, prin con
ținut și formă de prezentare, 
a brigăzilor artistice de agi
tație.

...Iată pe scenă corul căminu
lui cultural de la Fierbinți. La 
concursul precedent al forma
țiilor artistice a obținut locul 
II pe țară. Sînt pe scenă 170 
de coriști (corul numără 240). 
Printre ei se află și tinerii co
lectiviști Alexandru Sava, Con
stantin Pomcea. Gheorghe Ior
dan, Ion Gh. Marin. Corurile

„Țară scumpă să trăiești”, 
„Glorie clasei muncitoare”, 
doina „Foicica fagului” au o 
valoare interpretativă de netă
găduit. Toți cei 3 000 de spec
tatori ascultă melodia doinei 
plină de vigoare. La sfîrșit a- 
plaudă îndelung. Doar un grup 
de tineri în frumoase costume 
naționale nu au timp pentru 
aplauze. Unul dintre ei explică 
un pas de dans. Sînt membrii 
echipei de dansuri a căminu
lui cultural Dridu. Cum e și 
firesc o echipă de dansuri tre
buie să fie alcătuită din tineri. 
Din cei 16 membri ai ei — 15 
sînt tineri colectiviști. Gheor
ghe C. Barbu. unul dintre cei 
mai vechi membri ai formației 
de dans (6 ani) ni-i prezintă pe 
cîțiva. Prezentarea se face cam 
astfel: — „El e Petre Con
stantin. de trei ani de zile... 
dansator. Petre, să fii atent la 
chiuitură 1” Și, pe rînd, cunoa
ștem pe Alexandru Popescu, 
Ecaterina Anton, Aurelia Po
pescu. Cu toate că și-au făcut 
debutul în alte concursuri sînt

la fel de emoțio
nați ca Udrea Chi- 
rita sau Vasile Mă
ceș care, cum s-ar 
spune, își încen a- 
cum „cariera ar
tistică”. Intr-un fel 
au și început-o 
crin spectacolele 
susținute în Dridu, 
la Movilita. Acum 
susțin însă un „e- 
xamen oficial”. 
Vor reuși oare să 
reediteze rezulta
tele anilor trecuți: 
doi ani de zile 
primii pe raion ? întrebarea 
este, firește, de competența ju
riului și nu este esențială, cel 
Puțin acum, cînd spectatorii îi 
aplaudă cu o vădită mulțumire 
și îneîntare. Esențial, pentru 
fiecare din ei, rămîne faptul că 
și-au descoperit o nouă pasi
une: dansul. Gheorghe C. Bar
bu. de pildă, priceput mem
bru al brigăzii de constructori 
a G.A.C. „30 Decembrie” (a 
muncit la construirea a trei

pivnițe și trei grajduri în 1962, 
iar în 1963 la înălțarea ma
gaziei de cereale — aproape 
terminată — cu o capacitate 
de 80 vagoane) vine de trei 
ori pe săptămînă seara (și la 
fel fac toți ceilalți) la repeti
ții la căminul cultural. Vine 
pentru că — așa cum mărtu-

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare în pag. a III-a)

Expoziție de artizanat
In magazinul de pre

zentare a produselor 
realizate de coopera
tivele meșteșugărești 
din centrul orașului 
Oradea s-a deschis o 
expoziție de artizanal. 
Aici sînt expuse peste

300 obiecte din cera
mică roșie, albă și 
neagră, împletituri din 
papură și fir de poli- 
clorură de vinii, exe
cutate de meșteșugarii 
cooperativelor ^Deser
virea“ din Salonta,

,,Prestarea" din Sighi
șoara și ,,Arta apli
cată“ din București

Expoziția a fost vi- 
zitată în două zile de 
peste 3 000 de oameni 
ai muncii din locali
tate.

( Agerpres)

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Poporul și guvernul Republicii Indonezia mi se .alătură, ex- 

primînd Excelenței Voastre și, prin intermediul Excelenței 
Voastre, guvernului și poporului din Romînia profunda mea 
apreciere pentru prietenescul mesaj de felicitări al Excelenței 
Voastre în legătură cu’transferarea Irianului de Vest Republi
cii Indonezia.

Primiți, vă rog, cele mai bune urări ale noastre pentru sănă
tatea și fericirea personală a Excelenței Voastre.

SUKARNO
Președintele Republicii Indonezia

Djakarta 20 mai 1963



ÎN ATENȚIA
POSTURILOR 

UTEMISTE 
DE CONTROL

In acest an, Ia Uzina „Unio' 
din Satu Mare printr-o mai 
bună organizare a producției, 
indicele de utilizare a mașini
lor a crescut simțitor. (Fată de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut sporul este de 14 la 
sută la mașinile universale de 
găurit, de 10 la sută la ioarfeci- 
ghilotină, peste unu la sută la 
mașinile de prelucrat prin aș- 
cbiere etc.).

Rezervele principale in obți
nerea acestor succese, constă 
în aplicarea de metode și pro
cedee tehnologice avansate, fo
losirea judicioasă a regimurilor 
de lucru.

Pe această temă, la indicația 
Comitetului U.T.M. din uzină, 
posturile utemiste de control 
au organizat recent un raid-an- 
chetă. Publicăm cîteva din în
semnările făcute cu acest prilej.
SPIRIT GOSPODĂRESC, 

PROPUNERI 
INTERESANTE

Seetia debitare. Aici se pre
gătește o mare parte din mate
ria primă pentru sectoarele 
prelucrătoare. Media indicelui 
de utilizare extensiv este aici 
destul de ridicată : 0,715.

— Mașinile însă pot produce 
mai mult. Așa a început discu-

CUM FOLOSIM
CAPACITATEA MAȘINILOR
ția membrilor postului cu dis
pecerul principal Ion Pușcașu. 
Tinerii Paul Gyongy și Vasile 
Retaru au demonstrat că spiri
tul gospodăresc are un rol deo
sebit de important. Un exem
plu : ei primesc o comandă de 
„x" repere din cîteva bucăți 
fiecare. De cele mai multe ori 
pentru satisfacerea acestor co
menzi folosesc capetele de bare 
rămase de la alte lucrări.

Procedînd astfel, tinerii res
pectivi au economisit la un sin
gur reper de la remorcile de 50 
de tone 104 kg. laminate și 24 
de ore de lucru la mașină.

Colectivul postului utemist 
de control a stat apoi de vorbă 
cu cei doi tineri.

— Productivitatea ar crește 
și mai mult dacă din partea seu- 
leriei ar exista o preocupare 
mai mare pentru perfecționarea 
și îmbunătățirea sculelor pe 
care le folosim — relata tînă- 
rul Gyongy.

La unul din fierăstraie cei 
prezenți la raid au observat că 
doar un segment de la circular 
tăia din material, restul dinților 
alunecau în gol.

— Este și aceasta o cauză a 
incompletei folosiri a mașinilor, 
a explicat șeful secției Karol 
Uray. Nu toți dinții pătrund în 
material, din cauza unei proa
ste ascuțiri. Se întîmplă ca la 
sculerie să nu se dea atenția

cuvenită recondiționării dinți
lor de fierăstrău. Avem în sec
ție o mașină de ascuțit auto
mată eare nu funcționează. Șe
ful atelierului de întrețineri 
ne-a promis că în luna aprilie 
va fi gata însă, după cum ve
deți, mașina stă. Punerea ei în 
funcțiune ar duce Ia o creștere 
a productivității muncii cu 15 
la sută.

...Iată că prin atragerea spe
cialiștilor și a muncitorilor 
fruntași la efectuarea raidului, 
au putut fi descoperite multe 
rezerve care folosite pot con
tribui și mai mult Ia utilizarea 
mai bună a mașinilor, la crește
rea productivității muncii.
CHIAR DACA NU-I DIN 

SECȚIA „MONTAJ”
Foarfecă „Peltz" de la debi

tare s-a dovedit a fi folositoare 
și muncitorilor de la montaj. 
Unul din cei care o folosesc 
mai des este și tînărul lăcătuș 
Gavrilă Zaharia. Colectivul po
stului l-a găsit lucrînd ca... de
bitor.

— Am de executat foarte 
multe piulițe de 10x10x4 mm 
pentru tablouri electrice, ne-a 
spus el.

De obicei, după ce le trasam 
și le filetam pe o platbandă, 
tăiam piulițele cu fierăstrăul 
de mînă. M-am gîndit că e mai 
ușor să le tai la foarfecă. Par

tea care „mușcă" — cum îi 
spunem noi — nu este folosită 
în permanență. Acum de exem
plu, o folosesc eu.

Ținînd seama de faptul că 
tînărul Zaharia a găsit o solu
ție bună care duce la creșterea 
simțitoare a productivității 
muncii, colectivul postului 
utemist de control, operativ, a 
doua zi a popularizat la gazeta 
postului, rezultatele obținute 
prin noul procedeu de muncă.

O METODĂ BUNĂ » SPE
CIALIZAREA PE OPE

RAȚII
în secția mecanică lucrează 

mulți tineri : peste 200. Primele 
cunoștințe, tinerii care au venit 
cel mai devreme : Francis 
Porcsalmi și Paul Sziics. Preiau 
schimbul de la Ludovic Kecs- 
kes și Iosif Mayer.

— Predăm strungurile din 
mers, ne-a relatat Mayer. Se 
cîștigă mult timp. De obicei Ia 
produse de șerie, aceleași pie
se sînt executate de mai mulți 
strungari. Noi am hotărît să lu
crăm în colectiv : Kecskes exe
cută într-un schimb degroșarea, 
iar eu finisarea. La fel fac 
Szucs și Porcsalmi. în acest fel 
păstrind aceeași geometrie a 
cuțitului, în funcție de felul 
operației, mașinile merg conti
nuu cu același regim de așchie-

re. Adăugind și faptul că se 
preia schimbul din mers, obți
nem o creștere a productivită
ții cu aproximativ 25 la sută. 
Colectivul postului a notat : 
metoda fiind bună va trebui 
generalizată și la alte locuri de 
mun<*ă.

MAI SINT ȘI ASEMENEA 
CAZURI...

Cei prezenți la raid au sesi
zat și unele aspecte negative. 
Iată un exemplu :

Dar Emil Alexan— frezor — 
nu dă totdeauna atenția cuve
nită calității. De curînd el a 
executat, la trei pinioane, ca
nalele de pană la dimensiuni 
mai mari decît cele din desen. 
Și-a dat seama prea tîrziu. în- 
cereînd să repare greșeala a 
încărcat cu sudură Iăcașele de 
pană, apoi le-a frezat din nou.

Zadarnic ! Controlorul de ca
litate a respins cele trei piese 
ca necorespunzătoare. Rezulta
tul : din neatenția lui Alexan a 
fost rebutată întreaga muncă 
depusă de debitori, strungari, 
fiezori de roți dințate. Mașini
le utilizate pentru prelucrarea 
celor trei piese au funcționat 
neproductiv un timp total de 
peste 60 de ore.

A doua zi la vitrina cu rebu
turi au apărut și piesele exe
cutate de Alexan cu explicația 
cauzelor : nerespectarea disci
plinei tehnologice, neatenție in 
timpul execuției.

MAȘINILE POT PRODUCE 
MAI MULT !

Aceasta a fost concluzia ce 
s-a desprins din discuția orga
nizată cu conducerile tehnice 
ale sectoarelor în care s-a des

fășurat raidul, la care au parti
cipat și cadre din conducerea 
întreprinderii, organe de partid 
și U.T.M. din uzină.

Au fost analizați toți factorii 
care pot contribui la folosirea 
mai deplină a mașinilor, la 
creșterea productivității muncii.

• Mașinile de debitare cu 
circular ar putea fi folosite mai 
productiv dacă constructorul 
(Uzinele „înfrățirea" din Ora
dea) ar aplica pe ele plăcuțe 
cu nomogramele regimurilor 
de tăiere în funcție de calita
tea materialului.

• La strungurile semiauto
mate de la atelierul mecanic al 
secției „vagonaj" se poate con
strui o macara pneumatică pen
tru manipularea mai rapidă a 
roților de vagoneți care au 42- 
43 de kilograme și se mane
vrează manual.

Din discuții a reieșit însă că 
principala sursă de utilizare a 
mașinilor în regim intensiv este 
buna organizare la fiecare loc 
de muncă.

Și cum obiectivul urmărit în 
cadrul raidurilor s-a referit la 
tineri din uzină, a rezultat că 
organizațiile de bază U.T.M. 
din secții trebuie să desfășoare 
o activitate susținută pentru 
educarea acestora în spiritul 
dragostei față de muncă, pen
tru îndrumarea și antrenarea 
tuturor tinerilor Ia ridicarea 
necontenită a calificării profe
sionale și însușirea celor mai 
noi metode și procedee tehnice 
de lucru.

Ing. ARTHUR IOAN 
FRANCISC BARTH 

secretarul comitetului U.T.M.
Uzina „Unio’’ Satu Mare Cabana Diham din munții Buceg!
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ln livada Stațiunii centrale 
de agricultură și sericicul
tură din Capitală cercetătoa
rea Iuliana Zaharia „'îmbra
că" cu o pînză subțire de 
filon unele ramuri înflorite 
de măr. La ce folosește 
această „protecție" ? Cînd 
vor apare fructele, prin com
parație, se va putea stabili 
efectul polenizării cu ajuto

rul albinelor.

Foto: AGERPRES
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Spectacolul Teatrului 
muzical din Galați
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Lucrări
in vii și livezi

DUMINICA
CULTURAL-SPORTI VA

în cadrul unui turneu între
prins în aceste zile în Capi
tală, Teatrul muzical din 
Galați a prezentat pentru 
spectatorii din București, un 
ciclu de cîteva spectacole: 
„Traviata”, opera poem 
„Trandafirii Doftanei” și ope
reta „Vînzătorul de păsări”. 
La ciclul de spectacole pre
zentate în Capitală se mai 
adaugă și un spectacol pre
zentat luni 20 mai pentru 
muncitorii și salariații Uzinei 
„Grivița roșie” cu opera poem 
„Trandafirii Doftanei”. Soliștii 
spectacolului, tinerii Enghiș 
Nicolae, Ognef Cicerone, Ște- 
fănescu Elisabeta, Mihalcea 
Ion, Florea Alecu și alții au 
oferit celor prezenți momente 
artistice care au fost apre
ciate. Muncitorii și-au arătat 
satisfacția față de calitatea 
spectacolului oferind artiștilor 
flori.

SANDU DUMITRU 
secretar artistic

in pragul maturității
La sfîrșitul acestei săptămâni, 

elevii claselor a Xl-a încheie 
cursurile școlii medii. Examenul 
de maturitate, situat la capătul 
celor patru ani de studiu intens, 
oferă elevilor posibilitatea de a 
da o dovadă, dintre cele mai 
concludente, despre volumul și 
temeinicia cunoștințelor acumu
late de-a lungul anilor. Este fi
resc, deci, ca acest examen să 
fie așteptat cu emoții și, totoda
tă, întîmpinat cu pregătiri in
tense. De aceea, zilele care mai 
despart pe elevi de maturitate 
constituie, atît pentru aceștia, cît 
și pentru profesorii lor, o perioa
dă de muncă intensă.

Conducerea școlii noastre. îm
preună cu profesorii, diriginți ai 
claselor a Xl-a și de comun a- 
cord cu cadrele didactice care 
predau la aceste clase, a întocmit, 
pentru perioada cuprinsă între 26 
mai — 5 iunie, un plan de acti
vitate, care prevede, ținerea u- 
nor lecții de sinteză sau. efectua
rea unor ore de meditații și 
consultații la disciplinele la care 
elevii vor trebui să răspundă în 
timpul examenului. Pentru stabi
lirea numărului de ore necesare 
fiecărui obiect, am consultat și 
pe elevi, urmărind să cunoaștem 
la care dintre discipline au ei 
mai multă nevoie să fie ajutați. 
Astfel, au fost fixate mai multe 
ore de pregătire pentru matema
tică, limba romînă, fizică, econo
mie politică.

De asemenea, în consultația cu

elevii am căutat să aflăm și pro
blemele asupra cărora ei soco
tesc că trebuie să se oprească 
mai mult tovarășii profesori spre 
a le lămuri și mai bine. Firește, 
conținutul acestor lecții de sinte
ză sau ore de pregătire este sta
bilit și în funcție de ceea ce a- 
preciază cadrele didactice că este 
absolut necesar să mai fie subli
niat în această ultimă etapă, ți
nînd seama de cerințele exame
nului de maturitate.

Organizația U.T.M., ne dă un 
sprijin susținut pentru a-i antre
na pe toți elevii la ațțiunile de 
pregătire în vederea examenului, 
mai ales a celor care în timpul 
anului au dovedit că au lipsuri 
în însușirea cunoștințelor.

între 5 și 15 iunie elevii au la 
dispoziție nouă zile pe care le 
vor consacra numai studiului in
dividual, perioadă după care se 
vor prezenta la examenul de 
maturitate. Și pentru această e- 
tapă, profesorii ^noștri ie Stau la 
dispoziție elevilor care vor simți 
nevoia să fie ajutați în lămurirea 
unor probleme mai dificile.

încă din timpul anului școlar 
elevii au inițiat, cu sprijinul to
varășilor profesori diriginți și al 
organizației U.T.M., grupe de în
trajutorare care dezbat, după 
studiul individual, unele capitole 
mai dificile de la diferite disci
pline. Am recomandat elevilor să 
continue, în măsura în care este 
necesar, această metodă ce vine 
substanțial în sprijinul celor care

mai au încă unele goluri în cu
noștințe. Stînd de vorbă cu ele
vii buni și foarte buni, am aflat 
de la ei că sînt hotărîți să-și spri
jine colegii care au nevoie de a- 
jutorul lor și în această etapă.

O preocupare serioasă a con
ducerii școlii, a profesorilor diri
ginți și a tuturor cadrelor didac
tice și a organizației U.T.M. a 
fost îndreptată spre lămurirea e- 
levilor asupra modului în care 
trebuie să se pregătească. îndru
mările și sfaturile noastre sînt 
necesare, mai cu seamă acum, în 
această etapă, cînd zilele pînă 
la examene sînt numărate. I-am 
sfătuit să-și întocmească un 
program riguros, în care ore
le de studiu să alterneze cu 
momente de recreere, de des
tindere, să respecte numărul mi-

nim de ore necesare somnului 
din timpul nopții, să învețe și să 
doarmă în camere cu ferestrele 
în permanență deschise etc. Res- 
pectînd aceste norme elementare 
ale igienei studiului, elevii nu 
vor ajunge la surmenaj intelec
tual și vor putea face față în 
bune condiții examenului de 
maturitate.

Ne-am îndreptat, firește, aten
ția și spre părinții 
care i-am convocat 
specială, ținută cu 
urmă, pentru a le
ceea ce au de făcut în această 
etapă, spre a-și ajuta cît mai 
mult fiii și fiicele lor pentru ab
solvirea cu bine a școlii medii.

elevilor, pe 
într-o ședință 
cîteva zile în 
comunica tot

Prof. MARIOANA IORDAN 
directoarea Școlii medii nr. 39- 

București

Viticultura și pțmicultura 
sînt două ramuri rentabile 
pentru colectiviștii din comu
na Topolog, raionul Hîrșova. 
An de an se realizează pro
ducții mari și venituri însem
nate. Pentru ca și în anul a- 
cesta producțiile la hectar să 
fie mari, harnicii colectiviști 
din Topolog au început lucră
rile in vie cu mult timp în 
urmă. Pînă acum, la via no
bilă de pe cele 96 hectare, s-a 
făcut tăiatul de rod, iar via de 
pe 60 de hectare e arăcită și 
legată. In această primăvară 
s-a plantat vie pe încă 6 hec
tare în terase. Au început și 
lucrările de întreținere a solu
lui. O noutate este că anul a- 
cesta se va lucra mecanizat 
între rînduri cu un tractor u- 
niversal adaptat în acest scop.

In livada de pomi, care se 
întinde pe o suprafață de 30 
de hectare, s-a făcut a doua a- 
rătură, perpendicular pe cea 
din toamnă, s-a fertilizat so
lul cu 25 tone gunoi de grajd 
la hectar și 200 kg superfos- 
fat. De asemenea, în urmă cu 
citva timp, s-au terminat de 
plantat pomi de diferite spe
cii pe suprafața de 4 hectare.

Tinerii brigadieri fruntași 
Opriș Dumitru și ~ ’ 
Gheorghe, utemiști, 
duiesc să execute toate lucră
rile în timpii optimi și la un 
nivel agrotehnic corespunză
tor. Alături de ei, la aceste lu
crări un aport deosebit au a- 
dus și tinerii colectiviști Cos- 
tea Grigore, secretarul comi
tetului U.T.M. pe G.A.C., Pă. 
dureanu Paulina, Băncilă Ma- 
ria, Coman Nicolae, Rădăcină 
Nicolae și alții.

VICTOR ALEXE 
inginer

cultural-

în comuna Nicolae Bălcescu, 
raionul Hirlău, a fost organizat 
duminică un concurs 
sportiv la care au luat parte ti
nerii artiști amatori și tineri iu
bitori ai sportului, și din comu
nele Flămînzi, Frumușica, Hîr- 
lău, Totoiești. Pe «eena amena
jată în aer liber, formațiile ar
tistice au prezentat un bogat 
program.

Tinerii 
la număr

spectatori — peste 600 
— au apreciat mai cu

seamă programul corului din 
comuna Nicolae Bălcescu, al 
echipei de dansuri din comuna 
Flămînzi.

Cu același interes au partici
pat spectatorii și la demonstra
țiile de la baza sportivă. Aici au 
aplaudat în med deosebit între
cerile de fotbal dintre echipele 
comunelor Nicolae Bălcescu, Flă- 
mînzi, Frumușica, Totoiești.

EMIL CIOBANU 
corespondent voluntar

Seara distractivă

Cartagina în flăcări: rulea
ză la: Patria; Cerul n-are 
gratii: rulează la : Republica ; 
Noaptea pe autostradă: ru
lează la : Magheru, Elena Pa- 
vel, Giulești, Grivița, 23 Au
gust ; Rocco și frații săi: ru
lează la V. Alecsandri, Victo
ria, înfrățirea între popoare, 
V. Roaită, Alex. Sahia, Mio
rița, Arta ; Floarea de fier: 
rulează la București, Gh. Doja, 
Ștefan cel Mare, G. Coșbuc ; 
Țarcul: rulează la I. C. Fri- 
mu, 1 Mai; Cabotinul: rulea
ză la Tineretului, Flacăra, 
Popular, Volga ; Salut, viață : 
rulează la Central, 30 Decem
brie ; Război și pace: (ambele 
serii) rulează la Lumina; 
Program pentru copii, dimi
neața : Idiotul — după amia
ză : rulează la 13 Septembrie ; 
Program de filme documen
tare : rulează la Timpuri Noi; 
Bunica Sabella: rulează la 
Maxim Gorki ; Legea e lege: 
rulează la Cultural; Camelia ; 
rulează la Alex. Popov; Că
pitanii lagunei albastre: ru
lează la 8 Martie, Olga Ban-

cic ; Lanterna amintiri:
rulează la C. David ; A fost 
prietenul meu : rulează la 
Unirea, M. Eminescu ; Turne
ul veseliei: rulează la T. Vla- 
dimirescu ; Pescărușul negru : 
rulează la Munca, Aurel Vlai- 
cu; Violența in piață: rulea-

Ciobanu 
se stră-

Noi unifăji comerciale
între Gara Veche și Gara Noua 

din Constanța, unde anul acesta 
se va termina construcția a pe
ste 3 500 de apartamente, a fost 
<Jat în folosință un complex co
mercial cu 6 unități pentru des
facerea produselor alimentare și 
industriale, precum și un resta
urant modern. Alte 5 
merciale urmează a 
dispoziția cetățenilor 
stea.

Numărul unităților 
din orașul Constanța și stațiunile 
de pe litoral crește anul acesta 
ou 52.

unități co- 
fi puse la 
zilele ace-

comerciale

(Agerpres)

Pentru tinerii 
muncitori ai uzinei 
de îngrășăminte 
chimice „Petru Po
nt“ — din Valea 
Călugărească, comi
tetul U.T.M. a or
ganizat de curînd o 
seară cultural-dis- 
tractivă.

Cu deosebit inte-

fost urmărit
„Cine

res a 
concursul 
știe, cîștigă“ cu te
ma „File din trecu
tul de luptă a par
tidului“. Dintre cei 
16 cpncurenți, cei 
mai bine pregătiți 
s-au dovedit a fi ti
nerii Dumitru Bulă- 
nescu, elev la Școa-

la viticolă, contro
lorul de calitate Ni
colae Popa, elev la 
liceul seral, și meca
nicul Ștefan Moldo- 
veanu. Ei au primit 
premii în cărți.

MOȘOIU STELIAN
laborant

I
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Zvelte, cu o linie eleganta, 
noile blocuri construite în 
cartierul Țiglina din Galați 
dau o notă de neasemuită 
frumusefe bătrînului port 

dunărean.

iografia maistru
lui Dionisie Balaș 
este cunoscută de 
către tinerii uzi
nei. A învățat me
seria de oțelar la 
uzinele „Malaxa"

în condiții foarte grele. 12—14 
ore de muncă pe zi și tot atîtea 
ore de sudalme și umilințe. Dar 
micul ucenic nu s-a lăsat în- 
frînt. Viața și oțelul l-au făcut 
mai dîrz. A învățat cu înverșu
nare, și-a însușit tainele oțe
lului șî a învins.

S-au schimbat multe de a- 
tunci. Astăzi oțelarul comunist 
Dionisie Balaș este unul dintre 
cei mai apreciați muncitori din 
uzină. Cineva 
cui interesant : 
cuți în fața 
uzina noastră, 
bătrînului maistru au trecut a- 
proximativ 25 000 de tone de 
oțel.

Ii
pare

prinderea „Electroaparataj” să 
pornească un cuptor, a întîlnit 
acolo pe Dumitru Savu, un 
muncitor lăcătuș care privea 
cu neîncredere manevrele spe
cialistului de la „Vulcan”, venit 
să pregătească punerea în func
țiune a 
trie din

— Ce 
ajutor ț 
mitru Savu. Și s-au apucat a- 
mîndoi de lucru. I-a plăcut lui 
Savu pasiunea cu care muncea 
maistrul Balaș și a doua zi l-a 
întrebat șovăind :

primuluj cuptor elec- 
întreprindere.
stai, dă-mi o mînă de 
i s-a adresat lui Du-

și se duce pe copcă toată mun
ca noastră !

Firește, Savu promitea că așa 
va face, dar a doua zi după ela
borarea unei noi șarje, mai
strul constata că în oala de 
turnare a lui Savu din nou tem
peratura oțelului începe să 
scadă.

— Crezi că Savu m-a scos 
din sărite ? — mă întreabă mai
strul Balaș. Da de unde ! Era 
îndrăgostit totuși de meseria 
lui și nu aveam dreptul să mă 
supăr. A devenit un bun oțe
lar și după ce cuptorul a fost

asta mai tîrziu cînd maistrul 
său l-a pus să conducă o echi
pă de oțelari.

Am mai aflat din discuția mea 
cu maistrul, că oțelarii frun
tași Grigore Dolgopolai, Con
stantin Dincă, Tîrnă Badea, Ilie 
Cercel și alții, ale 
trete le văzusem cu cîteva zile 
în urmă la panoul de onoare 
din uzină, sînt toți „copii” tre- 
cuți prin școala oțelului a 
maistrului Dionisie Balaș.

Aș fi vrut să-1 întreb dacă 
dintre băieții crescuți de el 
l-au părăsit vreunul. Ca și cum

căror por-

vea. I-a pus să lucreze pe a- 
mîndoi într-o brigadă și în cu
rînd cei doi au devenit prie
teni nedespărțiți.

— Pentru ei a fost ușor, mai 
greu era pentru mine, zîmbi 
maistrul. Trebuia să rezolv fără 
părtinire numeroasele contro
verse ce se iscau între ei în 
fața cuptorului încins. După 
fiecare șarjă elaborată să-i „îm
pac", să le explic că încărca
rea a fost corectă și că vor tre
bui să fie mai atenți la calita
tea fierului aruncat în cuptor. 
Pentru un moment plecau mul-

a făcut un cal
in anii petre- 

cuptoarelor din 
prin „mîinile"

comunic și lui cifra. Nu 
deloc impresionat.
Oțelul de care vorbești nu 
făcut singur. L-am făcut, 

mei.
l-am 
cu „copiii1

Pe măsură ce vorbea, mi-am 
dat seama de o realitate Ia care 
pînă atunci nu mă gîndisem : 
prin mîinile maistrului Balaș nu 
trecuse numai oțel, ci și oa
meni care, așa după cum afir
ma el, se modelează mai greu 
decît oțelul.

în 1953 fiind trimis la între-

COPIII OȚEL ARULUI
— Tovarășe maistru, vreau 

să mă fac oțelar, ce zici ?
— Foarte bine faci 1 Dacă 

zici că vrei, atunci hai, treci la 
treabă.

Pricepea greu Savu. Și era ne- 
îndemînatic. De multe ori da
torită neîndeminării lui, oțelul 
din oala de turnare era în pe
ricol să se răcească.

— Savule dragă, îi spunea 
maistrul, calculează-ți bine miș
cările și nu mai plimba oala de 
turnare de colo pînă colo fără 
rost. Cu oțelul trebuie să lu
crezi repede, altfel se răcește

demontat de la „Electroapara- 
taj”, Savu a venit împreună cu 
el Ia Uzina „Vulcan". Lucra a- 
cum cu mai multă siguranță 
dar... superficial.

Ii mai trebuia 
lui"’ și maistrul 
nuat cu aceeași 
îndrumeze :

— Oțelul nu-i 
oarecare Savule. 
mădești trebuie să-i împrumuți 
ceva din ceea ce ai tu mai bun 
în tine, ori dacă oțelul 
bun, se cheamă că nici 
cepi ?

A priceput Savu ț A

ceva „copilu- 
Balaș a conti- 

răbdare să-l

o fiertură 
Cînd îl plă-

ză la Moșilor; Mamelucul: 
rulează la I. Pintilie ; Umbre 
albe: rulează la Floreasca ; 
Frații: rulează la Libertății ; 
Divorț italian : rulează la Lu
ceafărul ; Festivalul Chaplin: 
rulează la G. Bacovia ; Mexi
cul cîntă: rulează la Drumul 
Serii; Fata cu ulciorul: rulea
ză la B. Delavrancea ; Pămân
tul îngerilor: rulează la 16 
Februarie.

A apărut :

TÎNĂRUL LENINIST

nu iese 
tu... Pri-

dovedit

mi-ar fi ghicit gîndurile, el a 
continuat să-mi povestească.

Acum zece ani, Gașpar Ion 
un tînăr timid, venise din pro
vincie să se războiască la Bucu
rești cu flăcările și metalul în
cins. Se simțea stingherit. In 
prima duminică l-a invitat mai
strul la el acasă. S-au împrie
tenit și tînărul Gașpar a înce
put să prindă curaj, să întrebe, 
să cerceteze. In scurtă vreme a 
venit în oțelărie un nou ucenic 
Vîrcolacu Ion, un tînăr vioi și 
entuziast. Maistrul Balaș și-a 
dat seama că acestea erau ca
lități pe care Gașpar nu le a-

țumiți, dar numai după cîteva 
minute îi zăream undeva, în
tr-un colț al atelierului, discu
tând din nou cu aprindere.

A trecut o vreme. Cei doi lu
crau acum în schimburi dife
rite. Asta nu-i împiedica să fie 
prieteni nedespărțiți.

Zi de zi, sub îndrumarea to
varășului Balaș, cei doi prie
teni cu necazurile și bucuriile 
lor comune au devenit oțelari 
încercați. Ei nu s-au oprit însă 
aici. Voiau să învețe mai 
mult, să plece la facultate și 
bătrînul maistru i-a ajutat j n-a 
șovăit nici o clipă, deși atelie-

rul pierdea doi diptre cei mai 
buni oțelari. 
tît, aspru și

— Plecați, 
văd !

Au trecut 
strul Dionisie Balaș și-a serbat 
„majoratul" — 18 ani de acti
vitate neîntreruptă în uzină. Fe
licitările calde, urările și strîn- 
gerile de mînă sincere ale co
piilor săi i-au umplut inima de 
bucurie. Nici cei plecați nu l-au 
uitat. In aceeași zi pe adresa 
uzinei a sosit o scrisoare cu 
următorul conținut:

„Dragi tovarăși. Ca foști elevi 
ai tovarășului maistru Balaș 
Dionisie în însușirea meseriei 
de otelar, vă rugăm să transmi
teți bătrînului maistru cele mai 
calde felicitări cu prilejui „ma
joratului" său în Uzina „Vul
can". li dorim din toată inima 
sănătate și ani mulfi pentru a 
mai da patriei încă multe 
mii de tone". Semnează : ion 
Gașpar, student anul IV la Fa
cultatea de filozofie a Universi
tății din București și Vîrcolacu 
Ion, inginer, asistent la Facul
tatea de metalurgie a Institutu
lui politehnic.

Era omagiul semnificativ a- 
dresat unui muncitor din „mâi
nile” căruia au ieșit și conti
nuă să iasă oțel de cea mai 
bună calitate și oameni de nă
dejde.

Le-a spus doar a- 
puțin emoționat : 
și să nu vă mai

ani... Recent mai-
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în orașul Iași
À

In preajma încheierii
anului de învățămînt

politic U.T.M.
nul de învățămînt politic UT.M. se apropie de șfîrșit. A fost 
un an de studiu temeinic în care tinerii. încadrați în cele 
peste 300 de cercuri politice U.T.M., au studiat eu interes do
cumentele partidului nostru, lecțiile din manuale. Convorbi
rile recapitulative îi ajută să-și adîncească cunoștințele acu
mulate, șă aprofundeze principalele probleme studiate.

Pentru ca aceste convorbiri să-și atingă pe deplin scopul,
comitetul orășenesc U.T.M. a luat din vreme măsurile corespunzătoare. De 
la început s-a dat atenție sprijinirii cercurilor rămase în urmă pentru a 
ajunge la zi cu predarea lecțiilor. In acest scop membru biroului comite
tului orășenesc, instructorii, membrii comisiei de propagandă, au fost re
partizați pe organizații de bază. La întreprinderile 1 Construcții „Progre
sul” I.C.I.L., Fabrica de confecții etc. activiștii comitetului orășenesc, îm
preună cu comitetele organizațiilor de bază U.T.M., au discutat cu propa
gandiștii cercurilor rămase în urmă, cu cursanții stabilind de comun a- 
cord măsurile necesare pentru aducerea la zi a lecțiilor.

Pentru a da convorbirilor recapitulative un conținut cît mai bogat, 
cursanții cercurilor politice, propagandiștii vor revedea unele documente 
de partid studiate în cursul anului. La baza convorbirilor recapitulative 
vor sta următoarele documente : Raportul C.C. prezentat la cel de-al 
III-lea Congres al partidului; Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Sesiunea extraordinară a M.A.N. și expunerea prezentată cu prile
jul celei de a XV-a aniversări a proclamării R. P. Romîne ; Expunerea 
tovarășului Chivu Stoica cu ocazia celei de a 30-a aniversări a luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor; materialele editate cu ocazia celei de a 40-a 
aniversări a U.T.C.: Comunicatul Direcției Generale de Statistică cu pri
vire la îndeplinirea planului de stat pe anul 1962,

Venind în sprijinul cursanților, cele mai multe organizații de bază 
U.T.M. din orașul Iași, sub directa conducere a organizațiilor de partid, 
au trecut la organizarea consultațiilor. Au fost antrenate în a- 
ceastă muncă cadre economice de specialitate, au fost invitați activiști 
de partid și U.T.M. să vorbească în fața tinerilor. Așa, de exemplu, pentru 
cursanții unor cercuri politice U.T.M. de la Fabrica de antibiotice, Fabri
ca de tricotaje „Moldova”, Atelierele R.M.R. Nîcolina etc., au și avut loc 
consultații privind creșterea productivității muncii, căile reducerii prețu
lui de cost și îmbunătățirii continue a calității produselor. La unele 
cercuri de studiere a Statutului U.T.M de la întreprinderea „Țesătura” 
în fata tinerilor s-au ținut expuneri despre centralismul democratic — 
principiul călăuzitor al structurii organizatorice a U.T.M. etc. Bine pre
gătite. ținute de oameni competenți, aceste consultații au avut o valoare 
deosebită și pentru faptul că ele au fost strîns legate de realitatea între
prinderii respective, de activitatea concretă a organizațiilor de bază 
U.T.M.

Comitetul orășenesc U.T.M. dă o atenție deosebită pregătirii propa
gandiștilor pentru încheierea anului de învățămînt politic. Seminariile 
organizate cu propagandiștii pe forme de învățămînt politic, îi ajută să 
aprofundeze principalele probleme studiate, să desprindă acele chestiuni 
esențiale asupra cărora vor trebui să pună accent și în convorbirile reca
pitulative. în seminarul cu propagandiștii cercurilor de studiere a Statu
tului U.T.M. se va insista mai mult asupra conducerii de către partid a 
U.T.M. — chezășie a tuturor succeselor obținute de organizația noastră, a 
scopului și sarcinilor U.T.M., a prevederilor statutare cu privire la drep
turile si îndatoririle membrilor U.T.M., respectarea strictă a principiului 
centralismului democratic și a disciplinei de organizație. în seminarul cu 
propagandiștii cercurilor politice U.T.M. „Să ne cunoaștem patria socia
listă” accentul se va pune pe rolul conducător al partidului nostru în o- 
pera de construire a socialismului în R. P. Romînă ; pe succesele obținute 
de poporul nostru, sub conducerea partidului; se vor scoate în evidență 
trăsăturile moral-politice ale tînărului înaintat al zilelor noastre. Cu pro
pagandiștii cursurilor politice se vor aprofunda cunoștințele acumulate 
despre partidul nostru, partid marxist-leninist, despre rolul său condu
cător în lupta pentru construirea socialismului ; despre orînduirea de 
stat din R.P. Romînă. în seminarul propagandiștilor de la cercurile „Tră
săturile moralei socialiste a tinerei generații” se vor purta dezbateri des
pre patriotismul socialist și internaționalismul proletar, despre tînărul 
înaintat al zilelor noastre.

Cele două, trei teme care vor fi dezbătute cu prilejul convorbirilor 
recapitulative vor putea fi astfel stabilie de comitetele U.T.M. și de pro
pagandiști cu mult mai multă competență, avînd în vedere specificul fie
cărui cerc și problemele concrete ce se ridică în fiecare întreprindere în 
parte. în felul acesta convorbirile recapitulative vor duce la cunoașterea 
temeinică de către tineret a sarcinilor pe care partidul le pune în fața 
U.T.M. în etapa actuală, vor contribui la mobilizarea și mai activă a ti
neretului la îndeplinirea planurilor de producție a fiecărei întreprinderi 
în parte. m-sTDupă convorbirile recapitulative, în primele adunări generale U.r.M., 
se va analiza modul cum s-a desfășurat învățămîntul politic. Organiza
țiile de bază trebuie ajutate ca în aceste adunări să pună un accent deo
sebit pe problemele de conținut ale învățămîntului, să stabilească care 
vor fi cercurile de învățămînt care vor funcționa în anul viitor, ce pro
pagandiști le vor conduce. In aceste adunări se vor stabili și un număr 
concret de acțiuni educative ce vor fi organizate pînă la deschiderea nou
lui an de învățămînt politic.

Măsurile luate pînă acum de Comitetul orășenesc U.T.M. Iași dau ga
ranție că încheierea anului de învățămînt politic U.T.M. se va desfășura 
în bune condiții. „__N. VLASCEANU
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întrecerea talentelor
(Urmare din pag. I)

risea „îmi place, fiindcă sîn- 
tem mulțumiți cînd jucăm pe 
scenă”.

Mulțumirea tînărului colec
tivist Barbu C. Gheorghe a 
încercat-o cu aceeași intensi
tate și Ion Marin, sudor la
S. M.T. Grădiștea, în felul lui 
o fire poetică. Ii place să ci
tească — printre autorii pre
ferați nu e surprinzător să-i 
întîlnești pe Șolohov, Ostrov- 
schi sau V. Em Galan. A alcă
tuit textul brigăzii de agitație 
prezentată în concurs. Dincolo 
de simplitatea și stîngăciile 
de prozodie, se vede că Ion 
Marin a hotărît să comunice 
oamenilor prin mijlocirea bri
găzii de agitație cîteva din 
realizările S.M.T.-ului, din 
mulțumirile și bucuriile zil
nice ale muncit „Din munca 
înfrățită' Crește viața fericită”, 
sau „Mai tînăr șînt azi cînd 
conduc tractorul”, sau „Supu- 
nînd sub pluguri depărtarea »' 
Nici zarea n-o ocolesc z Trec 
de ea” etc. sînt adevăruri iz- 
vorîte din viața pe care o tră
iește el și alături de el tracto
riștii Stanciu Tărășneagă. Ion
T. Avram. Dumitru Grigore- 
Pitucaru sau strungarul Tudor 
M. Tudor pe care l-am privit 
luminat de surîs. interpretînd 
versuri despre „întinderea nouă 
a Bărăganului”.

O succintă trecere în re
vistă, un scurt fragment al în
trecerii de masă a talentelor 
trebuie să se oprească, măcar 
citind, la cei 24 tineri din 
echipa de dansuri de la Moara 
Săracă, la soliștii Emil Ioniță, 
Valeria Iorga, Nina Dumitra- 
che (crescătoare de pui), Cri
stina Tărășneagă, Nae Maria 
(prin „Măi, bădiță de la oi”, 
fiica ciobanului din Meri Pet- 
chi au adus o autentică inter
pretare) sau la Silvia Dascălu, 
secretara U.T.M. de la brigada 
de cîmp a gospodăriei din Meri 
Petchi, care a descoperit nu 
de mult... scena.

Și, oricît am încerca, enume
rările nu vor putea cuprinde 
decît în prea mică măsură a- 
cea largă sărbătoare a cînte- 
cului și dansului, a talentelor 
ce se ridică din popor. Oame
nii au învățat să vorbească 
despre bucuriile și marile lor 
mulțumiri și intr-un cadru 
nou: pe scenă. Cîntecul și 
dansul au devenit un bun de 
largă și emoționantă circula
ție pe cuprinsul țării. Dacă 
am însuma aplauzele mărturi
site din toată inima de mîinile 
oamenilor, aceleași mîinl care 
înfrumusețează și îmbogățesc 
Bărăganul, am aduce cea mai 
convingătoare apreciere, cel 
mai firesc elogiu, acestui în
ceput al întrecerii talentelor.

La cercul de radioionie al Casei pionierilor din Brașov

LA NOUL CLUB TELEGRAME
Cu ocazia zilei naționale S 

Laosului, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a transmis re
gelui Savang Vathana o te
legramă de felicitare, la care 
regele Laosului a răspuns 
printr-o telegramă de mulțu-* 
miri. . .

nicienii uzinei unde în mod or
ganizat, fie în cadrul unui jur- 
nal-vorbit sau a „zilei maistru
lui" discută probleme de pro
ducție, se aduc la cunoștință 
unele 
cepul 
vede, .. ____ _
„zilei maistrului". In repetate 
rînduri au avut toc conferințe 
și referate tehnice: „Studiul a- 
supra călirij superficiale a ci
lindrilor de oțel", „Influența 
compoziției chimice asupra o- 
țelului". Vinerea se organizea
ză — spectacole pentru copiii 
muncitorilor din localitate si se 
organizează cu tinerii locuri 
distractive. Sîmbăta este ziua 
cu cele mai multe activități. 
Programul Întocmit pentru a- 
ceastă zi cuprinde o expunere 
„O zi pe glob" iar seara se va 
organiza de către tinerii de la 
atelierul mecanic o seară dis
tractivă. La această seară dis
tractivă, după o expunere in
teresantă „Comportarea tinere
tului in societate" urmează dans 
și jocuri distractive. Din păcate 
jocurile distractive alese sînt 
banale, naive, (un simplu exem
plu este suficient pentru a de
monstra aceasta -— fuga în sac) 
ar putea fi numite mai curînd 
nedistractive. Posibilități pentru 
organizarea la „Otelul roșu’ a 
unor seri distractive sînt. A- 
colo a fost organizată o seară 
distractivă în care animatorul 
a fost „Poștașul". Un tînăr pri
ceput a adus răvașe pentru 
mulți tineri prezenți, unele lă
udau, altele satirizau, reușind 
să mențină tot timpul o atmos
feră veselă. Desigur, cele rela
tate nu constituie în întregime 
activitatea care se desfășoară 
la clubul muncitoresc din „Oțe
lul roșu". Pe lingă activitatea 
formațiilor artistice și numeroa
selor cercuri amintim o întîl- 
nire a elevilor cu cineaștii 
matori din localitate. La „Oțelul 
roșu" cinematografia a găsit 
mulți prieteni iar cineaștii au 
reușit să producă un număr în
semnat de filme: cuprinzînd 
aspecte din munca oțelarilor. 
„Șarja păcii" o coproducție cu 
încă două cinecluburi din țară, 
„Cutia cu bomboane", „Intre 
toamnă și iarnă", „Primii pași' 
etc.

In fiecare zi la club e o acti
vitate bogată: se pregătesc de 
zor echipa de dansuri, corul, 
taraful de muzică populară, or
chestra de mandoline șl semi- 
simfonică, fanfara, cercul de 
balet pentru copii etc. la care 
participă 270 de artiști amatori, 
care, împreună cu cei 1200 ti
neri din uzină, își petrec aici 
timpul liber în mod plăcut, util.

el mai tînăr oraș 
bănăjean „Otelul 
roșu“ a fost îmbo
gățit recent cu un 
club muncitoresc. 
Aici, tineretul îșl 
petrece timpul în 

mod plăcut, recreativ, avînd la 
îndemînă o sală de spectacole 
cu 600 locuri, o bibliotecă cu 
16 000 volume, mai multe săli 
amenajate special pentru dife
rite cercuri: teatru, pictură, 
muzică etc. Luată la întîmplare 
o zi din activitatea bibliotecii 
spune mult. După ieșirea din 
schimb tinerii vin la bibliotecă, 
consultă vitrina cu noutăți li
terare, care se află la intrare 
în noul club alături de progra
mul săptămînal, trec să împru
mute cîteva cărți. Zilnic vin 
aici peste 70 de cititori, care 
împrumută 100 de cărți. Aflu
ența mare de cititori se explică 
consultînd programul de activi
tate al clubului. In cursul unei 
singure săptămîni au loc mal 
multe acțiuni cu cartea : 
miercuri, de exemplu, Iaminato- 
rii vor asista la o expunere cu 
tema : „Chipul eroului comu
nist oglindit în literatură'', pre
zentată de bibliotecara Maria 
Raca; joi, în sala de lectură se 
organizează o seară literară cu 
tema „Poeții demască în versu
rile lor ororile fascismului". 
Acestea sînt o continuare a 
multor acțiuni din care amin
tim : recenzia „Romeo, Julieta 
și lumina" de Nicorovici, seară 
literară „Poeții cîntă 1 Mai", 
simpozionul „145 de ani de la 
nașterea lui Karl Marx" etc. 
Deci organizînd acțiuni intere
sante în fiecare săptămînă pen
tru tinerii siderurgiști, cititul a 
devenit o pasiune, iar oțelarul 
Petru Crețu, laminatorul Gheor
ghe Buga, muncitoarea Aurica 
Tudose, tehnicianul Marin Vî- 
nătoru sînt printre tinerii citi
tori fruntași. Conținutul progra
mului saptămînal este bogat și 
variat. La club se întîlnesc teh-

------------------- ------------•------------ . ----------------------

noutăți tehnice. La în
de săptămînă planul pre- 

bunăoară, organizarea

Pregătiri pe litoral
Stațiunile balneo-climaterice care 

au luaț ființă pe malurile lacului 
Teehirghiol — Techlrghiol, Etorit- 
Nord și Eforie-Sud — și-au dezvol
tat mult in anii puterii populare 
bazele terapeutice pentru punerea 
în valoare a proprietăților cura, 
tive ale apelor și nămolului de alei. 
S-au amenajai pavilioane pentru 
băi reci In lac, solarii și platforme 
pentru ungerea cu nămol, La Te- 
chirghiol funcționează un pavilion 
cu cabine și instalații pentru băi 
calde Și Împachetări cu nămol, cu 
o capacitate de peste 1 500 de tra
tamente zilnic.

Pentru noul sezon, au fost luate 
măsuri de sporire cu 1500 de 
locuri a capacității băilor reci de 
nămol de la Eforie-Nord, precum 
și pentru reamenajarea pavilionu
lui de tratamente de Ia Teehirghiol. 
Pe plajele tuturor stațiunilor de pe 
litoral vor iuncționa în vara acea
sta puncte de distribuire a nămo
lului de Teehirghiol, pentru ca un 
număr tot 
muncii să 
prietățile 
tuia.

mai mare de oameni ai 
poată beneficia de pro- 
binefăcătoare ale aces-

(Agerpres)—•-
IMPRIMĂRI CONSACRATE

CREAȚIEI ENESCIENE

Simfonia 
de camerăI

Foto : S. VIOREL jMunca la secția de gaze compresoare a Schelei de extracție II-Moinești îți 
oferă un larg și interesant cîmp de activitate. Cei patru tineri pe care-i 
vedefi în iotografia noastră (Ion Grigoraș, Ion Albu, Alexandru Mistreanu 
și Nicolae Jurugă) efectuează cu atenfie manevrele ventilelor la colectoa

rele de gaze.
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Ciclistul Klaus Ampler din 
X echipa R.D. Germane este noul 

purtător al tricoului galben în 
„Cursa Păcii“ după etapa 12-a, 
desfășurată contra cronometru- 
lui individual,'între orașele 
Bautzen și. Dresda, Ampler, 
care mai cișiigase pînă acum 
două etape, a realizat pe dis
tanța de 57 km timpul cel mai 
bun — lh 18'39 ", cu excelentă 

medie orară — 43,200 km.
O performanță remarcabilă a obținut Și ru

tierul romîn Constantin Dumitrescu, clasat 
pe locul trei dintr-un lot de 92 de concurenți. 
Ciclistul romîn, cunoscut ca un bun alergă
tor de contratimp, și-a confirmat calitățile în 
disputa cu campioni de valoare din R. ,D. 
Germană, Belgia, Italia și U.R.S.S. El a pe
dalat cu o medie orară de 42,500 km între-” 
cînd mulți ași consacrațî; -Mituitele 
cîștigate în această etapă jraii a- 
dus și satisfacția de a urca de Ia 
locul 6, pe locul 4 în clasamentul 
general individual. Echipa R. P. 
Romîne a cîștigat. de asemenea, 
un loc în clasamentul pe țări, tre- 
cînd înaintea reprezentativei ita
liei.

Clasamentul etapei: 
(R.D.G.) 
(R.P.P.) 
(R.P.R.) 
(Belgia) 
(R.D.G.)

1. Ampler
lh 18’39"; 2. Zielinszki

lh 20'48"; 3. Dumitrescu
lh 20'52". 4. Verhaegen 
lh 20'53"; 5. Gustav Schur 
lh 21'20 ’; Cosma a ocu-

PE SCURI
• Cicliștii romini Ga- 

briel Moiceanu, Florian 
Cristescu și Gheorghe 
Bădără, au plecat 
miercuri la Viena pen
tru a lua startul în Tu
rul Austriei de sud, care 
se desfășoară în 4 eta
pe pe o distanță de 618 
km. Prima etapă Viena- 
Amstetenn (186 km) are 
loc astăzi. La cursă mai 
participă alergători din 
Belgia, Iugoslavia, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, 
Austria și alte țări.

prilejui unul 
de atletism des-

• Cu 
concurs 
fășurat la Belgrad, atle
tul Leșek a stabilit un 
nou record al tării sale 
la săritura cu prăjina cu 
o performantă de 4,60 m 
(v.r. era de 4,55 m). 
Proba de aruncarea 
greutății a revenit lui 
Jecovic cu 17,44 m.

• Duminică diminea
ța, de la ora 10, pe rin
gul ........................— . .
de 
din 
loc 
box dintre echipele se
lecționate ale cluburilor 
Metalul și Dinamo Bucu
rești. Din program se

instalat la Teatrul 
vară „23 August“ 
Capitală va avea 
meciul amical de

a-

Țintuit pe patul de suferințe, 
Enescu mai nădăjduia către mijlo
cul anului 1954 că-și va putea re
lua lucrul. „Eu care eram atlt de 
sensibil la tot ceea ce îmi oferea 
universul ca lucruri neprevăzute, 
puternice, colorate, nu mai am de- 
cît o singură dorință pe lume : să 
tălmăcesc pînă în ultima clipă 
ceea ce freamătă în mine, să storc 
pînă la ultima picătură rodul fruc
tului sălbatec pe care anii l-au 
copt. Atîta vreme cit mai trăiesc 
vreau sa cînt“.

CRONICA DISCULUI

C. 
N.
I.

desprind întîlnirile : 
Dipcă-D. Davidescu, 
Minea-St. Bîrsu, 
Gropșan-M. Dumitrescu 
și D. Dumitrescu-V. An
tonio.

9 Astăzi pe stadionul 
„23 August“ din Capi
tală, amatorii de fotbal 
vor putea urmări un in
teresant cuplaj interna
țional. La orele 15,15 va 
începe jocul Progresul 
București—Cerro Monte
video, vicecampioana 
Uruguayului. Cu înce
pere de la ora 
desfășoară returul 
finalei turneului 
național feroviar 
opune echipei 
București pe Lokomotiv 
Moscova. Primul meci 
desfășurat zilele trecute 
la Jatoslavl a revenit 
fotbaliștilor sovietici cu 
scorul de 1—0.

17 se 
' semi

in ter- 
car e 

Rapid

• Miercuri s-a dis
putat la Varșovia în- 
tîlnirea internațio
nală de fotbal dintre 
echipele R-P- Polone 
și Greciei. Au cîști- 
gat cu 4—0 (3-—0) 
fotbaliștii polonezi.

(Agerpres)

Prașila
(Urmare din pag. I)

importantă au adus tinerii co
lectiviști. Pentru a asigura o 
participare activă a tuturor 
tinerilor la toate lucrările din 
campanie, organizațiile U.T.M. 
din gospodăriile colective, în 
cadrul adunărilor generale, au 
dezbătut această problemă 
hotărînd ca toți tinerii să fie 
antrenați într-o vie întrecere 
pentru executarea lucrărilor 
Ia un înalt nivel agrotehnic. 
Rezultatele acestei preocupări? 
în fiecare dimineață, înainte 
de ora 6 la Văleni, de exem
plu, în toate brigăzile prezența 
tinerilor este de aproape 100 
la sută. De pildă, la prășitul 
fasolei și porumbului partici
pă 480 de tineri din 500 ; la 
lucrările din grădină 80 din 
80; la vie, 40 din 40 etc. La 
G. A. C. din Călinești —- ace
eași participare activă a tine-

PĂCII“
pat locul 27 cu timpul de lh 24'15", Stoica, 
locul 31 — lh 24'18".

Clasamentul general individual î 1. Ampler 
(R.D.G.) 45h 46'07"; 2. Verhaegen (Belgia) la 
2’42", 3. Vyncke (Belgia) la 5’32"; 4. C. Du
mitrescu (R.P.R.) la 7’01"; 5. Timmerman
(Belgia) la 9'10"; 6. Gavliczek (R.P.P.) 
9'17"; 7. Cerepovici (U.R.S.S.) la 9'28 "; 
Cosma (R.P.R.) la 10'34''; 9. Kudra (R.P.P.) 
10'41"; 10. Kapitonov (U.R.S.S.) la 10’46".

Clasamentul pe echipe : 1. R.P. Polonă 140h 
02' 24”; 2. Belgia la 2'19"; 3. R.D. Germană 
la 3'29"; 4. U.R.S.S. la 8'00; 5. R.P. Romînă 
la 17'43"; 6. Italia la 19'07".

Astăzi se desfășoară etapa 13-a, cea mai 
lungă a cursei, Dresda—Erfurt (239 km).

la
8. 
la

(Agerpies)

Victoria lui Petrosian 
comentată 

de presa străină
Presa străină comen

tează pe larg victoria 
lui Tigran Petrosian în 
meciul pentru campio
natul mondial de șah. 
Multe ziare din Stock- 
holrn au publicat la 21 
mai fotografia noului 
campion și biografia 
lui. Relevînd că șahiștii 
din lume au căpătat în 
persoana lui Petrosian 
un „as” puternic, zia
rul suedez „Dagens Ny- 
heter” scrie că viitorul 
său adversar va trebui 
să aibă pentru a învin
ge o uriașă rezervă de 
energie măiestrie.

Ziarul dă o înaltă pre
țuire marilor merite 
ale lui Mihail Botvin
nik care „va rămîne un 
model pentru tinerii șa
hiști”.

Ziarul vest-german 
„Die Welt’’ publică o 
statistică interesantă. 
In cele 30 de mari tur
nee disputate de Bot
vinnik între anii 1926— 
1948, din 456 de parti
de el a suferit înfrin- 
gerea numai în 43.

Referindu-se la noul 
campion al lumii, „Die

Welt” scrie că Tigran 
Petrosian este un șa- 
hist in plină maturita
te, care posedă o teh
nică strălucită. El folo
sește cea mai mică gre
șeală a adversarului și 
joacă partida 
stil în care au 
Botvinnik cînd 
năr și. înainte 
Capablanca. In 
timp, Petrosian este un 
șahist de tip nou și fap
tul că nu comite gre
șeli este legat nu de 
tehnica neînsuflețită a 
robotului, ci de simțul 
excepțional de dezvol
tat al poziției, de pri
ceperea uimitoare de a 
desfășura o apărare e- 
lastică.

Ziarele londoneze a- 
cordă. de asemenea, 
un loc de seamă victo
riei lui Petrosian. 
După părerea comenta
torilor englezi, victoria 
lui a fost determinată 
de faptul că Petrosian 
a folosit în meciul cu 
Botvinnik o „strategie 
profundă” și a aplicat 
în mod magistral teh
nica finalurilor de par
tidă.

Ziarul „New York 
Times” subliniază că 
ascensiunea lui Petro
sian spre titlul mon
dial a fost „meteorică” 
și își exprimă speranța 
că noul campion mon
dial va accepta să par
ticipe la un mare tur
neu în S.U.A.

. Ieri la Deva
» Bîrlad s-au dis- 

JPnutat două noi 
întîlniri cpn- 

,. — • tînd pentru
competiția in

ternațională de rugbi „Cupa 
Păcii”. Peste 5 000 de specta
tori au aplaudat la Deva jocul 
de bună calitate al echipei de 
tineret a țării noastre care a 
învins cu 3—0 (0—0) selecțio
nata R. S. Cehoslovace. A mar
cat Nica în minutul 57, din- 
tr-o lovitură de pedeapsă.

La Bîrlad, prima reprezenta
tivă a R. P. Romîne a învins 
cu scorul de 15—0 (9—0) echi
pa R. D. Germane. Punctele au 
fost realizate de Chiriac (6), 
.Wusek (3), Cordos (3) și Teodo- 
rescu (3).

Vineri se vor desfășura alte 
două partide : R. P. Bulgaria- 
R. D. Germană la Bîrlad și 
R. P. Romînă (tineret)-R. P. 
Polonă la Deva.

I. BRINDESCU 
corespondentul 

„Scìnteti tineretului” 
pentru regiunea Banat

Din păcate dorința maestrului nu 
a mai putut fi îndeplinită...

Ultima compoziție pe carș el a 
izbutit să o desăvârșească 
„Simionia de cameră“. Scrisă pen
tru 12 instrumente soliste, simfo. 
nia de cameră a fost terminată de 
compozitor la 28 mai 1B54.

Lucrare imprimala de 12 cunos- 
cuți muzicieni bucureșleni. se dis
tinge prin profunda ei originali
tate, prin bogăția conținutului iilo- 
zofico-poetic, prin conciziunea deo
sebită a limbajului muzical. In ea 
întîlnim, într-o formă evoluată, 
elemente stilistice ce amintesc de 
lucrări ca „Suita sătească“, Cvar
tetul nr. 2 cu pian, Suita „Impresii 
din copilărie“, Sonata nr. 3 pentru 
pian, opera „Oedip".

VASILE DONOSE
T

este

In concediu
In primele 4 luni ale anului peste 200 de energeticieni de îa I.R.B; 

Bacău, Termocentrala Comănești, Sectoarele Onești, Piatra Neamț, Ro
man etc,, și-au petrecut concediul In stațiunile balneo-climaterice di« 
tară. i

Pînă Ia sfîrșitul lunii iunie, alți peste 100 de oameni vor pleca la edili- 
Bă și tratament.

într-vm 
învins 
era ti
de el, 

același

ION ARHIRE 
corespondent voluntar.

[Ora de agricultură la Școala! 
[de 8 ani din comuna „Scîn-j

1 teia", raionul Slobozia. ) 
Foto i AGERPRES ]

M-T.Tc.
DIRECȚIA REGIONALĂ C.F.R. BUC.

Concurs de admitere

în timpul optim !
retului la muncă în gospodă
ria colectivă.

Preocuparea cea mai de 
seamă a colectiviștilor este ca 
la toate lucrările să se respec
te cu strictețe regulile agro
tehnicii. In acest scop s-a ur
mărit ca pretutindeni să fie 
asigurată asistența tehnică din 
partea inginerilor și tehnicie
nilor agronomi. In gospodăriile 
colective din Mărunței, Crîn- 
geni, Drăgănești, brigadierii nu 
încep munca pînă nu se 
discută chiar acolo, la capătul 
tarlalei, despre felul cum s-a 
lucrat o zi înainte, cine a pră
șit bine și cine trece în fugă 
peste rînd. Apoi se procedea
ză la repartizarea prășitorilor 
cei mai buni pe lîngă cei mai 
puțin atenți la calitatea lucră
rilor. Specialiștii, ca și briga
dierii și șefii de echipe, ur
măresc ca, în timpul prașilei 
să se asigure o densitate op-

timă și să se selecteze tulpi
nile cele 
plantelor.
Consiliului 
fost alcătuite echipe speciale 
care au în sarcina lor să se 
ocupe de răritul plantelor. în 
urma lor vin prășitorii cărora 
le rămîne numai să distrugă 
buruienile și să afineze solul.

Dar asigurarea unor produc
ții sporite mai depinde și de 
înlăturarea la vreme a efecte
lor provocate de dăunători. 
Urmărind cu atenție fiecare 
cultură în parte, administrînd 
la timp substanțe chimice, co
lectiviștii din Titulești, Rado- 
mirești, Călinești, Vîlcele etc., 
au reușit să înlăture pericolul 
compromiterii culturilor.

Există însă și gospodării 
care întîrzie cu lucrările de 
întreținere. La Ghimpați, Dră-

mai viguroase ale 
La recomandarea 
agricol raional au

întreținerea 
ca și acea- 

desfășoare 
conform re-

gănești, Dăneasa, Gostavăț și 
în alte G.A.C. de pe Valea 
Oltului prașila întîi se desfă
șoară într-un ritm mult prea 
încet. Aici se lucrează intens 
la însămînțarea orezului. Sînt 
totuși forțe suficiente care pot 
fi repartizate la 
culturilor. Pentru 
stă acțiune să se 
în epoca optimă,
comandărilor agrotehnicii, este 
necesar ca brațele de muncă 
să fie rațional repartizate la 
lucrările care cer mai multă 
urgență. O contribuție Impor
tantă pot aduce organizațiile 
de bază U.T.M. prin mobili
zarea tuturor tinerilor colecti
viști la lucru în G.A.C. Este 
bine ca în această direcție să 
fie preluată inițiativa valoroa
să a utemiștilor din G. A. C. 
Văleni, Călinești, Drăgănești.

*
♦

< ►

in școala de impiegati de mișcare

| Pentru pregătirea de cadre necesare funcției de Impiegat'’ 
Ide mișcare C.F.R., se va ține la Grupul școlar C.F.R. din Ca- ’ 

lea Griviței 343 București, concursul de admitere în școală.' 
Durata de școlarizare este de 11 luni și 15 zile.

| Se pot prezenta la acest concurs, candidați care au studii < ’ 
1 medii (XI clase) cu sau fără examen de maturitate sau studii • ’ 
♦ echivalente. Vîrsta între 18—35 ani inclusiv. t
i Se poate acorda, de la caz la caz, și dispensă de vîrstă.
I înscrierile se primesc în fiecare zi între orele 7—15 la'’ 
t Grupul școlar C.F.R.-București, cît și la stația de cale fe- I 
î rată, cea mai apropiată, unde se pot obține și relații mai • • 
♦ detaliate.
♦ Actele necesare înscrierii sînt:
» — Actul de studii în original;
♦ — Actul de naștere £n copie legalizată ;
i — Dovada de starea materială a candidatului și a părln-
♦ ților săi;
» -• Autobiografia și cererea de înscriere ; i.
I — Se primesc candidați din toate localitățile ce cad în*
♦ raza de activitate a Dir. Regionale C.F. R. București în afară t
țde orașul București. |
♦ Concursul constă din o probă scrisă și oral la Limba ro-ț
t mină și Matematici. j
î Pe timpul școlarizării, elevii vor primi o bursă lunară de î
♦ 500 lei. 4



TRATATIVELE
PENTRU DEZARMARE 

DE LA GENEVA
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI R. P, ROMlNE

GENEVA 22 (Agerpres). — 
în ședința din 22 mai a Co
mitetului celor 18 pentru de
zarmare au luat cuvîntul 
Charles Stelle (S.U.A.), George 
Macovescu (R. P. Romînă), 
Alva, Myrdal (Suedia), S. K. 
Țarapkin (U.R.S.S.) și Krum 
Hristov (R. P. Bulgaria).

Vorbitorii s-au ocupat de 
probleme privind dezarmarea 
și de chestiunea controlului a- 
supra măsurilor care ar urma 
să fie luate în prima etapă.

în cuvîntarea sa, G. Maco
vescu, reprezentantul R. P. 
Romîne, s-a referit la rezulta
tele activității comitetului în 
ultimele cîteva luni. Trecînd 
în revistă pozițiile pe care 
s-au situat diversele delegații, 
vorbitorul a subliniat că pozi
ția țărilor socialiste este cu
noscută : din prima etapă a 
procesului de dezarmare ge
nerală și totală trebuie să se 
ia măsuri radicale care să ducă 
la înlăturarea pericolului unui 
război nuclear. Arătînd că 
propunerile făcute de țările 
socialiste, începînd de la cea 
inițială, cuprinsă în proiectul 
sovietic de tratat de dezar
mare generală și totală, sînt 
în deplină concordanță cu ne
cesitatea absolută de a înlă
tura de la începutul procesu
lui de dezarmare pericolul u- 
nui război nuclear nimicitor, 
vorbitorul a atras atenția că 
poziția puterilor occidentale 
este cu totul diferită. Slăbiciu
nea esențială a acestei pozi
ții rezidă în faptul că ea nu 
răspunde cerinței primordiale 
a momentului istoric în care

ne aflăm, aceea de a curma 
cît mai grabnic primejdia răz
boiului nuclear. Amintind că 
pe baza acestor propuneri ini
țiale ale celor două părți nu 
s-a putut realiza o înțelegere, 
G. Macovescu s-a referit la 
inițiativele și eforturile Uni
unii Sovietice de a scoate dis
cuțiile din impas, mergînd în 
întâmpinarea punctului de ve
dere exprimat de cealaltă 
parte. Dar, a subliniat dele
gatul romîn, spre regretul nos
tru opoziția puterilor occiden
tale a împiedicat în continu
are realizarea unui acord în
trucît, respingînd propunerile 
sovietice, ele au respins în ge
neral ideea eliminării în fapt 
a pericolului nuclear încă din 
prima etapă a procesului de 
dezarmare generală și totală.

în încheiere, delegatul R. P. 
Romîne a arătat că în fața 
Comitetului celor 18 stă o sar
cină foarte reală, care poate și 
trebuie să fie realizată : de
zarmarea generală și totală. 
Pentru a o rezolva, a spus el, 
este necesar ca noi toți să dăm 
dovadă de înțelegerea lucidă 
a faptului că alternativa 
zarmării este cea mai 
catastrofă — un război 
clear mondial. în ceea i 
privește, delegația romînă, în
deplinind instrucțiunile gu
vernului său, își va consacra 
toate eforturile în vederea re
alizării sarcinii de a contribui 
la garantarea coexistenței paș
nice a statelor prin înfăptui
rea dezarmării generale și to
tale.
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Ședința Comitetului Executiv 
al U I. s.

ALGER 22 (Agerpres). — La 
21 mai, la Alger a luat sfîrșit 
ședința Comitetului Executiv al 
Uniunii Internaționale a Studen. 
ților consacrată în principal lup
tei studenților africani împotriva 
colonialismului și pentru conso
lidarea independenței naționale.

Comitetul Executiv al U.I.S. a 
adoptat o rezoluție în care ex
primă sprijinul hotărît acordat 
tuturor țărilor și organizațiilor 
africane, care luptă pentru inde. 
pendență națională, cere lichi
darea bazelor militare din Afri
ca și scoate în evidență legătura 
«trînsă dintre lupta pentru de
zarmare generală și coexistență 
pașnică și lupta pentru indepen-

dență națională și împotriva im
perialismului.

Comitetul Executiv al U.I.S. a 
adoptat textul scrisorii adresat 
tuturor organizațiilor naționale 
și internaționale studențești, în 
care cheamă Ia unitate și cola
borare pe studenții din întreaga 
lume.

Întrucît Jiri Pelikan a trecut 
în altă muncă, președinte al 
U.I.S. a fost desemnat Zbynek 
Vokrouhlicky.

Misiunea O.N.U. 
pentru analizarea
situației din Aden

NEW YtORK. — La New York 
a fost anunțată plecarea în 
R.A.U., Yemen, Aralria Saudită 
ți Irak a misiunii speciale a Co
mitetului O.N.U. pentru exami
narea problemei aplicării Decla
rației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoare
lor coloniale pentru a avea în
trevederi cu oficialități și re- 
fugiați de pe teritoriul Aden-u- 
lui, în scopul analizării si
tuației din acest teritoriu. A- 
ceastă sarcină a fost trasa
tă recent de către membrii 
Comitetului Special al O.N.U., la 
lucrările căruia, printre alte pro
bleme a fost discutată și situația 
din Aden. După cum s-a anunțat, 
în cadrul comitetului, au fost 
ascultați reprezentanți politici 
din Aden, care au cerut acorda
rea imediată a independenței și 
retragerea trupelor engleze de la 
bazele militare din ace3t terito
riu. Comitetul O.N.U. a alcătuit 
o misiune specială compusă din 
reprezentanți ai Cambodgiei, Ira
kului, Madagascarului, Venezue- 
lei și Iugoslaviei.

iii nou satelit artificial
al Pâmintului lansat
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A utoritățile paraguayene 
au hotărît să interzică 
tradiționala defilare a 

studenților și elevilor din ca
pitala țării, Asuncion, cu pri
lejul apropiatei aniversări a 
independenței naționale a Pa- 
raguay-ului. După cum transmi
te agenția Prensa Latina, acea
stă hotărîre a fost luată de 
teama ca defilarea să nu se 
transforme într-o demonstrație 
antiguvernamentală, așa cum 
s-a întîmplat anul trecut, cînd 
studenții au manifestat în fața 
palatului prezidențial cerînd 
demisia dictatorului Stroessner.

De asemenea, arată agenția, 
autoritățile au hotărît suspen
darea parăzii forțelor armate.

Conferința conducătorilor statelor
J

africane independente
ADDIS ABEBA 22 Trimisul 

special Agerpres, Al Gheor
ghiu, transmite : La 22 mai în 
capitala Etiopiei s-a deschis 
conferința conducătorilor sta
telor africane independente. 
Drapelele 
de țări 
tură pe 
a lui „Africa Hali”. Timp 
de patru zile, între 22 și 
25 mai participanții la această 
conferință, prima în genul ei 
in istoria continentului african, 
vor discuta problemele cardi
nale ale prezentului și viitoru
lui Africii, în legătură cu care 
au fost pregătite recomandări 
și proiecte de hotărîri de către 
conferința precedentă a miniș
trilor de afaceri externe ai ță
rilor africane.

La propunerea președintelui 
Guineei. Seku Ture, împăratul 
Etiopiei, Haille Selassie, a fost 
ales președinte de onoare al 
conferinței șefilor de state, iar 
președinții Tubman (Liberia), 
Nasser 
(Ghana), 
(Coasta de Fildeș), Senghor

celor peste 30 
participante fiu- 
clădirea modernă

(R.A.U.), Nkrumah
Houphouet-Boigny

(Senegal), Youlou (Congo, Bra- 
zaville), Nyerere (Țanganika), 
precum și Tafawa Balewa, pri
mul ministru al Nigeriei, vor 
îndeplini pe rînd funcțiunea de 
președinte al ședințelor de 
lucru.

In cuvîntarea sa de deschi
dere împăratul Haille Selas
sie a făcut un călduros apel la 
realizarea unui acord asupra 
elaborării unei „carte africane” 
care 
spre 
220 de milioane de africani. In 
acest sens el a cerut crearea 
unei singure organizații afri
cane, avînd un sediu și un se
cretariat permanent, precum 
și organe specializate pentru 
diferitele probleme.

Ridicîndu-se cu indignare 
împotriva colonialismului și 
discriminării rasiale care mai 
dăinuie pe continentul african, 
Haille Selassie a spus : „De
gradantul spectacol al aparthe
idului din Africa de sud conti
nuă să apese asupra noastră”.

împăratul Etiopiei s-a pro
nunțat împotriva cursei înar
mărilor și pentru 
zarea continentului 
„Trebuie să se pună 
turor experiențelor 
nucleară”, a spus el.

După Haille Selassie au mai 
vorbit Tubman, președintele 
Liberiei și Ibrahim Abboud, 
președintele Sudanului.

Lucrările conferinței se vor 
axa pe trei probleme princi
pale : unitatea politică, unita
tea economică și unitatea teh
nică și științifică. Discuțiile a- 
supra unității politice se vor 
referi la 
africane, 
mare.

MOSCOVA 22 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 22 mai 
1963, în Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit ar
tificial al Pămîntului — „Cos- 
mios-17”.

La bordul satelitului se află 
instalat aparataj științific 
destinat continuării cercetării 
spațiului cosmic, în conformi
tate cu programul anunțat de 
TASS Ia 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită cu următorii parame
tri : perioada inițială de revo
luție — 94,82 minute, distanța 
maximă de suprafața Pămîn
tului — 788 km (la apogeu), 
distanța minimă — 260 km (la 
perigeu). Unghiul de înclina
re al orbitei față de planul 
Ecuatorului este de 49 grade, 
02’. în afară de aparatajul 
științific, la bordul satelitului 
sînt instalate un radio emi
țător, care funcționează pe 
frecvența 20,005 Mhz, un 
sistem radio pentru măsură
tori precise asupra elemente
lor orbitei și un sistem radio- 
telemetrie pentru transmite
rea pe Pămînt a datelor pri
vind funcționarea instrumen
telor și aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bor
dul satelitului funcționează 
normal.

Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informa
țiile primite.

să exprime năzuințele 
unitate ale celor peste

IM din spectacolele 
cele mai perfecte...“

Aprecieri elogioase pentru spectacolul cu „Oedip" 

prezentat de Opera romînă la Paris

PARIS 22 Corespondentul 
Agerpres T. Vornicu transmi
te : Spectacolul prezentat
marți seara pe scena Teatru
lui Național de Operă din Pa
ris de către ansamblul și so
liștii Teatrului de Operă și 
Balet din București cu opera 
„Oedip” de George Enescu a 
constituit, după aprecierile 
muzicienilor și publicului fran
cez, un frumos succes.
Agenția France Presse relata 

miercuri dimineața că directo
rul Operei din Paris E. Bon- 
deville a declarat; „A fost 
unul din spectacolele cele mai 
perfecte pe care le-am văzut 
vreodată”. în telegrama agen
ției sînt citate, de aseme
nea, aprecieri elogioase ale 
unor artiști de valoare de pe 
cele mai de seamă scene lirice 
pariziene : „Am primit o stră
lucită lecție de cînt, a subliniat 
Simone Coudert de la Opera 
Comică, iar Louis Rialland de 
la Opera din Paris a adăugat: 
Corul operei din București în
trece în perfecție tot ceea ce 
cunoaștem”.

Publicul, manifestîndu-și 
entuziasmul — continuă rela
tarea agenției — a solicitat în 
decursul celor patru ore ale 
spectacolului numeroase ridi
cări ale cortinei. In sală se

a R.P. Roméne ésé con tinuă vizita

in R. R. S. S.
KIEV 22 — Coresponden

tul Agerpres transmite : Con- 
tinuîndu-și călătoria prin 
U.R.S.S., delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne 
a vizitat miercuri 
Oaspeții romîni au 
noile cartiere ale 
Ucrainei și metroul. Arhitectul 
șef al orașului, Boris Primak 
a făcut o prezentare a dezvol
tării Kievului.

La expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.S.S. 
Ucrainene, membrii delegației 
au luat cunoștință de prin
cipalele exponate din pavilio-

Kievul. 
vizitat 

capitalei

au vizi- 
sovhozul 
apropie-

nul principal și din pavilionul 
industriei chimice.

Membrii delegației 
tat, de asemenea, 
„Ivan Vasiliev” din 
rea Kievului.

în cursul după-amiezii 
membrii delegației Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romîne au făcut o 
vizită lui D. Korotcenko, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Ucrai
nene. Au fost de față A. Zlen- 
ko, secretarul Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S.U., 
L. Palamarciuk, ministrul afa
cerilor externe al R.S.S.U,

afla, printre alții, autorul libre
tului operei, Edmond Fleg, în 
vîrstă de peste 80 de ani. „Ar
tiștii cei mai aplaudați — sub
liniază France Presse — au fost 
David Ohanesian (Oedip), Ele
na Cernei (Jocasta) și loan 
Hvorov (Thyresias). Parizienii 
au aplaudat pe dirijorul or
chestrei, Mihai Brediceanu și 
au apreciat, de asemenea, so
brietatea decorurilor lui Ro
land Laub”.

în cronica sa muzicală, zia
rul „Le Figaro” subliniază va
loarea artistică deosebită a 
spectacolului prezentat de ar
tiștii romîni. „Artiștii Teatru
lui de Operă și Balet din 
București sînt foarte buni, iar 
regia are trăsături de mare 
noblețe...” S-a remarcat, de a- 
semenea, prezența în sala O- 
perei a numeroase personali
tăți de frunte din viața muzi
cală și artistică a Franței.

Ziarul „Le Monde” publică, 
pe trei coloane, o cronică sem
nată de unul dintre cei mai 
cunoscuți muzicologi francezi, 
René Dumesnil. După ce a- 
mintește că premiera operei 
a avut loc tot pe scena Tea
trului Național de Operă din 
Paris, autorul subliniază cali
tățile deosebite ale partiturii, 
arătînd că „Enescu a extras 
din solul său natal toată seva 
care pulsează în întreaga des
fășurare a muzicii și care îi 
acordă profunda originalita
te”. „Trebuie să aducem mul
țumiri Operei din București, 
care ne-a făcut să auzim din 
nou această capodoperă, con
tinuă René Dumesnil. Excep
ționala valoare a ansamblului, 
a corului, a orchestrei, calită
țile deosebite ale dirijorului 
Mihai Brediceanu au cucerit 
publicul și succesul a fost din 
ce în ce mai mare cu fiecare 
act. Trebuie, de asemenea, 
mult lăudată regia lui J. Rîn- 
zescu”. în articolul din „Le 
Monde” se subliniază, de ase
menea, calitățile deosebite ale 
soliștilor David Ohanesian, 
Dan Iordăchescu, loan 
rov, Ladislau Konya, 
Cernei, Zenaida Pally, 
Șindrilaru etc.

—•—

Hvo- 
Elena 
Maria

Declarația președintelui
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Uniunii interparla- 
și deputatul Barbu

denucleari- 
african. 

capăt tu
en, arma Austriei

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a adresat un 
mesaj de salut președintelui Con
ferinței șefilor de state și gu
verne ale țărilor africane inde
pendente, care s-a deschis la 22 
mai la Addis-Abeba.

Vizita delegației
Marii Adunări Naționale in Anglia

LONDRA 22 (Agerpres). — La 
21 mai membrii delegației Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne au luat parte ca oas
peți de onoare la ședința Ca
merei Comunelor și au vizitat 
palatul Westminster, sediul par
lamentului englez. Grupul en
glez al Uniunii interparlamen
tare a oferit un dejun în cinstea 
delegației romîne. La dejun au 
rostit cuvîntări sir Herbert 
Butcher, președintele grupului 
englez al 
mentare, 
Solomon.

In seara zilei de 21 mai, Peter 
Thomas, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Angliei, a oferit, în numele 
guvernului britanic, un dineu în 
cinstea delegației romîne.

In toastul său, Peter Thomas 
și-a exprimat satisfacția de a 
saluta prezența în Anglia a de
legației Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne și a 
tat că guvernul britanic 
bucuros să constate că în 
mul timp s-au înregistrat 
grese importante, în toate do
meniile, în relațiile dintre R. P. 
Romînă și Anglia.

Deputatul Roman Moldovan a 
mulțumit pentru ospitalitatea și 
căldura cu care au fost primiți 
membrii delegației în Anglia și 
a subliniat că poporul și gu
vernul romîn doresc să între
țină și să dezvolte relații de 
prietenie și colaborare cu Ma
rea Britanie.

VIENA. La 22 mai a avut 
loc la Viena ședința festivă a 
celor două Camere ale Parla
mentului austriac, la care pre
ședintele Adolf Schärf, reales 
la 28 aprilie, a depus jurămîn- 
tul față de Republica Austria. 
A. Schärf, luînd cuvîntul la 
ședință, a declarat că el va 
depune toate eforturile pentru 
a menține pacea pentru Aus
tria. Președintele s-a pronun
țat în sprijinul respectării de 
către Austria a neutralității, 
pentru relații de prietenie cu 
toate statele care vor duce o 
politică de bunăvoință.

El și-a exprimat, de aseme
nea, dorința de a contribui la 
menținerea păcii în toată lu
mea.

Cu ocazia depunerii jurămîn- 
tului de către președinte, a a- 
vut loc la Viena o paradă mi
litară.

[ Opinia publică interna- ) 
ț țională condamnă represi-1 
( unile împotriva populației) 
ț de culoare din sudul S.U.A.) 
( In fotografie: tineretul j 
I din Londra se îndreaptă) 
[ spre ambasada S.U.A. pur-1 
( tind pancarte cu inscripții j 
( împotriva represiunilor din ) 
} Alabama.

S.U.A.: Continuă demonstrațiile antirasiale
ale populației de culoare

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Pentru a zecea zi consecu
tiv, populația de culoare din 
orașul Greensboro (Carolina 
d-e nord) a organizat la 21 mai 
demonstrații împotriva menți
nerii segregației rasiale. Agen
ția Reuter transmite că poliția 
a arestat aproximativ 200 din 
cei peste 800 de demonstranți. 
Aceasta ridică cifra negrilor a- 
restați in orașul Greensboro la 
1300. In același timp, potrivit 
aceleiași agenții, în orașul Dur- 
ham, în decurs de trei zile au 
fost întemnițați peste 2 300 de 
negri.

Un nou conflict a izbucnit 
marți în orașul Montgomery 
(statul Alabama) unde, după 
cum transmit agențiile occiden
tale de presă, guvernatorul ra
sist a statului Alabama, Geor- 
ge Wallace, a amenințat că va 
interzice cu forța admiterea a 
doi studenți negri la Universi
tatea din Alabama. In legătură 
cu aceasta, agenția France 
Presse amintește că membrii 
comitetului de conducere al u- 
niversității au cerut tribunalu
lui federal „amînarea” admite
rii acestor doi tineri negri pină 
ce vor lua sfîrșit demonstrații
le antirasiale ale populației de 
culoare. Judecătorul federal a 
respins însă această cerere. 
„Am venit aici, a declarat gu
vernatorul Wallace, pentru a

interzice admiterea oricărui ne
gru la Universitatea din Ala
bama”.

Presa americană, care conti
nuă să se ocupe de incidentele 
rasiale din sudul S.U.A., de- 
plînge loviturile date prestigiu
lui S.U.A. în străinătate de fă
rădelegile rasiștilor din Alaba
ma și Carolina de nord. Unele 
ziare recuxaosc că „efectul in
ternațional” al zborului cosmo
nautului Cooper a fost, de fapt, 
redus la zero de teroarea ra
sială din Alabama. Intr-un ar
ticol intitulat „Deasupra cer 
fără nori, iar dedesubt mocir
lă”. săptămânalul „Newsweek” 
a publicat un articol în care 
recunoaște cu mâhnire că zbo
rul lui Cooper nu va putea face 
ca popoarele să treacă cu vede
rea teroarea din Alabama. A- 
mintind că în timpul zborului 
Cooper a adresat prin radio un 
salut Conferinței de la Addis 
Abeba a miniștrilor de externe 
ai statelor africane, săptămâna
lul scrie că acesta nu a ajuns 
la liderii africani nu numai 
datorită defectării aparatului 
de radioemisie al cosmonautu
lui. „Noutăție din Statele Uni
te despre cîinii polițiști, despre 
furtunurile de apă și des
pre protestele negrilor din Bir- 
mingham — scrie revista — 
neliniștesc pe liderii africani”.

GENEVA. — La 21 mai s-a 
deschis în Palatul Națiunilor 
din Geneva cea de-a doua se
siune a comitetului de pregă
tire pentru organizarea con
ferinței O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare. La lucrările se
siunii participă delegații din 
32 de țări. Comitetul s-a în
trunit în conformitate cu ho
tărîrea Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire Ia ținerea 
în 1964 a conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare.

• WASHINGTON. — La 21 
mai, cosmonautul american 
Gordon Cooper a sosit de la 
Cape Canaveral la Washington, 
unde, la Casa Albă, a fost pri
mit de președintele Kennedy, 
de vicepreședintele Johnson și 
de alți membri ai guvernului 
S.U.A. In cadrul ceremoniei, 
după- cum transmite agenția 
Reuter, președintele Kennedy a 
înmînat maiorului Cooper și u- 
nui grup de persoane care au 
contribuit la pregătirea și desfă
șurarea zborului navei cosmice 
„Faith-7" medaliile „Pentru me
rite remarcabile".

Cosmonautul american a ple
cat apoi la Congresul S.U.A., 
unde a luat cuvîntul în fața 
membrilor Senatului și Camerei 
Reprezentau ților.

PARIS. — La 20 mai 
misul extraordinar și mini
stru plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Franța, dr. V. Di- 
mitriu, însoțit de membrii 
Legației R. P. Romîne, a de
pus o coroană de flori Ia 
Mormîntul Soldatului Necu
noscut.

După intonarea imnurilor 
naționale romîn și francez, dr, 
V. Dimitriu și colonelul Bar
thélémy,. adjunct al generalu
lui — guvernator militar al 
Parisului, au trecut în revistă 
detașamentul Gărzii Republi
cane.

O întorsătură neașteptată

politice 
gu-

consultările 
criza de 
el a primit pe 
secretar gene- 
Comunist Ita-

• ROMA. — Antonio Segni, 
președintele Republicii Italia,
continuă 
pentru a rezolva
vein. La 21 mai, 
Paimiro Togliatti, 
ral al Partidului 
lian, președintele grupului paria,
mentar din Camera Deputaților.

COPENHAGA. — Ca urmare 
a puternicelor proteste ale opi
niei publice daneze indignată de 
represiunea sîngeroasă a fran- 
chiștilor împotriva lui Iulian 
Grimau, în Danemarca a fost 
anulată desfășurarea „Săptămînii 
Spaniei", care trebuia să înceapă 
la 15 mai.

în loc de aceasta, din inițiativa 
oamenilor de cultură progresiști 
și a organizațiilor studențești din 
țară sprijinite de organizațiile 
sindicale, în Danemarca s-a des
fășurat săptămîna sub lozinca 
„Pentru o Spanie liberă, împotri
va dictaturii lui Franco". Pro
gramul „Săptămînii" a cuprins 
mitinguri antifranchiste, prezen
tarea de filme, organizarea de 
expoziții.

Toate manifestațiile săptămînii 
care a luat sfîrșit la 22 mai s-au 
bucurat de un mare succes în 
rîndul cetățenilor danezi.

0 NEW YORK. — Secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
a anunțat numirea 
dorului extraordinar 
potențiar V. P. 
(U.R.S.S.) în funcția 
junct al secretarului 
pentru problemele politice și 
problemele Consiliului de 
Securitate.

El a fost numit în postul de
ținut anterior de E. D. Kise- 
liov.

® OTTAWA. — Miercuri s-a 
deschis la Ottawa sesiunea mini* 
ștrilor de externe și miniștrilor 
de război ai țărilor membre ale 
pactului atlantic, prima întruni
re Ia nivel ministerial a N.A.T.O. 
după sesiunea care a avut loc cu 
cinci luni în urmă la Paris. La 
ședința de deschidere, miniștrii 
prezenți au fost salutați de pri
mul ministru al Canadei, Lestcr 
Pearson, de secretarul general 
al N.A.T.O., Dirt Stikker și de 
ministrul afacerilor externe al 
Angliei, Home, care îndeplinește 
anul acesta funcția de președin
te al Consiliului ministerial al 
N.A.T.O.

Toți cei trei vorbitori au fă
cut apel la restabilirea Unității 
pactului atlantic. Din cuvîn- 
larea primului ministru al Cana
dei merită să fie reținută ideea 
de a se proceda Ia reglemen
tarea pas cu pas a conflictelor 
dintre Est și Vest. După rostirea 
celor trei discursuri, miniștrii 
prezenți s-au întrunit în ședințe 
secrete. întreaga sesiune se va 
desfășura de acum înainte cu 
ușile închise.

ambasa- 
și pleni- 

Suslov, 
de ad- 
general

9 NEW YORK. — După cum 
anunță ziarul „Miami Herald“, dr. 
Eric Williams, primul ministru al 
statului Trinidad-Tobago, a cerut 
lichidarea bazei maritime militare

americane din golful Chaguaramas, 
care a fost predată Statelor Unite 
in perioada dominației coloniale 
engleze asupra insulei.

Primul ministru a condamnat, de 
asemenea, amestecul militarilor 
americani de la această bază in 
treburile interne ale statului Trini
dad-Tobago.

Declarațiile guvernelor 
R. P. Chineze 

și R. D. Vietnam

fostPEKIN — La Pekin a 
dată publicității declarația pur
tătorului de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze în legătură cu ameste
cul Statelor Unite în treburile 
interne ale Laosului.

Arătând că guvernul chinez 
consideră gravă actuala situație 
din Laos, în declarație se spune 
că această situație nu poate fi 
lichidată decît prin încetarea 
imediată a amestecului și agre
siunii S.U.A. împotriva Laosu
lui.

HANOI--Ministerul Aiaceri- 
lor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în 
care se arată că guvernul R. D. 
Vietnam cere copreședinților 
conierinlei de Ia Geneva din 
1962 cu privire la Laos să ia 
toate măsurile necesare pentru 
a împiedica introducerea ile
gală de către S.U.A. de arma
ment și echipament militar în 
Laos. In declarație se cere în
deplinirea întocmai a acorduri
lor de la Geneva cu privire la 
Laos.

CIUDAD DE MEXICO. — Po
trivit relatărilor agenției Prensa 
Latina, Ministerul Afacerilor Ex
terne al Mexicului a anunțat că 
guvernul Republicii Salvador, a

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul î Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii,’.

exprimat hotărîrea de a adera Ia 
propunerea celor cinci țări din 
America Latină (Brazilia, Mexic, 
Chile, Ecuador și Bolivia) de a se 
crea în America Latină o zonă 
fără arme nucleare. De aseme
nea, guvernul Columbiei a trimis 
o comunicare în care precizează 
că „ia în considerare propune
rea celor cinci țări și își va face 
cunoscută poziția după ce va în
cheia actualele consultări cu alte 
țări latino-americane".

• CANBERRA. — La 22 mai 
primul ministru Menzies a anun
țat în Camera Reprezentanților o 
sporire considerabilă a cheltuie
lilor militare ale Australiei. în 
cursul viitorilor cinci ani se pre
vede să se cheltuiască în scopuri 
militare 1 307 milioane lire. în 
comparație cu actualul program, 
în domeniul apărării, cheltuielile 
militare pe perioada arătată vor 
crește cu 206 milioane lire. Ace
ste cheltuieli vor fi folosite atît 
pentru sporirea efectivului for
țelor armate, precum și pentru 
achiziționarea de armament 
tehnică militară modernă.

Creșterea acestor cheltuieli, 
recunoscut Menzies, reprezintă 
„o povară suplimentară conside
rabilă pentru buget“.

• SEUL. — Agenția United 
Press Internațional anunță că la 
21 mai la Seul a început procesul 
intentat împotriva a cinci ofițeri 
superiori ai forțelor militare aerie
ne sud-coreene acuzați de organi
zarea unui complot în vederea asa
sinării dictatorului 
Pak Cijan Hi. 
acuzare, acești 
parte dintr-un 
ofițeri care au 
zeze o lovitură

sud-coreean 
Potrivit actului de 

ofițeri au făcut 
grup mai mare de 
incercat să organi- 
de stat.

La 22 mai, anunță agenția, alți 
20 de ofițeri din cadrul forțelor 
maritime și aeriene au compărut 
în fața Curții marțiale sub aceeași 
acuzație.

MOSCOVA. — Primul ministru 
al Cubei, Fidel Cast.ro, a fost ales 
doctor honoris causa în științe ju
ridice al Universității din Mos
cova.

• ROMA. — La 21 mai în par
lamentul italian s-au difuzat pro
iectele de bugete ale diferitelor 
ministere pe exercițiul financiar 
1S63—1964, proiecte care au fost 
întocmite de guvern. Potrivit pro
punerilor guvernului, bugetul Mi
nisterului de Război va trebui să 
crească cu 92 miliarde lire, în 
comparație cu exercițiul financiar 
precedent și să atingă cifra de 886 
miliarde lire (față de 794 miliarde 
lire în exercițiul financiar 1962— 
1963).

Noi acte de agresiune 
săvîrșite de trupele 
diemiste împotriva 

Cambodgiei

PNOM PENII. — Postul 
radio Pnom Penii a transmis 
municatul guvernului regal 

la două 
săvîrșite

de
co
al

Cambodgiei cu privire 
noi acte de agresiune 
de trupe sud-vietnameze în zile
le de 12 și 14 mai asupra pro
vinciei cambodgiene Kratie, si
tuată la frontiera cu Vietnamul 
de sud.

Atacurile banditești și jefuirea 
populației satelor cambodgiene 
au fost sprijinite de aviația sud- 
vietnameză. „Guvernul regal, se 
subliniază în comunicat, își ex
primă cu indignare protestul ho
tărît împotriva acestor acțiuni 
nemaiauzite pentru care este 
răspunzător guvernul din Saigon".

Cast.ro

