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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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La lucrările de întreținerea culturilor

RITM INTENS
ÎNALT nivel agrotehnic

In ultima săptămînă a plouat pe 
aproape tot cuprinsul țării. Au fost 
astfel îmbunătățite condițiile de dez
voltare a tuturor culturilor. Pentru 
păstrarea umidității solului și distru
gerea buruienilor, mecanizatorii și co
lectiviștii au continuat intens lucră
rile de îngrijire a culturilor. Ei acor
dă atenție efectuării lucrărilor la vre
me, în perioade cît mai scurte, și păs
trării unei densități optime de plante 
la hectar.

Organizîndu-și bine munca și folo
sind toate mijloacele, unitățile agri
cole socialiste din regiunile Banat, 
Dobrogea și Crișana au terminat pri
ma prașilă la sfecla de zahăr, iar cele 
din Dobrogea și București la floarea- 
soarelui. La porumb, prașila I a fost 
executată în proporție de 70—90 la 
sută în regiunile București, Ploiești și 
Banat.

In întreaga țară, așa cum rezultă din 
datele Consiliului Superior al Agricul-

Se apropie de sfîrșit 
însămînțarea orezului

In regiunile cul
tivatoare de orez, 
semănatul acestei 
plante este aproa
pe terminat. Au 
mai rămas de însă- 
mințat terenurile 
destinate cultivă
rii prin transplan
tare. metodă ex
tinsă anul acesta 
de unitățile agri
cole socialiste.

Semănatul ore
zului s-a executat 
în condiții mai 
bune decît în anul 
trecut, unitățile a- 
gricole socialiste 
pregătind bine te
renul și folosind 
cantități sporite

de îngrășăminte, 
precum și soiuri 
precoce și produc
tive de orez, care 
dau producții de 
5000-6000 kg la hec
tar. Au fost, de ase
menea, asigurate 
îngrășămintele ne
cesare aplicării 
în perioada de 
vegetație, precum 
și utilajele pentru 
irigat.

Cultura orezu
lui ocupă anul a- 
cesta o suprafață 
de 14 000 hectare 
— dublă față de 
anul trecut.

(Agerpres)

O imagine caracteristică pentru aceste 
zile luată de la S.M.T. Bărcănești, re
giunea Ploiești: mecanizatorii, pa
ralel cu lucrările de întreținere a cul
turilor, se pregătesc de zor pentru 

campania de recoltare.
Foto : AGERPRES
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Citera probleme ale ereșierii
productivității muncii

In secțiile de forjă

■

turii. pînă Ia 23 mai. prima prașilă a 
fost executată pe 2/3 din suprafețele 
cultivate cu sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui, în proporție de 50 la sută 
la porumb și de 40 la sută la cartofi.

In toate regiunile țării, cele mai 
bune rezultate în desfășurarea lucră
rilor de îngrijire a culturilor au fost 
obținute în gospodăriile agricole de 
stat. Folosind judicios mijloacele me
canizate de care dispun și organizîn
du-și corespunzător munca, gospodă
riile agricole de stat au terminat pri
ma prașilă la floarea-soarelui, iar la 
porumb au executat-o în proporție de 
peste 70 la sută. Gospodăriile agricole 
de stat 
colective au început prașila a II-a.

Pentru
bune de dezvoltare a plantelor se re
comandă ca lucrările de îngrijire a 
culturilor să continue intens în toate 
regiunile. Prășitul trebuie mult grăbit 
la toate culturile în regiunile din 
nordul Moldovei, la sfecla de za
hăr în regiunile Galați, Maramu
reș, Oltenia, iar la floarea-soarelui 
în Maramureș, Cluj și Mureș-Autono- 
mă Maghiară, unde lucrările sînt ră
mase mai în urmă. Este necesar, de 
asemenea, să se intensifice lucrările 
de îngrijire în vii. livezi, grădini de 
legume și să se continue pregătirile 
pentru strîngerea și depozitarea re
coltei.

și majoritatea gospodăriilor

a asigura condiții cit mal

(Agerpres) r e- 
de
34

Construcții noi Expoziție de artă 
plastică — în sat

pentru invățămintul profesional
In numeroase centre industriale 

din țară sînt în construcție noi 
spații de școlarizare pentru învă- 
țămintul profesional și tehnic. La 
Craiova, de exemplu, urmează să 
se dea în curînd în folosința un 
mare complex școlar unde se vor 
pregăti operatori chimiști, sondori 
și mecanici pentru lucrările de fo
raj și extracție. Alt complex șco
lar pentru operatori chimiști în 
industriile celulozei și hîrtiei, elec
tricieni și mecanici se construiește 
și la Suceava. Aici, va mai func
ționa în următorul an de învăță- 
mînt și un grup școlar pentru pre
gătirea de cadre necesare econo
miei forestiere.

Pentru industria de construcții 
sînt în curs de amenajare noi săli 
de clasă pe lingă școala din Scă-

eni, care pregătește muncitori 
sticlari și șamotori. La Fundeni, in 
regiunea București, se află de a- 
semenea, în construcție, o școală 
tehnică pentru asistenți sanitari.

In total, pină la deschiderea 
noului an de învățămînt sînt pre
văzute să se dea în folosință apro
ximativ 76 săli de clasă —- pentru 
invățămintul profesional și tehnic.

Concomitent sînt în construcție 
noi grupuri social-culturale pentru 
elevi, din aceste școli, cămine, 
cantine și ateliere pentru practică. 
Printre altele, anul acesta, se vor 
da in folosință un grup social la 
Copșa Mică, ateliere pentru prac
tica elevilor la Brăila, cămine la 
Bușteni și Caransebeș etc.

IAȘI (de la cores
pondentul nostru). — 
Casa regională de crea
ție populară a deschis 
în comuna Ruginoasa 
o expoziție de artă 
plastică, care cuprin
de 35 de portrete ale 
colectiviștilor fruntași 
din comunele Ruginoa. 
sa, Tîrzii și Aroneanu. 
Lucrările sînt realizate 
de studenții de la Fa
cultatea de artă plasti
că a Institutului Peda
gogic din Iași.

„Zilele cărții 
pentru tineret

(Agerpres)

Unități comerciale pe traseele 
turistice din țară

Majoritatea celor 330 de noi 
unități de alimentație publică ale 
cooperației de consum — grădini 
de vară, cofetării și chioșcuri — 
au fost deschise în stațiunile bal- 
neo.climaterice și pe traseele tu
ristice. în afara celor existente, 
s-au organizat pentru turiștii stră
ini unități de produse alimentare 
și de artizanat în unele puncte de 
frontieră. Numeroși vizitatori ai 
litoralului, care vor face drumul 
pînă la Constanța cu motocicletele 
sau mașinile vor întîlnj pe șosea

numeroase restaurante reamenaja
te, altele nou înființate. La Vadul 
Oii, pe malul Dunării, este în con
strucție un bufet cu terasă. A în
ceput, de asemenea, construirea 
unei unități similare la Negru 
Vodă. în Delta Dunării s-au des
chis magazine de 
la Maliuc, Sulina 
taurante, braserii, 
au fost deschise 
pitorești cum ar fi la Piatra Craiu
lui sau Izvorul Crișului.

(Agerpres)

în regiunea Hune
doara a început sîmbă- 
tă o importantă acțiu
ne de popularizare 
difuzare a cărții 
rîndul tineretului : 
lele cărții pentru tine
ret”, organizate de co
mitetul regional U.T.M., 

regională a 
consum 
librării 
cărții.

legume și fructe 
și Mila 23, res. 
bufete cu terase, 
și în . alte locuri

Uniunea 
cooperației de 
și Centrul de 
și difuzarea
Timp de 30 de zile vor 
avea Ioc cu acest pri
lej în întreprinderi și 
la sate seri și șezători 
literare, recenzii.

(Agerpres)

El, inginerul Boitan, azi șei 
al producției pe uzină, a venit 
la Govora atunci cînd uzina nu 
exista decîț sub forma de săpă
tură pentru fundații. Cam atunci

de carbon, concentrate de cea
laltă parte. Dar el s-a luptat a- 
colo, în interiorul conductei cu 
gazele, cu soda și cu iureșul 
curentului și uzina n-a stat.

I 
I
I
I 
!
I
!

e povestesc mem
brii postului de co
respondenții vo
luntari ai „Scînteii 
tineretului" de la 
Uzinele sodice din 
Govora : Ion Boi

tan — inginer, Popa Gheorghe- 
frezor, Livia Ungureanu-ingi- 
ner, Bobolea Gheorghe-lăcătuș, 
Marin Negrea-operator chimist 

Interesant și în același timp 
foarte semnificativ: orice vi
zită, în oricare dintre întreprin
derile noastre te aduce în iața 
unor oameni ale căror fapte, 
prin ele însele, dovedesc cali
tăți cu totul firești, dar în ace
lași timp excepționale ale mun
citorului zilelor noastre. Așa 
sînt faptele lor de curaj și de 
îndrăzneală — și unele și al
tele încadrîndu-se ca niște pie
tre prețioase în diadema muncii 
cotidiene.

Cele mai recente fapte de a- 
cest fel le-am aflat vizitînd Uzi
nele sodice din Govora, spre 
sfîrșitul acestei luni. I-am întîl- 
nit aci pe membrii postului de

corespondenți voluntari 
„Scînteii tineretului" care adu
nau fapte pentru concursul cu 
ierna „Din îndemnul conștiinței 
socialiste". Discutau despre un 
maistru care nu de mult, făcuse 
o operație care îi uimise pe toți, 
in secția în care lucrează Cri
stian Vasile trece o conductă 
mare spre colectorul gazelor de 
calcinator. Acolo conducta face 
un col și cu timpul gazele care 
trec prin ea — bioxidul de car
bon și amoniacul — făcuseră să 
se depună un „dop" de sodă. 
Era noaptea, cînd aparatele au 
înregistrat deodată încetarea 
circulației gazelor. Trebuia o- 
prită uzina pînă a doua zi ? 
Cristian a îmbrăcat un costum 
de protecție, a intrat într-o 
gură de vizitare, s-a tîrît mer- 
gînd pe piept prin conductă 
cîțiva metri, luptînd cu vacu- 
mul care-1 trăgea îndărăt -, a 
ajuns la „dop" și a înce
put să-l lovească. Imediat ce 
s-a făcut un orificiu au năvă
lit asupra Iui ca hergheliile îne- 
bunite, amoniacul și bioxidul

Ce se cheamă aceasta altceva 
decît conștiință socialistă ? Ce 
altceva e fapta lui Cristian dacă 
nu dragoste pentru uzină și în
țelegere cu toată mintea și cu 
toată inima a sarcinilor pe care 
colectivul din care face parte 
le are de îndeplinit ?

★
„Interesant este, spunea ingi

nerul Ion Boitan, cum s-a for
mat această dragoste a oameni
lor pentru uzina noastră".

s-a prezentat la el un băietan, 
tost ciobati în comuna Cheia din 
Vîlcea. Nu era prea arătos, dar 
purta pe el cojocul mifos cu oa
recare mîndrie și încăpățînare.

— Vreau să lucrez, a decla
rat el cam sentențios.

— De ce?
— Vreau să cîștig...
— Numai atît ?
Da, pe atunci Vasile Ionescu 

nu dorea altceva. Era nevoie 
în ziua aceea de cărat niște saci

spațioase și din. belșug lumi
nate, înzestrate cu utilaje din
tre cele mai moderne. Or. a- 
ceasta creează condițiile exis
tenței unei ordini și curățenii 
desăvîrșite în forjă, și aici pot 
contribui din plin tinerii. Este 
necesar să se dea în permanen
ță atenție descongestionării 
locurilor de muncă pentru că și 
acest lucru duce la creșterea 
productivității muncit Iniția
tiva tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu“ din 
București privind curățenia, 
ordinea și disciplina în pro
ducție trebuie de aceea să se 
aplice de către tineri cu mai 
multă continuitate și în forjă.

Unul din participanții la 
discuție a amintit în mod just 
și mica mecanizare ca o cale 
de creștere a productivității 
muncii în secțiile de forjă. 
Esțte desigur un lucru deosebit 
de important care are o mare 
eficacitate economică. Mergîn- 
du-se pe această cale, de pildă, 
au fost introduse în secția de 
forjă a Uzinei „Progresul“ din 
Brăila manipulatoare la for
jarea osiilor pentru vagoane 
de cale ferată pe ciocanul de 
4 tone. Aceasta a condus la 
forjarea a peste 3(j bucăți osii 
pe schimb în loc de 10 bucăți 
cît se forjau fără manipulator.

Aș yrea să mă refer și la un 
alt lucru foarte important, la 
o rezervă prin folosirea că
reia ținerii pot să-și aducă 
din plin contribuția. Este 
vorba de întreținerea raționa
lă a utilajului, de respectarea 
riguroasă a reparațiilor plani
ficate, buna exploatare a cup
toarelor de încălzire. Cum alt
fel pot face aceasta tinerii de
cît prin asigurarea controlului 
temperaturii în vederea pre- 
întîmpinării arderii premature 
a zidăriei, prin folosirea ră-

drept cuvînt în ciclul de arti
cole publicat în ziar, o repre
zintă buna organizare a locu
lui de muncă. Mă refer mai 
mult la acest fapt deoarece 
cred că aici pot să-și aducă 
contribuția marea masă a ti
nerilor ce lucrează în sectoa
rele de forjă. Această rezervă 
inepuizabilă stă la îndemîna 
fiecăruia. Trebuie numai să ai 
spirit gospodăresc, să te gîn- 
dești în permanență cum să-ți 
organizezi mai bine lucrul.

Să luăm, spre exemplu, pro
blema asigurării încălzirii 
continue a materialului ce 
trebuie forjat sau matrițat. 
Experiența a demonstrat că 
soluționarea acestei chestiuni 
poate determina, în orice loc 
de muncă, o creștere a produc
tivității pînă la 50 la sută. A- 
ceasta deoarece acum, în ma
joritatea cazurilor, piesele se 
încarcă în cuptoare în loturi, iar 
în timp ce ele se încălzesc, u- 
tilajul de forjare stă. Soluțio
narea problemei încălzirii con
tinue nu este legată de nici un 
fel de Investiții, ea depinde 
numai de inițiativa colectivu
lui, a tinerilor, de modul lor 
de organizare. Știu că în a- 
cest sens a obținut bune re
zultate echipa tînărului for
jor Ion Purice de la Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad. Gîn- 
dindu-se în permanență la 
mijloacele care pot conduce la 
creșterea productivității mun
cii Ion Purice a inițiat în e- 
chipa lui metoda încălzirii în 
circuit a barelor necesare ine
lelor de rulmenți. Aceasta în
seamnă că atunci cînd o bară 
fierbinte se introduce în ma
șina de matrițat, o alta, rece 
îi va lua locul în cuptoare. Și 
astfel presa lucrează continuu, 
utilajul este folosit la întrea
ga lui capacitate. Urmarea ? 
Productivitatea muncii a cres
cut în cazul amintit cu 30 pînă 
la 40 la sută.

Cînd vorbim de buna orga
nizare a locului de muncă ne 
referim bineînțeles și la mo
dul în care arată un atelier 
de forjă de la prima privire. 
Cei mai vîrstnici știu că în 
trecut, atunci cînd se pronun
ța numai cuvîntul „forjă" a- 
veai în față imaginea unui a- 
devărat iad : cuptoare rudi
mentare, nicovale și ciocane 
din moși-strămoși, o căldură 
insuportabilă și pîclă groasă 
de fum. Arătam deja la înce
put că, datorită grijii partidu
lui nostru, condițiile de mun
că în forje sînt acum complet 
deosebite de cele din trecut. 
Ne stau la dispoziție hale noi,

lesele forjate re
prezintă <‘
cum se știe 
la 20 la sută 
greutatea 
mașini și din 
țul de cost al a- 

cesteia. Ținînd seama fie și 
numai de un asemenea fapt 
rezultă o dată mai mult cît este 
de necesar ca și în sectoarele 
unde se produc aceste piese să 
se acorde toată atenția desco
peririi și folosirii rezervelor 
interne în scopul creșterii pro
ductivității muncii.

în ciclul de materiale pu
blicat în ziarul „Scînteia tine
retului“ sub titlul: „Rezerve de 
creștere a productivității mun
cii în secțiile de forjă" precum 
și în scrisorile sosite la redac
ție pe tema amintită, autorii 
au pus pe bună dreptate în 
discuție, cu exemplificări de 
la locul lor de muncă, proble
ma diverselor căi ce pot duce 
la creșterea 
muncii în

Trebuie 
ceput că 
constituie 
important 
noastră constructoare de ma
șini. Datorită grijii manifestate 
de partid s-a trecut cu hotă- 
rîre la modernizarea și mări
rea secțiilor de forjă existente, 
precum și Ia crearea de noi 
unități puternice de forjare, 
dotate cu utilaje noi de cea 
mai mare productivitate în 
stare să determine o substan
țială creștere a productivității 
muncii.

Căile de creștere a producti
vității muncii în secțiile de 
forjă nu se rezumă desigur 
numai la efectuarea de inves
tiții în utilaje noi, ori la apli
carea de metode avansate de 
forjare, condiționată în cele 
mai multe dintre cazuri tot de 
existența unor utilaje noi. în 
această ordine de idei cei care 
și-au spus cuvîntul în coloa
nele ziarului și îndeosebi ar
ticolul semnat de tov. inginer 
Mihai Mălăcea, tehnolog la sec
ția forjă a Uzinelor de trac
toare din Brașov, au arătat ne
numărate rezerve existente în 
fiecare sector de forjă, surse 
care puse în valoare, folosite 
cu chibzuință pot determina o 
substanțială creștere a pro
ductivității muncii în sectoa
rele respective. Asupra unora 
dintre ele aș vrea 
prese.

O cale deosebit 
tantă din punctul 
al creșterii productivității 
muncii în forjă, subliniată pe

după 
I pînă 

din 
unei 
pre-

productivității 
secțiile de forjă, 
arătat de la bun în- 
atelierele de forjă 
un domeniu foarte 

pentru industria

WERNER VOINAROSKI 
inginer proiectant specialist 

la I.T.C.M.E.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Primirea de către
Moment emoționant: 
levii din clasa a Xl-a 
la Școala medie nr. 
din Capitală, își iau ră
mas bun de la cei mici. 
Ieri, au trăit ultima lor 
zi de cursuri; îi mai aș
teaptă examenele și apoi 
vor pleca în viață.

Drum bun și succes 1

Foto : S. VIOREL.

de impor- 
de vedere

să mă o- a fermierului
Roswell Garst

1 Iunie
— In Intîmpinarea

Bătrina Dunăre

Io-

/ /

mare
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a U-a)

dus acolo, 
cojocul și 
I s-a pus

a stat 
finul

★
fermierul ameri-
Garst și domnul

a
conștiință

CONSTANȚA. — Unitățile rețe
lei comerciale de stat șj ale coope
rației de consum din regiunea Do- 
brogea au fost bogat aprovizionate 
cu articole pentru copii. Vitrinele 
sînt reamenajate și decorate, se 
pregătesc expoziții și standuri 
pentru desfacerea jucăriilor, dul
ciurilor și articolelor de îmbrăcă
minte și încălțăminte pentru copii.

IAȘI. — Peste 5 000 de femei 
din Iași, Bîrlad, Huși, Vaslui, Paș
cani, participă la concursul cu te
ma „Viața fericită a copiilor din 
R. P. Romînă“ organizat de comi
tetul regional al femeilor, în cin
stea zilei de 1 iunie. Printre ma
nifestările care se desfășoară în 
regiune se numără, de asemenea, 
seri de basme și seri literare, in- 
tilniri între mame și diriginți, pro
fesori. învățători, care le vorbesc 
despre răspunderea părinților 
opera de educare a copiilor.

DEVA. — Muncitoarele de 
Fabrica de tricotaje „Sebeșul“ 
orașul Sebeș au produs peste plan, 
in cinstea sărbătorii celor mici, 
8 000 perechi de ciorapi și 5 000 de 
tricotaje pentru copii. Au fost rea
lizate, de asemenea, modele noi de 
cămăși și pantalonași pentru sezo
nul de vară.

a- 
de

poartă pe apele sale in aceste frumoase zile sute și sute de excursioniști. 
In fotografie, vasul de pasageri „Carpați”.

Foto : AGERPRES

(Agerpres)

I
l Președintele Consiliului de 

Stat al R. P. Romine, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a primit la 
24 mai pe cunoscutul fermier 
american Roswell Garst, cu 
care a avut o convorbire prie
tenească.

La 25 mai, 
can Roswell 
John Crystal, care au făcut o 
vizită de cîteva zile în țara 
noastră, au părăsit Bucureștiul.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții americani au 
fost conduși de Bucur Șchiopu, 
prim 
liului

vicepreședinte al Consi- 
Superior al AgriculturiL

(Agerpres)

intîmpinarea
Zilei de

într-o magazie. L-au 
Vasile și-a lepădat 
și-a aplecat umărul, 
un sac, dar el nu pleca.

— Mai pune !
— Ai pe umăr-50 de kile! i-a 

strigat unul.
— Mai pune, pot să duc.
Vasile ducea suta de kilo

grame pe un umăr ca pe nimic. 
Și nu părea un atlet. „Atunci 
ne-am dat seama, spune ingine
rul, că omul acesta (pe atunci 
de 21—22 de ani) era inimos și 
avea în el o voință care — în
drumată cum trebuie — poale 
să-l tacă un om minunat.

A urmat o perioadă bună de

viafă pe șantier — cu bucurii 
ale succesului, cu unele greu
tăți, cu vreme frumoasă și ploi 
de te scoteau din minți, cu adu
nări în care s-au dezbătut furtu
nos problemele cele mai acute 
ale producției, și — mai ales, 
zile-școală în care exemplul con
structorilor vîrstnici i-a însufle
țit pe cei tineri. S-a pus, în acei 
ani, problema recrutării unor 
muncitori-elevi ai școlii de ope
ratori chimiști de la Ocna Mu-

reș. S-a prezentat și Vasile 
nescu, ciobanul din Cheia.

— Merg și eu ?
— Ca să cîștigi bani ?, l-a 

cercat inginerul.
Băiatul și-a lăsat ochii în jos: 

a spus că-1 jignește. Dacă fher- 
ge, merge el de „altceva". Acest 
„altceva" se născuse în inima 
lui în perioada aceea a con
strucției. Problema era însă 
că Vasile n-avea prea multe cu
noștințe, aproape că nu știa să 
scrie corect, și chimia e chimie. 
Cineva i-a pus în față o planșă 
cu formule complicate.

— Ce zici ?... Ai curaj ?
— Am ! (Aceeași îndărătnicie 

bună cu care își aplecase atunci 
umărul și spusese „mai pune", 
dar sensul era evident altul).

...Vasile s-a întors de la Ocna 
Mureș cu cel mai bun califica
tiv de operator chimist. Trebuie 
subliniat acest fapt pentru a în
țelege ce voință, ce muncă, dar 
dar mai ales ce dragoste i-a 
trebuit pentru învățătură în cele 
peste 1 000 de zile cît 
colo. „Cu dinții s-a 
carte", spune Boitan.

Dar surpriza cea 
transformărilor de i 
prin care a trecut, le-a rezer
vat-o tînărul operator ceva mal

tîrziu. Se organizase în secția 
calcinată întrecerea între schim
buri. Intr-o dimineață în uzină 
s-a aflat că la această secție a 
crescut producția cu 50 de tone 
în schimbul de noapte. „Cu 
cincizeci de tone ?". A doua 
noapte s-a întîmplat însă la fel, 
a treia iar, și așa o săptămînă, 
o lună. Pe urmă producția a 
crescut cu 80 de tone. „Secre
tul” era de fapt o inovație și 
un calcul chimic cu totul nou 
făcut de Ionescu și care, apli
cat la toate trei schimburile, a 
scutit dintr-o dată uzina de un 
milion de lei investiții și a dat 
posibilitatea creării, cu aceleași 
utilaje, a unui sortiment nou, 
foarte important.

Intre îndrăzneala pe care Io
nescu o avusese mergînd la o 
școală grea, și îndrăzneala de 
a-și propune să îmbunătățească 
procesul de fabricație al unei 
secții întregi stă, ca trăsătură 
de unire, aceeași atitudine îna
intată a omului zilelor noastre.

★
Faptele îndrăznețe, curajoase, 

plac tinerilor și pentru că ele 
pun în lumină o trăsătură de 
caracter, o atitudine morală. To
varășii din postul de corespon-

PLOIEȘTI.
Zilei internaționale a copilului, co
lectivele teatrelor de păpuși din 
regiunea Ploiești au pus în scenă 
noi piese. Secția de păpuși a Tea
trului de stat din Ploiești, de 
exemplu, a prezentat zilele acestea 
în premieră piesa „Cursa cu bu
cluc“ de Victoria Trifan, piesă 
care se bucură de mult succes în 
rîndul celor mici. Teatrul de pă
puși de pe lîngă Casa de cultură 
din Rm. Sărat, care în aceste zile 
prezintă în localitate și în comu
nele vecine spectacole cu piesele 
„Lenevița“, „Micuța pis cea istea
ță" și „Păcalici-păcălici", pregă
tește pentru ziua de 1 iunie piesa 
„Spaima dovlecilor“ de Chira Dra- 
gomir.

în

la 
din
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evine tot mai larg 
colectivul celor care 
scriu permanent 
ziarului. Multitudi
nea faptelor atrage 
magnetic și prile
juiește clipe reve

latorii. Te întrebi atunci, despre 
ce să scriu mai întîi ? Ca și cînd 
un reflector l-ai roti și rînd pe 
rînd ț-ai opri peste tot ceea ce 
descoperi mai semnificativ și cu 
putere de exemplu, îți răspunzi 
singur : despre toate ! Așa devii 
un corespondent voluntar activ. 
Discuți cu oamenii despre car» 
vrei să scrii, cauți să-i cunoști 
cit mai bine, să-ți pove
stească fapte din munca și 
viața lor, să mergi apoi pe 
urmele celor povestite și vet în
tâlni astfel, încă alți și alți oa
meni, încă alte și alte fapte. Așa 
se face mai cuprinzător și ori
zontul vederii iar tematica abor
dată în corespondențe este infi
nit mai bogată. Această posibili
tate a notării faptelor, cu ceea 
ce au ele esențial, o are ori
care corespondent voluntar, 
fiindcă oricare i-ar fi locul de 
muncă și profesiunea, jur împre
jurul său se afirmă tot atîtea 
energii creatoare, tot atîtea vi
suri se împlinesc — lingă strung, 
în uzină, lingă furnale, pe șan
tiere, pe cîmpurile gospodăriilor 
colective, în universități și 
școli, pretutindeni.

Ați citit de altfel în ziar nu
mele unor corespondenți volun
tari mai activi cum sînt bunăoa
ră Mihai Iordache, Teodor Sta* 
văr și Ion Onea. Ei toți sînt ti
neri muncitori la Săvinești, au 
crescut odată cu această cetate

a firelor sintetice. Despre uzina 
lor, despre tovarășii de muncă, 
ne scriu mereu: „Orașul șan
tier”, „La școala muncii", „Por
tret", „Inginerul nostru", „Ti
nerii de la centrala termică”, 
„Acțiuni obștești” și încă, încă 
altele. Vedeți dar cit de variate 
sînt problemele pe care le-au 
abordat, ceea ce nu epuizează 
cîtuși de puțin tematica scrisori
lor lor pe care le primim cu 
regularitate la redacție. Fie că 
scriu despre o inițiativă a unui 
tînăr, fie despre unele aspecte 
ale muncii care se desfășoară în 
uzină, despre o acțiune obștea-

tei, ori conturează trăsăturile 
morale ale muncitorului fruntaș, 
Mihai Iordache, Teodor Stavăr 
sau Ion Onea subliniază în pri
mul rînd semnificația faptelor 
pe care le relatează, urmărind 
îndeaproape nu numai rezultatele 
care se obțin în munca de fie
care zi; atenția lor te îndreaptă 
stăruitor și asupra tînărului 
muncitor pe care-l evidențiază. 
Cercetează, caută mobilul fiecă
rei acțiuni întreprinse. Și apoi, 
în această acțiune, cum se dez
voltă firesc și conștiința, în ce 
alte noi activități se va afirma 
în continuare tînărul, ce gînduri 
îl preocupă. „Ion Moraru, ne 
scrie Mihai Iordache, înregi
strează parametrii la locul de se
parare a aerului — utilaj greu 
în uzină, unic prin complexitatea 
lui și automatizat. Moraru n-a 
lucrat din totdeauna la acest uti. 
laj. Se pusese problema ca în a-

țin» în muncă. Ceea ce l-a în
demnat să învețe mai mult, să-și 
ridice necontenit nivelul cuno
ștințelor profesionale e conștiin
ța datoriei, înțelegerea faptului 
că acolo, la acel utilaj și nu în 
altă parte, era nevoie de el; acea, 
stă înțelegere i-a declanșat voința 
și energia. Și-a sacrificat ora de 
odihnă, a renunțat la plimbări, 
la spectacole, numai să învețe. 
Dar n-a obosit și nu-i pare rău.

„De altfel, la noi la Săvinești, 
uzina întreagă învață, spune în
tr-o scrisoare și Teodor Stavăr. 
Noul în muncă pătrunde cel mai 
sigur și eficace numai pe calea 
studiului temeinic, fără întreru
pere. Altfel nu se poate”.

Exact. O uzină tînără, dotată 
cu cele mai noi utilaje la care 
lucrează, în majoritatea lor, ti
neri muncitori, își deschide și 
mai larg porțile introducerii 
noului în muncă. Și scriind des-

concursul „Din îndemnul con
științei socialiste", concurs prin 
care ziarul și-a deschis coloane
le sale tuturor corespondenților 
voluntari.

Ați văzut gama variată a pro
blemelor pe care le evidențiază 
Mihai Iordache, Teodor Stavăr 
și Ion Onea. De la introducerea 
noului în tehnică fi ptnă la 
preocupările unui tînăr. O astfel 
de activitate corespondentul o 
poate desfășura mereu și oriun
de. Iată, din inima Bărăganului, 
alți doi corespondenți voluntari 
mai activi, Stan Voinea și Con
stantin Frîncu, ne-au trimis teci 
de scrisori în care ne informea
ză la zi despre tot ceea ce se 
petrece în gospodăriile colective 
în care lucrează, începînd cu 
sfîrșitul cursurilor de învățămînt 
agrozootehnic, ca să ne referim

vitatea inginerului zootehnist 
Constantin Constantinescu, „care 
desfășoară munca pe două fron
turi — unul pentru aplicarea 
metodelor noi în creșterea ani
malelor, altul printre colectiviști, 
la cîmp, mobilizîndu-i să lupte 
pentru obținerea unor recolte 
sporite de furaje", nu le-au scă
pat nici orele de răga* ale co
lectiviștilor cînd și le petrec la 
căminul cultural sau la biblio
teca satului. S-au terminat însă
mînțările, ne-au scris ; au răsă
rit culturile și au început lucră
rile de întreținere, ne-au scris. 
Mereu, și operativ.

Desigur, lista corespondenților 
volufitări cii-e scriu fnai activ 
ziarului nu se oprește numai la 
cei amintiți pînă mai sus. Pot fi 
Itdlltoglltt ntmttle corespondenți
lor M. Iancovici, Gh. Negricioiu, 
Gh. Bozu, N. Pîrvu, P. Dumitru 
și P. Abrudeanu din regiunile 
Banat și Crișana, V. Porumboiu 
din regiunea Ploiești, D. Lauren- 
țiu din regiunea Hunedoara, și 
alții, și alții, din toate regiunile 
țării. De-acolo de la locul 
muncă al fiecăruia, 
în uzină, pe șantier 
goarele gospodăriilor 
în universități sau în 
respondentul voluntar
credința cititorilor tot mai mul
te articole, însemnări și reporta
je care să vorbească despre fap
tele cele mai frumoase, cele mai 
interesante și semnificative. Fap
tele sînt oriunde în jurul și sub 
ochii noștri. Ramine dar, tova
răși corespondenți, să le obser
vați necontenit, să le încredințați 
hîrtiei și să le trimiteți redacției.

Le așteptăm și, ca noi, le aș
teaptă și cititorii. Vă dorim 
succes !

de 
în fabrică, 
sau pe o- 
colective, 

școli, ca
ptiate în-

pentru a crește
vină

ceasti secție, 
randamentul muncii, să mai 
un om. Cine ?

— fon Moraru ! — și-a 
conducerea secției.

— Mai întîi să învăț la 
fecție cum să minui ți 
utilaj și apoi, da ! a răspuns el.

Trebuia să învețe, însă cit mai 
repede cu putință, era nevoie de 
el acolo, producția nu suferea 
amînare. Și atunci au urmat zile 
și nopți în șir cînd tînărul mun
citor nu și-a dezlipit ochii de pe 
carte. Mai departe, coresponden
tul nostru relatează despre succe
sele pe care Ion Moraru le ob-

tpiis

per- 
acest

pre aceasta, nu-i greu să observi 
că asemenea pași se fac numai 
studiind. Așa se fac și raționali
zările, așa și inovațiile, așa cre
ște și producția, așa îți afirmi 
întreaga capacitate și toate efor
turile.

Cunoscînd toate aceste și încă 
mai multe aspecte ale muncii 
atunci nu-i greu să cauți răspuns 
și întrebării pe care neapărat 
trebuie să ți-o pui : datorită că
rui resort intim această mobili
zare de forțe, această revărsare 
de energie continuă ? Răspunsul 
temeinic, cu fapte dintre cele 
mai semnificative, îl așteaptă și

numai la corespondențele primi
te de la sfîrșitul lunii februarie 
pînă acum, și terminînd cu lu
crările campaniei de întreținere 
a culturilor. „Însămînțările”, 
„Primăvara în campanie”, „Po
rumbul însămînțat”, „Avansul pe 
trimestrul I”, „Cititorii la biblio
tecă”, „Inginerul colectivei”, 
„întreținerea culturilor” — iată 
cîteva din corespondențele tri
mise de Constantin Frîncu din 
comuna Făcăeni, raionul Fetești 
și Stan Voinea din comuna Gri- 
vița, raionul Slobozia. Nimic nu 
le-a scăpat din vedere, nici acti-

Filmul redă anii a- 
dolescenftl ful V. Ma
iakovski, äfil petrecüll 
în Gruzia. Formarea 
celui ce va deveni fi
nul din cel mai mari 
poe)l sovietici Începe 
chiar din acești ani. 
Martor al evenimente
lor vremii, Volodea 
Maiakovski înțelege 
de tînăr opozi/ia între 
bogafi și săraci.

Filmul arată clar in
fluența familiei asu
pra formării tlnăru- 
lui. Tatăl, deși tune- 
ționar de stat, este un 
om cu vederi largi și 
în)elegere pentru cei 
oropsiți. El se bucură 
de stima țăranilor gru
zini. Liudmila, sora 
poetului, li citește a- 
cestuia versuri revolu
ționare care demască 
ororile societății ța
riste.

Volodea se formea
ză și sub influența oa
menilor progresiști cu 
care vine in contact 
și nu șovăie să-i ajute 
la nevoie.

Realizat după moti
vele unei povestiri 
autobiografice, Ulmul 
regizorului K. Pipinaș- 
vili, cunoscut la noi

ca regizor al filmelor 
„In pragul vieții“ și 
„Misterul celor două 
oceane", redă cu au
tenticitate satul gruzin 
din vechea Rusie fa- 
ristă, reușind în ace
lași timp să ne dez
văluie o perioadă din 
viața

mai
lui Maiakovski, 
puțin cunoscută.

întUnire la ora 8

Tractor pentru orice terenTelescop
de televiziune

de 600 nun

tractorului este

meteorologicăconstrucțieNoua

Ia uzinele 
(K. D. Ger-

cu oglinda

Fier vechi

A. I. ZÄINESCU

constituie un 
’, cunoscut nu- 
ei și de preșe- 

gospodăriei, 
stimulează și-l

oțelăriilor

Un colectiv de 
„Cari Zeiss’’ din Jena 
mană) a construit, în colaborare, 
cu Serviciul central de radio și 
televiziune din Berlin, un tele
scop de televiziune care este cel 
mai mare din Europa centrală. 
Noul telescop de televiziune con
stă dintr-un telescop cu oglin
dă cu un diametru de 600 mm pe 
o montare paralaxă și dintr-un 
aparat special de luat vederi pen
tru televiziune.

A. Poletaev, de la Institutul 
de mecanică auto din Moscova, 
a inventat un nou tractor cu 
roți care prezintă marele avan
taj de a se putea deplasa pe 
orice teren.

Tractorul are două punți 
motoare — cea din față și cea 
din spate. Toate cele patru roți 
au aceleași dimensiuni. Meca
nismul de acționare pune în 
mișcare cutia de distribuție, 
arborii cardanici, mecanismele 
diferențiale și de blocare și un 
dispozitiv automat de tipul 
bucșei cu mers liber. Dispozi
tivul conducător al mecanis
mului îl constituie cutia de 
transmitere.

Ameliorarea caraeteristicelor 
de acționare a

asigurată prin cinematica op
timă a roților din față și a ce
lor din spate. La noul tractor, 
ca principale conducătoare fo
losesc roțile din față. Roțile 
din spate se cuplează și se de
cuplează automat, în funcție 
de gradul de patinare a roților 
din față.

Pe solurile tari, tractorul se 
deplasează numai atunci cînd 
sînt cuplate roțile din față. A- 
tunci cînd ele încep să pati
neze și patinarea atinge 5-15 la 
sută (în funcție de adîncimea 
șanțului) se cuplează și roțile 
din spate. Cuplarea se efec
tuează prin mecanismul de 
blocare și dispozitivul auto
mat.

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Unul dintre obiectivele prin
cipale ale muncii patriotice la 
care tinerii din orașul și re
giunea Ploiești își aduc apor
tul este colectarea și preda
rea către I.C.M. a fierului 
vechi. In mai puțin de o săptă- 
mînă tinerii au colectat o în
semnată cantitate de fier vechi 
care a fost încărcat în 2 gar
nituri de tren cu destinația 
,— Hunedoara. Una dintre
aceste garnituri a plecat
joi la orele 11, iar cealaltă vi
neri dimineață cu o cantitate 
de 1085 
tre care 
mai de 
iești. De
pînă acum tinerii din 
Ploiești au colectat și 
spre oțelăriile patriei 
5 000 tone fier vechi.

Un grup 
jucîndu-se, 
întîmplare, 
gospodăriei 
un incubator părăsit. 
Odată cu aceasta 
ca ia un aspect

de copil, 
găsesc din 
în curtea 

agricole,

joa- 
se-

de

rios, copiii antrenîn- 
du-se în lupta pentru 
punerea în funcțiune a 
incubatorului, pentru 
scoaterea unei recolte 
proprii de pui. Bine
înțeles, întreaga ac

tivilate 
„secret' 
mai de 
dintele 
care îi 
ajută.

Acesta este pe scurt 
subiectul filmului ,,In- 
tîlnire la ora 8“, pro
ducție a studiourilor 
cehoslovace.

Filmul este 
cu gingășie și 
prin aceasta 
interesul copiilor. Este 
demonstrată în film 
ideea că pînă și jocu
rile copiilor trebui« 
orientate către un a- 
nume scop constructiv, 
pentru educarea celor

realizat 
umor șl 
trezește

Aparat 
Roentgen 

de mărimea

200 000
A

DE VINDECĂRI CU AJUTORUL
200 000 000 DE ALBINE

care adăpostește stațiunea 
de pe vîrful „Omul’’

tone fier vechi din- 
653 tone colectate nu- 
tinerii orașului Plo- 
la începutul anului și 

orașul 
trimis 
peste

Opacitatea față 
problemele de viață 
ale oamenilor, incapa
citatea de a participa 
la necazurile și bucu
riile 
la 
lui 
Sînt 
chise, care nu reușesc 
să se apropie de oa
meni, după cum nu 
reușesc să găsească 
nici în propria lor via
ță destindere, bucurie.

Un asemenea 
este Alexandr 
viei, eroul 
„Niciodată“, 
al unui mare 
naval, Alexandr __
novici este un om in
tegru, muncitor, dar 
Închis și insuficient 
de sensibil față de om 
șl problemele lui. Uni
cul cintar cu care mă
soară valoarea omu
lui e felul cum s-a ra
portat acesta la Înda
toririle de serviciu. De 
celelalte laturi atît de 
complexe ale vieții, pe

lor, duce inerent 
Izolarea individu- 
de colectivitate, 
ostiei de firi în-

caz 
Ivano- 

filmului 
Director 

șantier 
iva-

Niciodată

f

1

unui mar
Uzina de aparatură Roent

gen din Moscova produce apa
rate Roentgen ale căror di
mensiuni nu depășesc pe cele 
ale unui măr obișnuit.

Oamenii de știință au folo
sit ca sursă de radiație un 
fragment minuscul de tuliu 
radioactiv. Aparatul nu tre
buie conectat la rețeaua elec
trică : el funcționează în mod 
independent. O simplă apăsare 
pe buton duce la declanșarea 
lui.

Acupunctura, 
todă de tratament 
foarte folosită în ță
rile din Asia, este pe 
cale de a fi profund 
modificată: un me
dic japonez din To
kio tratează pacienții 
nu cu 
produse cu ace de 
aur, ci cu înțepătu
rile produse de acul 
albinelor.

Dr. Tomomi Ikuma 
tratează 
procedeu 
peste 50

me-

înțepăturile

cu înțepătu-

prin acest 
surprinzător 
de pacienți

pe zi și — după afir
mația Se — a vinde
cat peste 200 000 bol
navi folosind mai 
mult de 200 000 000 
de albine.

înțepăturile de al
bină, aplicate în 
puncte precise cunos
cute numai de acu- 
punctor, au reușit să 
vindece anumite ca
zuri de reumatism, 
insomnie, boli de ten
siune etc.

Dr. Ikuma preferă 
înțepătura de albină

înțepăturilor cu 
pentru că, după 
rerea sa, lichidul 
jectat de albină con
ține acid pantotenic, 
substanță apropiată 
de vitamină. Mai mult 
chiar, este posibil ca 
înainte cu cîteva ore 
de folosirea albine
lor, acestea să fie 
hrănite cu o substan
ță specială pe bază 
de miere și polen 
care contribuie la 
grăbirea vindecării.

ace 
pă- 
in-
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ARBOLITUl
Cercetătorii sovietici ău realizat 

un material de construcții deosebit 
de folositor în construcțiile din 
materiale prefabricate. Materialul 
a fost obținut din deșeuri de lemn, 
ciment și sticlă solubilă și a fost 
denumit arbolit. Materialul este re
zistent la umezeală, nu se umflă 
în apă, .este foarte rezistent la va
riații bruște de temperatură, poate 
fi ușor prelucrat obținîndu-se for. 
ma dorită. Procesul de obținere a 
acestui material de construcții este 
următorul : deșeurile din lemn sînt 
tăiate în bucăți cu lungimea de 4 
cm și grosimea de 4 mm. Acestea 
sînt așezate într-un conteiner spe
cial și umezite cu apă. Apoi se a- 
daugă cimentul — 200 kg de ci
ment la 250 kg pe m c de lemn Și 
apoi sticla solubilă.

Amestecul este apoi turnat în. 
tr-un tipar de lemn prevăzut cu un 
miez din ciment acoperit cu oțel. 
Acoperirea de oțel servește ca 
electrod pentru încălzire. Pentru 
uscare este nevoie de aproxima
tiv o oră, fiind necesare aproxima
tiv 6 ore pentru a produce nn pa
nou cu lungimea de 3 m, lățimea 
de 1,2 m și grosimea de 0,2 m. 
Prețul de cost al acestui material 
este mult mai scăzut decît al altor 
materiale de construcții.

Țiglina, noul cartier de lo-

Foto • S. VIOREÜ

( cuințe — mîndrie a aons- 

I tructorilor fi locuitorilor

gălățenl.

„Ștafeta culegătorilor de folclor
Pentru valorificarea bogatei 

creații populare din această 
parte a țării, Casa regională a 
creației populare din Suceava 
în colaborare cu comitetul re
gional U.T.M., a organizat o 
„Ștafetă a culegătorilor de fol
clor”. Mii de pionieri și tineri 
au cutreierat în lung și lat re
giunea, au ascultat versuri, 
cîntece, strigături etc. Caietele 
s-au umplut cu însemnări, 
benzile de magnetofon au în
registrat cîntece, pe caietele 
de schițe au fost însemnate fi
guri ale dansurilor populare. 
Cu ajutorul profesorilor de

muzică și al dirijorilor, cìnte
cele au fost prelucrate și in
cluse în repertoriul formațiilor 
artistice de amatori. De ase
menea, din versurile și cìnte
cele culese au fost alcătuite 
mai multe culegeri de folclor 
intitulate „ „Bucurie mîndră 
floare”, „Traiul ni s-a lumi
nat”, „Mîndră-i colectiva 
noastră”. în prezent se află 
sub tipar două 
cîntece intitulate 
răsună satul” și 
holdele aurii”.

culegeri de 
„Auzi cum 
„Dragi mi-s

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

denii voluntari aveau notate și 
astfel de fapte. Anton Constan
tin, de pildă, este socotit unul 
dintre cei mai îndrăzneți tineri 
din uzină. De ce ? El este în 
mod obișnuit un muncitor bun, 
disciplinat. Lucrează la coloana 
de carbonatare — o coloană 
înaltă de 26 de metri și în care 
circulă lichid între 60—90 de 
grade. In mod normal în jurul 
acestei coloane e o puternică 
atmosferă de amoniac. In mod 
firesc deci nimeni nu se apropie 
de aceste locuri, munca este 
condusă de la distanță prin a- 
parate electronice. S-a întîmplat 
însă ca pe la un „cep" aflat la 
baza coloanei să țîșnească odată 
lichid fierbinte. Atmosfera era 
extrem de toxică. Pentru a opri 
instalația trebuia așteptat să se 
răcească lichidul și asta dura 
ore în șir, pierderile ar fi fost 
mari. Din rîndul celor de față a 
ieșit Anton. A cerut să încerce 
să intervină el. A intrat în at
mosfera aceea și, Iucrînd repe
de, precis, cu pricepere, a evi
tat oprirea și pierderile. Mem
brii postului de corespondenți, 
care ne povestesc au fost mar
torii intervențiilor 
joase.

Iul cura-

alt

Tinerii 
pondențl

★
din postul 
voluntari

de cores- 
ne-au dus

să-l cunoaștem șl pe 
muncitor, ceva mai în 
care deși în alt fel, își 
festă cu același entuziasm spi
ritul îndrăzneț. Sudorul Con
stantin Strîmbu este apreciat în 
uzină ca un artist în meserie. 
Cum și-a creat el această fai
mă ? Firește, în primul rînd do- 
vedindu-și îndemînarea în 
munca cotidiană. Sudorul nu s-a 
ferit însă niciodată de lucrurile 
mai grele, mai complicate, ba, 
dimpotrivă. In uzină se desfă
șoară o puternică mișcare de 
inovații. Dar schițele și ideile 
cele mai îndrăznețe își cer și 
realizatori îndrăzneți. Unul din
tre ei e Constantin Strîmbu care, 
cu aparatul de sudură, face ope
ră de bijutier. Ultima realizare 
de acest fel — un „tub venturii' 
pentru culegerea amoniacului 
din gazele de eșapare ar putea 
figura — prin complexitatea, 
exactitatea și frumusețea lucră
rii — alături de cele mai desă- 
vîrșile piese realizate de mari 
uzine metalurgice. Iar el a lu
crat-o doar... cu flacăra apara
tului său de sudor!

Fapte, fapte. Emoționant este 
că acești oameni, pentru care 
uzina este o parte din inima lor, 
au o atitudine atît de modestă 
și li se pare atît de firesc orice 
fac pentru ea.

Oameni minunați, oameni ai 
zilelor noastre,

un 
vîrstă, 
mani-

i MUZICA
m avut prilejul, în 
urmă cu opt ani, să 
urmăresc Îndea
proape activitatea 
Filarmonicii de stat 
din Ploiești. Am 

reascultat-o de curînd; era o 
1, mai exact o „citire". 

__ __ fost nevoie de mai mult 
pentru a desluși, dincolo de 

• inerente acestei 
______ l, un progres foarte 

mare. Puteai remarca, față de 
ceea ce însemna o primă repe
tiție în 1955, Incomparabil mal 
multă siguranță și rutină. Totul 

■altfel despre acest 
calitatea dirijorilor 

care au trecut pe la pupitrul 
orchestrei, valoarea soliștilor 
pe care i-au acompaniat, reper
toriul — și însuși numărul con
certelor. O manifestare muzica
lă pe săptămînă — aceasta a în
semnat multă vreme bilanțul 

t a- 
cum iată că programul unei sin-

I
l

repetiție, 
Nu a fo
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imperfecțiunile 
faze de lucru, t

I
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„normal" al filarmonicii / și 
cum iată ră nrnaramiil rinei s

gure săptămîni din mai 1963 
prevede șase manifestări, între 
care concerte-lecții, recitale, 
spectacole de balet (în colabo
rare cu Teatrul de operă și ba
let din București) atît în Plo
iești cit și în alte orașe ale re
giunii ! Ai saluta din toată ini
ma asemenea transformări fun
damentale dacă 
tării noastre din 
fie nu te-ar face

ritmul dezvol- 
toate domeni- 
să te întrebi :

Se ține pasul 
cu necesitățile?

deȘase manifestări înseamnă 
șase ori mai mult public. Iar 
publicul acesta este cu mult 
mai setos de cultură decît în 
urmă cu ani. Ploieștiul este a- 
stăzi gazda a numeroase turnee 
artistice — unele de valoare; 
pe acoperișul caselor au răsărit 

• pădurile antenelor de televizor) 
multe întreprinderi și-au orga-

Tiizat colective artistice proprii) 
(să nu amintesc decît Uzina „1 
Mai" care are azi o orchestră 
semisimîonică, o alta de muzică 
ușoară, o orchestră populară și 
formații de balalaici și muzi
cuțe) ; numeroasele cluburi 
muncitorești ale orașului își 
desfășoară o activitate culturală 
bogată, în care muzica își ocupă 
locul ei...

Toate
insistent în fața unui colectiv 
muzical
de atragere a unui număr tot 
mai mare de ascultători ai mu
zicii culte. Nu mai poate fi vor
ba acum la Ploiești de acel 
cerc restrîns de „melomani", 
mereu aceeași, care alcătuiau 
altădată „nădejdea" concerte
lor simfonice.

far pe de altă parte, pentru 
populația Ploieștiului, dar mai 
ales pentru tinerii orașului și 
regiunii, educația muzicală în
seamnă acum mai mult decît o

aceste realități ridică

profesionist obligația

completare a cunoștințelor. Mu
zica, se știe, face parte inte
grantă din educația estetică a 
tineretului. Care alt mijloc de
cît formarea gustului pentru o 
muzică nobilă și bogată în con- 
ținut, poate fi mai eficace pen
tru combaterea 
„jazz"-ului vulgar și 
cu toate consecințele 
plan moral ?

Din acest punct de 
Filarmonica ploieșteană a făcut 
încă prea puțin pentru auditorii 
săi. De aceasta își dau seama 
de altfel înșiși muzicienii for
mației care ne asigură că...

influențelor 
strident, 
sale pe

vedere

Se fac eforturi
eleSă urmărim cîteva dintre 

care merită a fi luate în seamă; 
în afară de concertele-lecții, 
premergătoare concertelor de 
seară, au loc manifestări simi
lare în afara sediului. Elevilor 
de la Școala tehnică din Cîm-

Alexandr lvanovici îl 
desparte zidul rece al 
indiferenței

Alexandr 
mi 
nici pe el. nu 
nimănui nimic, 
că societatea 
compusă din oameni, 
din indivizi, cu calită
țile și defectele 
care 
nent 
lăți 
mai 
este

lvanovici
cruță pe nimeni, 

iarlă 
uitînd 

este

Jor, 
trebuie perma- 

ajutați și stimu
la ceea ce au ei 
bun. Eroul nostru 
un izolat tocmai

pentru că nu înțeleg» 
acest lucru.

Filmul „Niciodată* 
nu pledează pentru În
găduință țață de indis
ciplină și lipsă de răs
pundere ‘n muncă, dar 
el atrage atenția asu
pra atitudinii iață de 
oameni, el se ridică 
Împotriva Înțelegerii 
Înguste a vieții și cere 
formarea unui om 
complex, deschis, so
ciabil și în același 
timp cu un Înalt simț 
al datoriei.

Căpitanul Fracasse

Dueluri, bătăi, 
mate de alte dueluri 
și alte bătăi, așa se 
prezintă în fața spec
tatorului filmul „Căpi
tanul Fracasse“, ecra
nizarea cărții cu ace
lași nume a Iui Theo- 
phile

Un 
puțin

Gautier.
baron sărac, mal 
sărac Insă de-

cît cel din lucrarea li
terară, însoțește în 
drum spre Paris o tru
pă de comedianți în 
care se integrează ca 
membru activ. Drumul 
prilejuiește o serie de 
peripeții care provoa
că duelurile și bătăile 
sus amintite și o dra
goste între eroii prin
cipali ai filmului.

Ecranizarea respectă 
într-o anumită măsură 
elementele de critică 
socială din roman, re- 
levînd condițiile ne
omenești și starea mi
zeră a actorilor din 
sec. XIII în Franța. 
Dar accentul principal 
cade pe aventurile ro
mantice ale vremii.

Plin de ritm și acți
une, acest film de a- 
venturi reușește să 
capteze atenția specta
torului din sală. El 
prilejuiește, de aseme
nea, reîntilnirea cu 
cunoscutul actor Jean 
Marais.

Din sala de cinema
tograf ieși însă cu 
senzația că acest film 
l-ai mai văzut, că el 
nu a adus nimic nou 
față de alte filme da 
acest gen.

Pregătiri pe litoral
In

vară, Centrul 
fuzarea cărții 
măsuri pentru pregătirea uni
tăților de desfacere a cărții. 
Unitățile din Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud, Mangalia au 
fost renovate și completate 
cu încă 1 librării moderne. Pe 
lingă unitățile fixe, odată cu 
deschiderea sezonului, în sta
țiunile de pe litoral vor func-

vederea noului sezon de 
de librării și di- 
Dobrogea a luat

ționa și 35 tonete și chioșcuri 
amenajate pentru difuzarea 
cărții. Unitățile de pe litoral 
au fost aprovizionate cu a- 
proape 4 milioane de cărți 
poștale ilustrate care prezintă 
în circa 400 imagini, stațiunile, 
monumente istorice și ale na
turii, noile construcții social
culturale și alte aspecte spe
cifice din această parte a țării,

(Agerpres)

pina Ii s-a vorbit despre „mu
zica și elementele ei de expre
sie", ascultătorilor de la Valea 
Călugărească Ii se vor prezenta 
„pe viu", izolat și în grupuri, 
instrumentele orchestrei; s-au 
tăcut (și nu numai la sediu) ex
puneri experimentale în care 
lucrările simfonice s-au execu
tat fragmentar, urmărindu-se 
îndeaproape construcția lor mu
zicală ; la Universitatea popu
lară a Ploieștiului lectorii filar
monicii au ținut în mod frec
vent expuneri, cu peste 100 de 
cursanți; membri 
profesioniste ajută 
„semisimionica" de 
la Uzina „1 Mai".

Lista ar putea fi 
se realizează programe de sală 
explicite, au loc emisiuni de 
popularizare prin radioficarea 
locală... Parcurgînd toate aceste 
fapte, realizate prin eforturi 
susținute, ai fi dispus să crezi 
că formele sînt eficace și roa
dele nu vor întîrzia să apară...

ai formației 
permanent 

amatori de

continuată :

Dar problema 
e mai complicată

Nu este greu să-ți dai seama 
însă, că multe din aceste mani-

festări sînt sortite unui efect li
mitat de popularizare. Și iată 
de ce : A organiza concerte-lec
ții pentru elevi, prin rotație, 
contînd numai pe o simplă pre
zență numerică, înseamnă a 
declanșa reacții pe care nu le 
poți urmări, controla sau în
druma decît într-o măsură de
stul de redusă. Ci ți dintre aceș
tia au fost cîștigați efectiv, de 
manifestarea organizată ? Și ce 
se va întîmpla cu ei, pînă cînd 
noul concert-lecție va ajunge 
(dacă va ajunge) să-i cuprindă 
din nou în raza lui ? Cum se 
poate asigura îndrumarea mat 
departe a acelora care au în
ceput să fie cîștigați de muzică? 
Sînt greu de stabilit rezultatele 
concrete care să indice organi
zatorilor acestei manifestări 
eficacitatea și continuitatea 
muncii lor.

Nu întotdeauna, se știe, dra
gostea pentru muzica simfonici] 
explodează în inima tînărului 
ascultător. Pentru asta e nevoit 
de răbdare, dar și răbdarea își 
are legile ei și nu poate fi gu
vernată de simpla organizare a



Pe pășuni
cantitati sporite 
de masa verde

■ . n regiunea noas
tră pășunile na- 

o 
suprafață de a- 

de 
ce 

bo-

turale cuprind

loan Pîrvu,
președintele Consiliului agricol 

regional Crișana
proape 200 000 
hectare, ceea 
constituie o 

gată sursă de hrană pentru 
animale. Dar pentru ca pășu
nile naturale să fie cît mai 
bine puse în valoare, pentru 
ca producția de masă verde 
a acestora să crească, a fost 
și este nevoie ca, pe mari su
prafețe, să se facă importante 
lucrări. Astfel, pînă la jumă
tatea lunii mai, pe mai bine de 
85 000 de hectare pajiștile au 
fost grăipate, curățite de bu
ruieni, mușuroaie și mărăcini. 
A fost o acțiune — ea se des
fășoară și în prezent — la care 
tinerii de la sate au partici
pat cu însuflețire. Prin muncă 
patriotică, ei au executat lu
crări de întreținere simple pe 
mai bine de 53 000 de hectare. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut pînă acum tinerii din 
raioanele Oradea și Salonta. 
în comunele Plopjș din raio
nul Șimleu, Tăut din raionul 
Salonta, Zărand din raionul 
Gurahonț și multe altele, ti
nerii au participat, de aseme
nea, la lucrări mai complexe : 
defrișări de arborete pe a- 
proape 500 de hectare, apli
carea îngrășămintelor chimice

și naturale pe mai bine 
4 000 de hectare, combaterea 
eroziunilor (prin eleionaje și 
plantații) pe 1 000 de hectare. 
O inițiativă valoroasă au a- 
vut-o colectiviștii din comu
nele Ginta și Cefa din raionul 
Salonta. Prin săparea unor 
canale, aceștia au reușit să 
irige peste 350 de hectare de 
pășune cu resurse de apă din 
Crișul Negru și canalul colec
tor. în felul acesta producția 
de masă verde la hectar s-a 
dublat.

Firește, acestea nu sînt sin
gurele căi prin care pășunile 
pot deveni mai productive. 
Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și ajutați de specia
liști, colectiviștii din multe 
părți ale regiunii aplică cu 
bune rezultate numeroase me
tode. Printre acestea se află 
aceea a tîrlirii cu ajutorul 
vinelor. Important este că 
ceastă metodă s-a extins și 
pajiștile pe care pășunează 
neretul taurin și vacile
lapte. De exemplu, înainte era 
obiceiul ca o turmă de 200— 
300 de viței să se odihnească 
într-un singur loc. Acum, pe 
aceste pășuni s-au instalat 
jgheaburi în care se pun bul
gării de sare. Aceste „solnițe“ 
se mută din două, în două zile 
în alt loc. Cînd vin la odihnă 
s-au după adăpare, vitele se 
adună în jurul lor. în felul a- 
cesta îngrășămintele se îm
prăștie uniform pe mari su
prafețe. Cam în același fel se 
procedează și unde se hrănesc 
vacile cu lapte. La marginea 
pășunilor s-a organizat, pe 
unele suprafețe, conveerul 
verde. Ieslele în care se pune 
masa verde se mută zilnic. în 
timp de 180 de zile, cu un e- 
fectiv de 200 de vaci se pot 
îngrășa astfel circa 15—20 de 
hectare. Această metodă, care 
a fost folosită prima oară 
Tăut, s-a extins acum și

de

o- 
a- 
pe 
ti- 
cu

Cîteva probleme 
ale creșterii 
productivități 

muncii în secțiile 
de forjă

(Urmare din rpag. I)

cîrii cu apă a ușilor de la cup
toare etc ? !

în multe din sectoarele de 
forjă existente în întreprinde
rile patriei s-a obținut de-a 
lungul anilor o experiență 
bună într-un domeniu sau al
tul din cele arătate. Capătă 
de aceea o mare importanță în 
asemenea condiții intensifica
rea pe toate căile a schimbu
rilor de experiență, generali
zarea a tot ce e mai bun și mai 
valoros în fiecare uzină. Iată 
de ce considerăm necesar să 
se acorde o mai mare atenție 
acestui lucru atît în cadrul 
fiecărei uzine cît și pe planul 
ministerului de resort. Un rol 
mare îl poate avea aici și In
stituitul . de documentare teh
nică. Se va putea aplica, de 
pildă, o mică mecanizare folo
sită într-un loc pentru micșo
rarea efortului fizic sau pentru 
accelerarea procesului de pro
ducție, se v,a putea folosi mal 
rațional întreaga capacitate de 
producție a utilajului dacă în 
fișele S.E. ale I.D.T. va fi acor
dată atenția cuvenită proble
melor de forjă. Folosesc acest 
prilej pentru a ridica și pro
blema asigurării traducerii de 
către I.D.T. ,a prețioasei re
viste sovietice „Kuznecino 
stampovocinoe proizvodstvo“ 
— singura publicație periodică 
ce tratează probleme de spe
cialitate atît de utile forjorilor 
noștri,

în sfîrșit, considerăm că se 
Impune o colaborare mai 
strînsă, o legătură temeinică 
între uzine și institutele de 
proiectare pentru promovarea 
largă a metodelor tehnologice 
moderne. Ridic aici ca o ne
cesitate ce se impune, aceea 
ca la întocmirea planului te
matic de cercetări al Direcției 
generale tehnice pentru con
strucția de mașini din 
M.M.C.M., uzinele să ceară 
Introducerea problemelor de 
tehnologie sau de utilaje
care consideră că nu le pot 
rezolva cu mijloace proprii.

Aplicînd consecvent proce
deele tehnologice moderne, fo
losind întreaga capacitate a 
utilajelor și organizînd rațio
nal întregul proces de produc
ție colectivele secțiilor de for
jă pot realiza prin creșterea 
continuă a productivității 
muncii „stocuri tampon de 
piese“ care vor duce la crea
rea decalajului necesar între 
sectoarele primare și cele pre
lucrătoare. Aceasta va contri
bui la înlăturarea lu< ralul în 
asalt, la îmbunătățirea calită
ții produselor și la reducerea 
prețului de cost.

Girișul Negru, Talpoș, Batîr 
și în alte gospodării colective 
din raionul Salonta. Aplicarea 
pășunatului rațional pe 15 000 
de hectare, mărirea lotului de 
ierburi perene pe aproape 
1 000 de hectare, organizarea a 
45 de tabere de vară la cîm- 
pie și 14 în golurile de munte 
vor contribui, de asemenea, 
la o rnai bună folosire a pășu
nilor naturale.

Aș vrea să mă opresc puțin 
asupra unei probleme de viitor 
imediat pe care specialiștii 
din regiunea noastră au stu
diat-o bine. Este vorba de su
prafețe întinse care se pre
tează la desțeleniri și pe care 
se poate organiza conveerul 
verde. Un calcul sumar arată 
că dacă am desțeleni 60 000 de 
hectare și le-am cultiva cu 
plante furajere, am obține (so
cotind o producție medie de 
20 000 de kg la hectar) 1 200 000 
de tone de masă verde. Dacă 
socotim că de pe cele 200 000 
de hectare s-au obținut anul 
trecut (producția medie la 
hectar — 4 000 de kg) 800 000 
de tone de masă verde, ne 
dăm seama ce cîștig mare de 
furaje aduce desțelenirea. Cu 
ajutorul unor comisii formate 
la consiliile agricole raionale 
fiecare gospodărie colectivă va 
stabili precis care suprafețe 
se pretează la desțeleniri pen
tru organizarea conveerului 
verde pentru anul viitor, 
mari suprafețe.

Prin toate acestea noi 
mărim să satisfacem atît
punct de vedere cantitativ cît 
și calitativ nevoile pentru 
toată perioada de pășunat a 
întregului efectiv de animale 
din regiune. Lucrările 
s-au făcut pînă acum,
care sînt în curs de desfășu
rare, vor face ca producția 
medie de masă verde la hectar 
să fie cu cel puțin 3 000 de kg 
mai mare decît în anul trecut. 
Numai din sporul realizat prin 
lucrările amintite se poate a- 
sigura masa verde Ia pășunat 
pentru un efectiv de aproxi
mativ 80 000 capete vite 
pe timp de 5 luni.

pe

ur- 
din

Pe

unor concerte izolate, oricît de 
numeroase ar fi ele.

In asemenea condiții soluțiile 
se ivesc, credem :

Dincolo 
de filarmonica

Nu înțelegem prin asta că fi
larmonica ar fi în afara lor, ci 
tocmai dimpotrivă. Există zeci 
de cluburi în Ploiești. Unele se 
mîndresc cu existența unor 
cercuri de „prieteni ai muzicii". 
Altele, fără a le denumi astfel, 
au încercat să înjghebeze cu 
mai mult sau mai puțină regu
laritate acțiuni de apropiere a 
ascultătorilor țin special a ce
lor tineri) de muzica cultă. Iată 
un club al petroliștilor („16 Fe
bruarie") care a organizat în ul- 
timpul timp, la sediu, circa două 
„medalioane muzicale" lunar, 
completate cu alte manifestări 
similare, organizate chiar la 
instituție. Am avut prilejul să 
particip la unul dintre acestea 
la „Petrochim" (cu tema „Geor
ge Enescu"). Era impresionantă 
aviditatea cu care acultătorii 
încercau să pătrundă tainele a-

Muncitorii Gheorghe Cuzmin și Stefăn Grecu sînt elevi ai Scolii populare de artă din 
Brăila. Iată-i executind o lucrare după model

Vizitele delegației
de activiști

Sîmbătă dimineața delegația 
de activiști al ‘Partidului Co
munist al Uniuriii Sovietice, în 
frunte cu N. V. Podgornîi, 
membra al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Ucraina, a făcut o vizită la Co
mitetul Orășenesc București al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Delegația a fost însoțită de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ilie Verdeț, membru al C.C. 
al P.M.R., de activiști de 
partid.

Delegația a fost întîmpinată

ai P.C.U.S.
de tovarășul Florian Dănăla» 
che, prim-secretar al Comitetu
lui Orășenesc București al 
P.M.R., și de ceilalți membri al 
Biroului Comitetului Orășe
nesc.

Membrii delegației s-au in
format asupra activității pe 
care o desfășoară organizația 
de partid -a Capitalei.

Apoi, delegația a vizitat noi 
•cartiere de locuințe din Capi
tală. unele edificii social-cultu
rale și Muzeul de Istorie a 
Partidului Muncitoresc Romîn.

(Agerpres)

ECONOMII PESTE PLAN
Minerii din cel mai mare ba

zin carbonifer ai țării — Valea 
Jiului — au depășit prevederile 
planului privind randamentul 
mediu pe poet. Concomitent cu 
sporirea productivității în sub
teran ei au nedus și cheltuielile 
de producție pe tona de cărbu
ne. Astfel, pe întregul bazin s-au 
realizat în primele patru luni

economii peste plan în valoare 
de 7 740 000 lei.

Succesele înregistrate sînt rod 
al extinderii mecanizării în sub
teran iți al aplicării metodelor 
avansate de extracție. La exploa
tarea minieră Lupcni, de pildă, 
s-au armat în fier de Ia începu
tul anului 3 500 m I de galerii 
și două abataje frontale.

(A gerprea)

Institutul agronomicr

I PREZENTĂM „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași

care 
cele

Printre numeroasele scrisori 
care sosesc în aceste zile la in
stitut, găsim plicuri cu scrisul 
școlăresc. La expeditor, sînt con
semnate nume ale elevilor din 
clasa a Xl-a. Ne roagă să le 
scriem amănunte despre institu
tul nostru. S-au hotărît să devină 
ingineri agronomi și, firesc, sînt 
curioși să știe unde și cum se va 
desfășura pregătirea lor. Cei de 
prin părțile lașului, se pot pre
găti în cadrul institutului nos
tru — „Ion Ionescu de la Brad“, 
despre care le voi povesti cîteva 
lucruri. Am să fiu scurt, dat fi
indcă cititorii — elevii din clasa 
a Xl-a — sînt ocupați cu pre
gătirile pentru maturitate, și nu 
vreau să le răpesc mult timp.

Răspund la întrebarea : cum 
este institutul ? Mă tentează să 
vă spun că este foarte frumos, 
tînăr, deși a trecut de 50 de ani 
de existență. Acum, la această 
vîrstă respectabilă, trăiește însă 
bucuriile tinereții. Poate fi alt-

mari

Institutul agronomic „Ion Ionescu de ia Brad" din Iași.

Intre 16 șl 24 mai, la invi
tația C. C. al Crucii Roșii a 
R.P. Romîne ne-a vizitat țara 
o delegație a Crucii Roșii din 
R.P. Bulgaria condusă de dr. 
Gheorghi Anghelov, vicepre
ședinte al acestei organizații.

în timpul șederii în țara 
noastră membrii delegației au 
vizitat instituții social-cultu
rale, întreprinderi industriale, 
precum și gospodării agricole.

Cu acest prilej oaspeții au 
luat cunoștință de activitatea 
Crucii Roșii a R. P. Romîne.

Sîmbătă a părăsit Capitala, 
plecînd spre Italia, delegația 
Comitetului Electrotehnic Ro
mîn, care va participa la cea 
de a 28-a Reuniune Generală 
a Comisiei Electrotehnice In
ternaționale. Reuniunea se va 
desfășura între 26 mai și 8 
iunie la Veneția. Din delega
ția Comitetului Electrotehnic 
Romîn, condusă de președinte
le 
R. 
de

acestui comitet acad. prof. 
Răduleț, fac parte oameni 
știință și ingineri.

Generale a Vină lorilorConferința pe țară a Asociației

și Pescarilor Sportivi din R. P. Romînă

Sîmbătă dimineața, în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală, 
s-au deschis lucrările confe
rinței pe țară a Asociației Ge
nerale a Vînătorilor și Pesca
rilor Sportivi 
nă.

La lucrările 
ticipă aproape

din R.P. Romî-

conferinței par-
300 de delegați

ai vînătorilor și pescarilor 
sportivi din întreaga țară, 
aleși 
nale.

La
luat
tori ai unor instituții centrale 
și organizații de masă.

(Agerpres)

în consfătuirile regio-

ședința de deschidere au 
parte miniștri, conducă-

Ț II II
Sub auspiciile Asociației 

slaviștilor din R.P. Romînă a 
avut loc în amfiteatrul „Odo- 
bescu” al Universității Bucu
rești, comunicarea ținută de 
lectorii universitari Lucia 
Jamo și Zlatca Iuffu, intitulată 
„1100 de ani de la apariția 
scrierii slave”.

Au luat parte cadre didac
tice, studenți.

A fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria în 
R.P. Romînă.

★
Sîmbătă dimineața a plecat 

spre Viena artistul poporului 
Boru Caragea, președintele Con
siliului artelor plastice din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Alexandru Ciucurencu, 
maestru emerit al artei, pentru 
a participa la vernisajul expozi
ției de artă plastică romînească, 
care va avea loc Ia 28 mai în 
Capitala Austriei.

(Agerpres)

cestei muzici minunate șl te 
nemulțumea în același timp să 
afli că asemenea manifestări au 
loc cu mult mai rar decît ar 
dori-o salariații.

Care este contribuția filarmo
nicii la aceste forme de educa
ție muzicală ? Cele mai multe 
se organizează... prin concursul 
altora, în timp ce principalei 
instituții muzicale ploieștene îi 
revine un rol minim.

Ii lipsesc de altfel și mijloa
cele. Orchestra nu posedă nici 
discuri, nici magnetofon porta
bil sau picup. Este oare atît de 
dificilă socoteala contabilicea
scă prin care s-ar putea demon
stra că asemenea „cheltuieli" 
pot fi larg compensate prin în
săși atragerea unui public mai 
numeros la concerte ?

Mi s-a vorbit cu speranță 
despre un cerc al „prietenilor 
muzicii" în 
Mai". Dar 
club... nu

incinta Uzinei „1 
directorul acestui 

știe nimic de exi
stența lui 1 Și chiar acolo unde
asemenea cercuri există (Rafi
năria Ploiești, Rafinăria nr. 3,

unele școli) nu este greu să-țl 
dai seama că în lipsa unui aju
tor din afară ele sînt sortite să 
bată pasul pe loc...

Foarte adeseori se confundă 
Ia Ploiești inițierea muzicală cu 
învățarea unui instrument, care 
uneori se numește balalaică, 
țambal sau muzicuță. Este desi
gur foarte bine că se învafă a- 
ceste instrumente ; dar in lipsa 
folosirii altor mijloace, cît de 
lung e drumul de la aceste acți
uni la dezvoltarea gustului tine
retului pentru simfoniile lui 
Beethoven !...
De altfel, în legătură cu acea

stă tendință, te surprinde să 
constați cît de unilaterală este 
predarea muzicii la școala popu
lară de artă ; toate clasele sînt 
dedicate exclusiv muzicii popu
lare și în ultimul an nici un ab
solvent nu a fost în măsură să 
ajute mișcarea amatoare în di
recția formării gustului pentru 
celelalte domenii ale artei sune- 
lelor.,t

Asemenea situații precum și 
interesul redus care se acordă 
apropierii de muzică în unele 
școli (numărul doi și cinci, de 
pildă), ți-ar da dreptul să atri
bui mai multor pricini explica
țiile actualei situații din dome
niul popularizării muzicii.

Dar filarmonicii 
îi revine un rol 

hotârîtor
Nimeni nu va putea stimula 

mai bine și mai direct decît în
săși formația simfonică ploieș- 
teană gustul pentru muzică a ti
neretului din această regiune. 
Pentru ca „prietenii muzicii" să 
devină o realitate 
eficientă, nu este 
de o urmărire și 
permanentă a lor, 
zicienii cei mai
care firește se găsesc în rîndu- 
rile filarmonicii.

Cum ? In primul rînd, socotim 
că a venit timpul să se constate

efectivă și 
nevoie decît 
o îndrumare 
de către mu- 

competenti,

fel decît tînăr, cînd în clădirea 
lui freamătă tinerețea a aproa
pe 2000 de studenți ? Da, acesta 
este numărul studenților noștri. 
O parte din ei vor pleca în pro
ducție și vor spori numărul in
ginerilor pregătiți de institutul 
nostru (între 
1945—1961 in
stitutul a dat 
țării aproape 
2 500 de specia
liști). Locul lor 
îl vor ocupa 
„bobocii”, voi 
care vă luați ră
mas bun acum 
de Ia școala me
die.

Cum vă vom 
primi în insti
tut ? Așa cum se 
cuvine să fie 
primiți niște ti
neri care vin cu 
drag în casa 
noastră pentru 
eîțiva ani buni. 
Sălile de cursuri 
în care vă 
primi sînt 
amenajate; 
numeroase 
ratoare
vă așteaptă: 
le de 
agricolă, 
nizarea 
turii. agrotehni
că, fitopatologic, 
anatomia și fizi
ologia animală, 
zootehnie — ca 
decît cîteva dintre laboratoarele 
noastre. Avem însă și un labora
tor viu, gospodăriile didactice ale 
institutului formate din diverse 
cîmpuri experimentale, precum 
și dintr-un punct zootehnic de-

conf. univ.
N. Pipemea, prorector

monstrativ. Dacă vă spun cifra 
cărților din bibliotecă, cred că 
vă voi convinge că n-o să du-

truite în ace(£i ani. în camerele 
lor veți găsi confort, tot ce vă 
trebuie pentru o odihnă recon
fortantă. (Că să pnteți compara, 
vă dau o 'Cifră semnificativă : 
înainte de 1944. ’Facultatea 
agronomic nu

de
un

vom 
bine 

avem 
labo- 
care 

ce
di imie 
meca- 

agricul-

Cîteva date despre institut
Institutul are trei facultăți : Facultatea de agricultură, Facultatea de 

medicină veterinară, Facultatea de horticultura.
Numărul laboratoarelor se ridică la 21 ; laboratorul de botanică po. 

seda un muzeu cu peste 30 000 de foi de ierbare, adică 65 la sută din 
flora spontană a țării. Laboratorul face schimb de publicații cu 32 
laboratoare și instituții botanice din Europa, Africa si Asia -, labora
torul de tractoare posedă 12 tipuri de tractoare, o sală de lucrări 
practice.

Institutul face schimb de publicații științifice cu 250 de instituții de 
învățămînt superior din 42 de țări.

Patru cămine, cu o capacitate de 1200 de locuri, și două cantine cu 
capacitate de 900 de locuri, stau la dispoziția studenților.
Căminele și cantinele se găsesc chiar in fața institutului. 
Cursurile se desfășoară în opt amfiteatre.
Două gospodării didactice și o seră didactică stau la dispoziția stu

denților.

O

Ce se cere la examenul de admitere
a) Pentru facultățile de agricultură și horticultura :
•— Științe naturale, (Bazele darvinismului, Botanica) scris șl oral.
— Chimie (scris și oral).
— Matematică — oral — (aritmetică, algebră, trigonometrie șl ge

ometrie plană).
b) Pentru Facultatea de medicină veterinară :
— Științe naturale (Bazele darvinismului și zoologia) scris șl oral.
— Chimie (scris și oral).
Pentru candidații la concursul de admitere, institutul organizează 

cursuri de pregătire, începînd de la 15 iulie. El asigură candidaților, 
contra cost, cazarea în cămin și masa Ia cantină. Pentru orice infor
mații și pentru Înscriere candidații se pot adresa facultăților respec
tive fie în scris, pe adresa Institutului agronomic Iași, Aleea Sado- 
veanu nr. 3, fie telefonic la nr. 3051, 3000, 3001.

să nu amintesc atunci 
peste 

în raf-

ceți lipsă de preocupări 
cînd veți fi studenți: 
110 000 de volume se află 
turile bibliotecii.

Bănuiesc că vă interesează ți 
căminele; avem în patru mari 
blocuri cămine moderne, cons-

poseda nici
’ «cămin propriu). 
Cantinele, ( 
«orice casă 
(gospodari 
JIa doi pași, 
incinta 
tului. Vă 

amintesc 
modernul 
moșul 
amfiteatru 
numără sute de 
locuri. Și, cu a- 
ceast-a, pe scurt, 
vă puteți între
gi imaginea des
pre viitorul vo
stru institut.
Specialitățile în 

care vă puteți 
pregăti ? Dacă 
vreți să deveniți 
inginer agronom 
cu profil larg 
pentru agricul
tură, vă puteți 
înscrie la Facul
tatea de agricul
tură. Dacă vreți 
să deveniți in
gineri agronomi 
specializați în 
cultura legume
lor, a pomilor și 
a viței de vie, 

vă puteți înscrie la Facultatea 
de horticultura, iar dacă v-ați 
hotărît să vă specializați în me
dicină veterinară, Facultatea de 
medicină veterinară vă stă la 
dispoziție.

Vreți să cunoașteți unele u-

ca la 
i de 

sînt 
în 

ins titii— 
mai a- 
despre 
și fru. 
nostru 

care

mănunte privind activitatea voas
tră în anii studenției ? Iată cî- 
teva : Durata studiilor pentru 
toate facultățile este de cinci 
ani, respectiv, 10 semestre; pri
mele semestre sînt afectate pre
gătirii generale, teoretice, prac
tice și ideologice. Începînd din 
semestrele 5—6, se trece la pre
gătirea de specialitate pentru fie
care profil.

Pregătirea practică se realizea
ză în laboratoarele facultăților, 
Ia gospodăriile didactice ale in
stitutului, Ia stațiunile experi
mentale din Iași, centrul de însă- 
mînțări artificiale etc.

Pentru legarea învățămîntului 
de practica agriculturii socialiste 
și pentru o mai temeinică pre
gătire a viitorilor ingineri agro
nomi, medici veterinari ți horti
cultori, în perioada de școlarizare 
studenții execută anual și prac
tică în producție.

Această practică se execută, 
în funcție de calendarul munci
lor agricole, în unități agricole 
socialiste și stațiuni experimen
tale multilateral dezvoltate. Stu
denții participă direct la proce
sul de producție, se familiarizea
ză cu diferitele mașini și utilaje 
întrebuințate în agricultură, cu 
metodele aplicate etc.

Studenții din anul IV de la 
toate facultățile fac excursii cu 
caracter științific — vizitează 
principalele regiuni agricole 
țară, gospodării fruntașe, 
țiuni experimentale etc ți 
cunoștință cu probleme pe 
le ridică practica agricolă.

Alte amănunte le veți 
cînd veți deveni studenți. 
vă urăm succes la examenul 
admitere.

din
sta-
fac

care

afla
Noi 

de
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• R.D. Germană pe locul I • R.P. Romînă pe locul V
Cea de-a 16-a edi

ție a marii competiții 
cicliste „Cursa Păcii* 
Praga-Varșovia-Ber- 

lin s-a încheiat «îm
băta cu un dublu suc
ces al sportivilor 
R.D. Germană, 
sați pe locul întîi 
Ia individual, cît 
pe echipe. 
100 000 de spectatori 
prezenți în tribunele 
sadionului „Walter 
Ulbricht" din Berlin 
l-au ovaționat pe 
purtătorul tricoului 
galben Maus Ampler 
și pe ceilalți partici- 
panți la întrecere.

PE SCURT

din 
cla- 
atît

Peste

Un rezultat foarte 
bun a obținut ciclis
tul romîn Constantin 
Dumitrescu, clasat pe 
locul 4 în clasamen
tul general 
dual, înaintea 
tor clicliști 
erați.

Clasamentul 
ral individual : 
Ampler (R.D.G.) 61h 
53' 51”; 2. Verhae-
gen (Belgia) la 5' 
51”; 3. Vyncke (Bel
gia) la 8’ 35”; 4. Du
mitrescu (R.P.R.) la 
10' 05”; 5. Cerepo-
vici (U.R.S.S.) la 12’

indivi- 
mul- 

consa-

gene-
1.

05”; 6. Timmerman
(Belgia) la 12’ 53”; 7. 
Kudra (R.P.P.) Ia 13' 
05”; 8. Kapitonov,
(U.R.S.S.) la 13’ 23”;
9. O I iz a re n k o 
(U.R.S.S.) la 15’ 46”;
10. Schur (R.D.G.) la 
16’ 41”.

Clasamentul pe e- 
chipe : 1. R.D. Ger
mană; 2. Belgia; 3. 
U.R.S.S.; 4. R.P. Po
lonă; 5. R.P. Romînă; 
6. R.P. Bulgaria; 7. 
Italia; 8. Iugoslavia ;
9. R.S. Cehoslovacă ;
10. R.P. Ungară etc.

(Agerpres)

cu

Ședința festivă cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a clubului „Dinamo“

Sîmbătă seara, a avut loc în Capitală ședința festivă organizată 
prilejul celei de-a XV-a aniversări a Clubului sportiv ,.Dinamo“.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de general-locotenent Stelian 
Staicu, adjunct al ministrului afacerilor interne. Vorbitorul a dat citire 
Ordinului vicepreședintelui Consiliului de Miniștri și ministrul afacerilor 
interne, tovarășul Alexandru Drăghici, prin care felicită pe sportivii clu
bului Dinamo pentru activitatea rodnică desfășurata în decursul celor 15 
ani. Vicepreședintele Clubului sportiv ,.Dinamo", Paul Antoniade, a pre
zentat un raport despre activitatea desfășurată de club în această peri
oadă Ion Balaș vicepreședinte al U.C.F.S., a transmis salutul Consiliului 
general al U.C.F.S. (Agerpres)

de- 
or- 
ce- 
din

(șl nu numai Ia Ploiești) că 
plasarea întregului aparat 
chestral pentru toate aceste 
rințe este o metodă greoaie 
punct de vedere organizatoric
și practic inoperantă. Dar ce 
i-ar împiedica pe muzicienii 
profesoniști să organizeze echi
pe mici, cu cîte un prezentator 
și 1—2 instrumentiști (în unele 
cazuri instrumentistul poate fi 
el însuși prezentator) prin care 
să stabilească contacte vii și 
permanente, în sediul marilor 
întreprinderi, cu cei dornici de 
muzică ? Organizațiile U.T.M. 
sînt dornice de asemenea vizite 
și sînt gata să asigure, în co
laborare cu sindicatele, buna lor 
desfășurare. Asemenea acțiuni 
n-ar fi pentru ele sarcini „supli
mentare" ci o parte integrantă a 
operei de educare a tineretului. 
O jumătate de oră plasată ope
rativ într-un răgaz liber, execu
tarea unor piese scurte și cî- 
teva cuvinte din inimă pot face 
In asemenea cazuri mai mult de-

concursuri „Cine știe, 
polarizarea unui grup 
„Prieteni ai filarmoni- 
convorbiri directe cu

cît savantele analize ale unor 
lucrări complexe. Cîteva discuri 
și benzi pot complecta admira
bil asemenea acțiuni, al căror 
scop principal ar ii să crească 
și să educe pe viitorii ascultă
tori ai concertelor simfonice 
de la sediu. Forme infinit de va
riate —• 
cîștigă", 
fidel de 
cii" sau
cei neinițiați, ar determina trep
tat creșterea unui activ de tineri 
care, va putea ajunge să iniți
eze la rîndul lui acțiuni de pro
pagandă muzicală.

Prestigiul și valoarea actuală 
a Filarmonicii ploieștene, nive
lul în evident progres al secre
tariatului muzical — impun o 
colaborare susținută cu toate 
forțele locale, și, în primul rînd, 
cu organizațiile U.T.M. pentru 
lărgirea continuă a rîndurilor 
tinerilor „prieteni al muzicii''.

I. HRISTEA

• Astă-seară, cu începere 
de la orele 20,00 sala sportu
rilor Floreasca va găzdui me
ciul retur de volei: Rapid— 
Ț.S.K.A. Moscova din cadoul 
finalei „Cupei campionilor eu
ropeni”. Primul joc disputat 
la Moscova a revenit cu 3—1 
echipei sovietice care este de
ținătoarea trofeului.

• Campionatul cat. A de 
fotbal programează astăzi pe 
stadionul „23 August” din Ca
pitală ultimul cuplaj interbu- 
cureștean al sezonului: Ra
pid—Progresul 
Steaua—Dinamo 
Repriza a doua 
Steaua—Dinamo 
misă de stațiile noastre de ra
dio în jurul orei 18,15 pe pro
gramul I.
• Sîmbătă dimineața pe po

ligonul de la Tunari au înce
put întrecerile celei de a 7-a 
ediții a „Cupei țărilor Latine” 
la tir. Participă țintași din 
Italia, Franța. Monaco, Portu
galia și R. P. Romînă. Din 
cauza timpului ploios și a vîn- 
tului, rezultatele au avut de su
ferit. Probele primei zile au 
fost dominate de țintașii ro- 
mîni.

• Astăzi, pe ringul Palatului 
Sporturilor din Moscova se 
vor desfășura primele între
ceri ale celei de a 15-a ediții 
a campionatelor europene de 
box. Pentru cucerirea celor 10 
centuri de campioni europeni 
vor lupta peste 133 de pugi- 
liști reprezentînd 18 țări prin
tre care : Anglia R.P. Ungară, 
Italia, R.P. Polonă, R.P. Ro
mînă, R.D. Germană, R.F. Ger
mană, Iugoslavia și U.R.S.S.,

(Agerpres)

Cartagina în flăcări: rulea
ză la : Patria ; Cerul n-are 
gratii: rulează la : Republica ; 
Noaptea pe autostradă: ra
tează 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,

r—-

« I

(ora 15,45) și 
(ora 17,30). 
a meciului 

va fi trans-

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 
Maxim 
rulează 
rulează 
pitanii lagunei albastre : 
lează la 8 Martie, Olga Ban- 
cic ; Lanterna cu 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 ; Violantă în piață: rulea
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 .

Sabella : rulează la 
Gorki ; Legea e lege : 
la Cultural ; Camelia : 
la Alex. Popov ; Că- 

ru-

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

Recoltarea acestei plante atît de prețioase pentru sănătate:'

poporului constituie o acțiune patriotică.

Să nu lăsăm nici o floare neculeasă

Predați florile de mușețel centrelor de achiziție ale între
prinderilor de plante medicinale din cadrul cooperației di 

consum.
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Dezbaterile din cadrul
sesiunii speciale a Adunării 

Generale a O» N* U»
Intervenția reprezentantului R. P. Romine

Succesul Teatrului de Operă
și Balet din București, la Paris

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— în cadrul dezbaterilor sesi
unii speciale a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiu
nilor Unite în legătură cu „si
tuația financiară a organiza
ției”, la 24 mai a luat cuvîn- 
tul în comisia V-a Mihail Ha- 
șeganu, reprezentantul perma
nent al R.P. Romîne la O.N.U., 
șeful delegației R. P. Romine 
la această sesiune.

în cuvîntarea sa, reprezen
tantul romîn a subliniat că 
operațiunile O.N.U. în Congo 
și Orientul Mijlociu au fost 
determinate de acțiunile agre
sive ale unor puteri colonia
liste, — care împotriva pre
vederilor Cartei și a unor re
zoluții exprese adoptate de di
ferite organe O.N.U. — au în
cercat să-și mențină cu forța 
dominația asupra fostelor co
lonii sau teritorii dependente. 
Este logic deci — a spus dele
gatul romîn — ca aceste pu
teri colonialiste să suporte 
ele însele costul operațiunilor 
O.N.U.

Pentru a ilustra proporția 
intereselor puterilor colonia
liste în Congo și motivele care 
au determinat acțiunile lor. 
delegatul romîn a arătat că 
Union Miniere, Tanganika 
Concesions și alte cîteva so
cietăți străine realizează anual 
din exploatările miniere veni
turi de peste 400 milioane do
lari.

După ce a arătat că unele 
puteri occidentale i-au trimis 
lui Chombe mercenari, arma-

ment și au pus la dispoziția 
lui teritoriile vecine ca rezer
ve strategice, reprezentantul 
romîn a subliniat că în cadrul 
O.N.U. reprezentanții acelo
rași puteri au impus încăl
carea prevederilor Cartei și 
denaturarea rezoluțiilor Con
siliului de Securitate. Aceste 
puteri au dirijat din culise 
activitatea Comandamentului 
forțelor O.N.U. nu pe linia o- 
biectivelor exprimate în ce
rerea originală a guvernului 
congolez, ci pe linia interese
lor acestor puteri.

în continuare, delegatul ro
mîn . a subliniat că Adunarea 
Generală O.N.U. nu poate 
să-și aroge drepturi care a- 
parțin Consiliului de 
ritate. Orice tentativă de a e- 
vita Consiliul de Securitate 
în această problemă constituie 
o violare inadmisibilă a Car
tei, a uneia din dispozițiile 
sale fundamentale și anume 
a principiului unanimității 
membrilor permanenți ai Con
siliului în ceea ce privește a- 
doptarea unor asemenea de
cizii.

în încheiere, reprezentantul 
romîn a reafirmat poziția gu
vernului Republicii Populare 
Romîne, după care el nu se 
consideră și nici nu se va con
sidera nici în viitor legat de 
vreo hotărîre care tinde să 
impună, prin încălcarea Car
tei, așa-zisele principii ale res
ponsabilității colective în fi
nanțarea operațiunilor O.N.U. 
în Congo și Orientul Mijlociu.

Secu-

Conferința conducătorilor
de state din Africa

• ADOPTAREA CARTEI AFRICII ȘI A UNOR REZOLUȚII 
GENERALE

ADDIS ABEBA 25 Trimisul 
special Agerpres, Al. Gheorgliiu, 
transmite: Conferința conducă
torilor statelor independente din 
întreaga Africă a adoptat în ca
drul ședinței din 25 mai — ulti
ma zi a lucrărilor sale — Carta 
Africii și o serie de rezoluții ge
nerale.

Observatorii de la fața locului 
consideră că adoptînd Carta A- 
fricii, conferința la nivel înalt a 
șefilor de state africane a făcut 
un pas înainte pe calea unității 
Africii. Reușind să treacă cu 
succes peste unele divergențe de 
păreri, ieșite la iveală în cursul 
dezbaterilor de pînă acum, șefii 
statelor africane și-au realizat 
dorința exprimată în unanimitate 
de a nu părăsi Addis Abeba îna
inte de a lua o hotărîre menită 
să favorizeze unitatea africană.

Proiectul de Cartă adoptat a 
fost elaborat de o comisie a mi
niștrilor afacerilor externe de
semnată în acest sens de șefii de 
state și se inspiră în mare parte 
din proiectul etiopian cu unele 
amendamente. Dintre cele 33 ar
ticole ale Cartei Africii cele mai 
importante se referă la crearea 
unei organizații a statelor afri
cane, avînd un secretariat per
manent. Funcționarea acestei or
ganizații urmează să fie asigu
rată de un consiliu al șefilor de 
state, forum suprem al acestei 
organizații, care urmează să se 
întrunească o dată pe an, un con
siliu al miniștrilor de externe cu 
întîlniri bianuale, o comisie eco
nomică și socială, o comisie cul
turală și o comisie de arbitraj, 
însărcinată cu rezolvarea even
tualelor litigii dintre statele a- 
jricane.

Carta stipulează că toate sta
tele africane, independente pot 
deveni membre ale acestei orga
nizații și că toți membrii săi se 
bucură de drepturi și datorii e- 
gale. Toate hotărîrile vor 
luate cu o majoritate de < 
treimi. Carta Africii urmează să 
intre în vigoare atunci cînd două 
treimi din statele 
la
o

A fost creat un secretariat ge
neral provizoriu care va urmări 
îndeplinirea hotărîrilor luate la 
Addis Abeba. El va funcționa 
pinii la intrarea în vigoare efec
tivă a Cartei Africii.

Rezoluția referitoare la pro
blema dezarmării cere să fie res
pectat principiul potrivit căruia 
Africa este o zonă denucleari- 
zată și Se pronunță pentru re- 
ti agerea bazelor militare străine 
de pe teritoriul african. intr-o 
altă rezoluție se solicită ca ță
rile africane să fie mai corespun
zător reprezentate în organele 
O.N.U.

PARIS 25 (Corespondentul A- 
gerpres transmite) : Cu specta
colul de sîmbătă seară de la tea
trul Charnps Elysee, la care a 
fost prezentată pentru a doua 
oara opera „Bărbierul din Se
villa", Teatrul de operă și balet 
al R. P. Romîne 
turneul la Paris.

Se poate spune 
vînt că ansamblul 
mîn a repurtat pe 
mai mari scene 
Franței un succes 
lucru subliniat în 
duri de întreaga presă franceză, 
precum și de personalitățile mu
zicale care au asistat la specta
colele cu „Oedip", „Bărbierul 
din Sevilla“ și „Cavalerul Roze
lor".

Rareori în ultimii ani s-a re
marcat o asemenea unanimitate 
în aprecierile cronicarilor muzi
cali. Ziarele pariziene an relevat 
cu multă căldură calitățile soliș
tilor, dirijorului, corului, punerii 
în scenă, decorurilor, ale întregu
lui ansamblu romîn. Presa sub
liniază, de asemenea, că data 
aleasă pentru acest turneu la 
Paris a fost cea mai potrivită. In 
general și cu atît mai mult anul 
acesta cînd teatrul „Champs Ely
see“ își sărbătorește semicente
narul, luna mai este rezervată 
invitaților de onoare.

Presa franceză continuă să pu
blice articole elogioase. „Pari- 
sien Libere“, revenind asupra 
spectacolului „Oedip", scrie : „O- 
pera din București a dat la Pa
latul Garnier o magnifică repre
zentație a unei opere din cele 
mai nobile și mai interesante ale 
epocii noastre.
„Oedip".
fost fără îndoială foarte fericit 
să asiste la
interpretare. Ar trebui citați toți 
protagoniștii care și-au dat con
cursul la acest spectacol. Ar tre
bui lăudată cum se cuvine fru
musețea sobră a vocii lui Cernei, 
forța și profunzimea vocii lui 
Ohanesian și cea plină de bogă
ție a lui Konya. Ar trebui rele
vate toate descoperirile fericite 
ale unei puneri în scenă care 
păstrează noblețea operei antice, 
rămînînd totuși umană și colo
rată. Ar trebui, de asemenea, sub- 
liniat cu cîtă grija dirijorul 
Mihai Brediceanu a condus acea
stă operă fără să acopere vre
odată vocile. Iată ce găsim în a- 
ceastă mare operă și totul îl da
torăm operei din București.

în ziarul „Le Monde" cunoscu
tul muzicolog francez Rene Du- 
mesnil în cronica consacrată 
spectacolelor prezentate de artiș-

și-a încheiat

pe drept cu- 
de operă ro- 
două din cele 
ale capitalei 
extraordinar, 
repetate rin-

Este vorba de 
George Enescu ar fi

această strălucită

A

fi 
două

particîpante 
conferința de la Addis Abeba 
vor ratifica.

tii romîni la Teatrul Champs 
Elisee scrie : „Păstrez de la a- 
ceastă reprezentație a „Bărbieru
lui din Sevilla“ amintirea uneia 
dintre cele mai bune, dacă nu 
chiar 3 celei mai bune reprezen
tații ale acestei opere Ia care am 
asistat vreodată. Și aceasta se da- 
torește faptului că ansamblul 0- 
perei din București constituie o 
echipă de artiști care, și indivi
dual, au o valoare deosebită, și 
care laolaltă formează un tot, o 
ființă însuflețită de o minunată 
unanimitate... Această comedie 
muzicală a fost interpretată cu 
tot atîta perfecțiune ca și trage
dia lirică „Oedip” de Enescu”.

în cronica ziarului „Le Mon
de" se aduc elogii ansamblului 
și soliștilor Teatrului de operă și 
balet, subliniindu-se calitățile 
artistice ale unor artiști ca C. 
Gabor, Valentin Teodorian, Ze- 
naida Pally etc. „Magda Iancu- 
lescu, se spune în cronică, inter
pretează rolul Rozinei cu o voce 
excepțională prin amploarea, vi
vacitatea, timbrul său. Ea cîntă 
minunat și este o artistă desăvîr- 
șită... cît despre Nicolae Herlea, 
ei este un Figaro așa cum l-a 
creat Beaumarchais. așa cum l-ar 
fi dorit Rossini. Vocea sa de 
bariton, arta sa de cîntăreț, vi
vacitatea sa de actor, verva sa 
entuziastă au constituit o adevă
rată bucurie pentru spectatori...“ 
„Orchestra și corul sînt minuna
te... Totul a contribuit la reușita 
unui spectacol în care toate ele
mentele dovedesc valoarea exem
plară a Operei din București".

„France Soir", sub titlul „Băr
bierul din Sevilla“ : o revelație 
— Opera din București", scrie 
despre primul spectacol de Ia 
Teatrul Champs Elysee al Operei

din București : „Cîntăreți 
prim ordin ? Da ; Elena Cernei, 
Magda Ianculescu și savurosul 
Figaro, Nicolae Herlea. Voci 
calde și puternice. Omogenitatea 
ansamblului este remarcabilă. 
Nici un fel de slăbiciuni în dis
tribuție. Opera din București are 
o orchestră perfect adaptată tea
trului liric".

Ziarul „L’Humanite“ după 
arată că prezentînd opera „ 
dip" ansamblul din București și-a 
confirmat clasa sa internațională, 
scrie despre prezentarea operei 
„Bărbierul din Sevilla" : „Ceea 
ce impresionează de la început 
în acest spectacol este grija cu 
care spectacolul a fost pus la 
punct în toate privințele. Acest 
lucru a fost asigurat de un dirijor 
profund pătruns de stilul lui 
Rossini, Egizzio Massini care a 
realizat în mod perfect unitatea 
dintre voci și orchestră, lucru 
primordial. Doi artiști au domi
nat în special această distribu
ție : Nicolae Herlea, cu siguranță 
unul dintre cei mai buni inter- 
preți ai lui Figaro care pot fi vă- 
zuți și auziți astăzi și Magda Ian.
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Foto : TASS-Moscova

} MOSCOVA — Noul ansam-j 
( blu de locuințe Himki-Ha- J 
[ vrino. Aici vor locui mun- ! 
f citori de la metroul din.

Moscova

( blu de locuințe Himki-Ha- )
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l
culescu care oferă Rosinei 
voce caldă și bogată".

La rîndul său, ziarul „Le 
garo" arată că reprezentația 
perei din București cu „Bărbie
rul din Sevilla" este „uria dintre 
cele mai frumoase prezentate pe 
scenele Parisului. Nicolae Herlea 
este cel mai bun Figaro pe care 
l-am auzit vreodată. Voce de 
bronz superbă. Aceasta i-a adus 
lui Herlea mai mult decît un suc
ces : un triumf. El a știut să-și 
compună rolul cu măiestrie. Cei
lalți interpreți au aceleași ca
lități. Punerea în scenă clasică, 
dar bogată, este strălucită".

Fi-
0- Plenara

(. C. al II. T. C.
din Danemarca

pentru Filarmonica de Stat
George11

VIENA 25 (Corespondentul 
Agerpres transmite): Primul 
concert al Filarmonicii de stat 
„George Enescu” la Viena se 
bucură de aprecieri elogioase 

cercurile muzicale și în pre
sa austriacă. „Cunosc foarte 
bine orchestra simfonică „Geor
ge Enescu". a spus cunoscutul 
dirijor austriac Hans Swarow- 
ski. Admir mult calitatea deo
sebită și disciplina de care dau

Enescu“
dovadă membrii Filamornicii 
din București. In tinerețea mea 
am vizitat Rominia și recu
nosc în mulți dintre membrii 
orchestrei, pe elevii muzicieni
lor de valoare pe care i-am cu
noscut în această țară. Orches
tra are o frumoasă tradiție 
clasică... George Georgescu, di
rijorul ei, este un muzician, de 
calitate, cu tradiție clasică, tot 
atît de bun interpret al lui 
Beethoven, ca și al lui Richard 
Strauss”,

Ziarul „Expres” scrie în cro
nica consacrată primului con
cert al Filarmonicii rominești 
la Viena: „George Georgescu 
binecunoscut la Viena, este 
stăpîn pe orchestră, con- 
ducînd pe muzicienii săi cu 
gesturi line și curgătoare. 
Ca dirijor el este o perso
nalitate puternică, care știe să 
transmită cu precizie și hotărî
re simțămintele sale”. La 
rîndul său. ziarul „Kurrier” 
scrie: „Concertul pentru vioară, 
a fost interpretat de Ion Voicu 
cu superioritate și sensibilita
te". Criticul acestui ziar apre
ciază că „Filarmonica din 
București este un ansamblu 
versat și disciplinat”. Ziarul 
aduce totodată elogii lui Geor
ge Georgescu.

Sîmbătă seara a avut loc la 
„Konzerthaus” cel de-al doilea 
concert al Filarmonicii „George 
Enescu”. Sub bagheta dirijoru
lui austriac Hans Swarowski, 
orchestra a interpretat Simfo
nia a Vlll-a de Anton Bruck
ner. Duminică, Filarmonica 
bucureșteană își începe tur
neul în diferite orașe ale Aus
triei.

După cum anunță ziarul 
„Land og Folk“, la Copen
haga a avut loc Plenara Co

mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din Dane
marca. Plenara a discutat despre 
perspectivele care s-ar deschide 
în fața tineretului în cazul cînd 
Danemarca va deveni o țară 
neutră.

K. Jespersen, președintele 
Partidului Comunist din Dane
marca, a rostit la această plenară 
un amplu discurs. Unica cale spre 
pace, a spus el, este dezarmarea. 
Poporul danez nutrește speranța 
că guvernul va elibera țara de 
povara obligațiunilor față de 
N.A.T.O.

în momentul de față, a subli
niat președintele Partidului Co
munist din Danemarca, cheltuie
lile pentru înarmare ale Dane
marcei se ridică la suma de 1 800 
milioane coroane pe an, adică o 
sumă de șase ori mai mare decît 
aceea care se cheltuia pentru' a- 
parare înainte de aderarea Da
nemarcei la N.A.T.O.

K. Jespersen a chemat guver
nul și Folketingul (parlamentul 
danez) să revizuiască politica 
Danemarcei.

Naționale a R. P. Romine in U. R. S. S.
MOSCOVA 25 Coresponden

tul Agerpres transmite : Sîm
bătă delegația Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne, care 
se află în Uniunea Sovietică 
la invitația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., însoțită de amba
sadorul R.P. Romîne la Mos
cova, N. Guină, a făcut o vi
zită tovarășului N. Ignatov, 
președintele Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. Au fost de 
față S. Orlov, secretar al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. și Z. Serdiuk, mem
bru al Comisiei de propuneri 
legislative a Sovietului Uni
unii.

în timpul convorbirilor pri
etenești care au avut loc, N. 
Ignatov a vorbit despre apor
tul adus de Federația Rusă — 
cea mai mare republică din 
Uniunea Sovietică — la dez-

voltarea economiei, culturii și 
științei în Uniunea Sovietică. 
El și-a împărtășit impresiile 
culese în timpul călătoriei pe 
care a făcut-o în țara noastră.

Acad. Athanase Joja, condu
cătorul delegației Marii Adu
nări Naționale, a vorbit despre 
impresiile culese în timpul 
vizitării orașelor Moscova și 
Leningrad și despre întîlnirile 
avute cu oamenii sovietici.

în aceeași zi membrii dele
gației Marii Adunări Națio
nale au vizitat Panorama bă
tăliei de la Borodino și au a- 
sistat la spectacolul de balet 
„Laurenția“, prezentat de Tea
trul Mare al Uniunii Sovietice 
în Sala Congreselor din Krem
lin.

Vizita delegației Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne 
în Uniunea Sovietică conti
nuă.

LONDRA 25 (Agerpres). — 
în ziua de 24 mai delegația 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne. condusă de tovarășul 
Roman Moldovan, membru în 
Consiliul de Stat, a făcut o vi
zită în portul Londrei. Delega
ția romînă a fost însoțită de 
parlamentarii englezi : K. Zil-

liacus, A. E. Oram, Lady 
Gammans, G. Longden, Sir 
Barnett Janner, precum și 
generalul W. Dimoline, secre
tarul grupului englez al Uni
unii interparlamentare.

Administrația portului Lon
drei a oferit ne bordul vasu
lui „St. Katherine” un dejun în 
cinstea delegației. Oaspeții au 
fost salutați de Sir Leslie Ford, 
director general al administra
ției portului Londrei. La dejun 
a participat, de asemenea, Al. 
Lăzăreanu, ministrul R.P. Ro
mîne la Londra.

'fr
în după-amiaza zilei de 25 

mai delegația Marii Adunări 
Naționale și-a încheiat vizita 
în Marea Britanie, părăsind 
Londra pe calea aerului. Pe 
aeroportul central al Londrei 
delegația a fost condusă de ge
neralul W. Dimoline, secretarul 
grupului englez al Uniunii in
terparlamentare, și colonelul 
P. Flower, adjunctul șefului 
Ceremonialului de stat. Au fost 
prezenți, de asemenea, Al. Lă
zăreanu, ministrul R.P. Romîne 
la Londra, și alți membri ai 
legației.

căconsideră

partea cui 
se spune

se 
în

Situația

circa 10 000 j 
australieni, j 
' 1 timpul )

din Irak

N. A. T. O

nunțat că în primele trei luni „le 
anului 1963 costul vieții în Chi
le a crescut cu 14 la sută. Presa 
chiliană subliniază că această 
creștere este fără precedent in 
istoria țării.

— La 24 mai, 
al Cubei, Fi- 

președintele 
Miniștri al 

au

blicității un apel în care chea
mă popoarele să asigure orga
nizarea cu succes a acestei 
zile internaționale

I

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad a anunțat la 25 mai 
că a fost descoperit un complot 
împotriva actualului guvern al 
Irakului. Postul de radio preci
zează că au fost operate nu
meroase arestări și că cei im
plicați în acest complot vor fi 
judecați de tribunale speciale.

Intr-un comentariu trans
mis de postul de radio Bagdad, 
după anunțarea descoperirii 
complotului, sînt adresate cri
tici severe guvernului R.A.U., 
luîndu-se totodată apărarea 
poziției actualului guvern din

Siria în conflictul care s-a ivit 
intre Damasc și Cairo. „Pre
zența la putere in Irak a par
tidului Baas trebuie să indice 
în mod clar de 
află Bagdadul”, 
comentariu.

Observatorii
comunicatele si comentariile 
transmise de radio Bagdad in
dică faptul că în complotul 
despre care este vorba sînt im
plicate elementele care se pro
nunță pentru unitate imediată 
și necondiționată cu Egiptul și 
că partidul Baas a preluat pu
terea deplină în Irak,

l Recent a avut loc la Syd- j 
( ney un marș al păcii la care) 
( au luat parte c..— ._... .
I de cetățeni <
( In iotografie : In 11...,_
( marșului păcii la care parti- j 
ț cipă și numeroși muncitori j 
f docheri din portul Sydney. J

După sesiunea pactului
• MOSCOVA, 

primul ministru 
del Castro, și 
Consiliului de 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, 
sosit pe litoralul caucazian al 
Mării Negre pentru odihnă.

cia Vinh Binh, situată la 75 
mile de Saigon. Un grup de 
100 de partizani au atacat satul 
strategic bine păzit de la Ben 
Cat. situat la 25 de mile de 
capitala sud-vietnameză.

ordinului privind introducerea 
stării de asediu.

La 24 mai, subliniază agen
ția citată, autoritățile militare 
din Izmir au interzis toate a- 
dunările și demonstrațiile.

din 
sub-

agresiv al
OTTAWA 25 (Agerpres). — 

Sesiunea Consiliului ministe
rial al N.A.T.O., care a avut loc 
la Ottawa, a întreprins primul 
pas spre integrarea forțelor nu
cleare aliate, relatează agenția 
Reuter. Corespondentul 
Ottawa al acestei agenții
liniază că, după părerea ofi
cialităților N.A.T.O., „cel 
important aspect al noii aven
turi comune constă în faptul 
că Statele Unite vor permite 
accesul țărilor aliate la infor
mații în domeniul nuclear care 
pînă acum erau păstrate se
cret”. Dorind să ascundă opi
niei publice mondiale adevăra
tul caracter al integrării nu
cleare pe care o pregăteau, 
Statele Unite au prezentat tot 
timpul proiectele lor în acea
stă privință ca urmărind să 
împiedice răspîndirea armelor 
nucleare. Acum a devenit evi
dent că crearea unei forțe nu
cleare a N.A.T.O. contribuie pe 
două căi la răspîndirea arme
lor de exterminare ; prin atra
gerea unor noi țări și în pri
mul rînd a Germaniei occiden
tale la controlul și mînuirea 
armelor nucleare și prin faptul 
că nu exclude, ci dimpotrivă, 
încurajează dezvoltarea forțe
lor atomice „naționale” ale An
gliei și Franței.

La sesiunea N.A.T.O. a fost

mai

creat cadrul organizatoric 
numai pentru forțele nucleare 
afectate în momentul de față 
comandamentului suprem al 
N.A.T.O. din Europa, ci. după 
cum subliniază agenția Fran
ce Presse, „și pentru cele care 
îi vor fi afectate în viitor”. 
Ideea că așa-zisa „forță fără 
nume”, a cărei constituire a 
fost anunțată oficial la Ottawa, 
constituie numai un prim pas 
pe calea intensificării înarmării 
atomice a N.A.T.O.. revine în 
toate declarațiile 1 
sesiune de fiecare 
la ea. Ea este evidentă în spe
cial în declarația ministrului 
afacerilor externe al R.F.G., 
Schroder, care a apreciat că 
„s-au realizat unele progrese' 
lăsînd totodată să se î 
că Germania occidentală do
rește să se meargă cit mai cu- 
rînd mai departe.

Atitudinea Franței a consti
tuit obiectul celor 
roase comentarii. .
dat de Franța pentru crearea 
unei forte nucleare „modeste” 
a N.A.T.O., după ce reprezen
tanții guvernului francez au 
declarat în repetate rînduri că 
sînt împotriva oricărei forțe de 
acest fel. dă speranțe celor 
care ar dori ca puterea nucle
ară a N.A.T.O. să se dezvolte 
cit mai rapid.

I
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I
I
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• RABAT. — Televiziunea ma
rocană a transmis o emisiune con
sacrată R. P. Romîne, în care a 
prezentat telespectatorilor maro
cani mai multe filme romînești 
de scurt metraj.

Conilict între jandarmii 
lui Chombe 

și unitățile armatei 
naționale congoleze

• LONDRA. — La 24 mai, 
63 de membri laburiști ai. par
lamentului au prezentat în 
Camera Comunelor o rezolu
ție în care cer ca guvernul 
englez să manifeste inițiativă 
la tratativele de la Geneva cu 
privire la interzicerea experi
ențelor cu armele nucleare și 
să declare că Anglia nu va 
lua experiențele nucleare 
nu va participa la ele.

re
fi

Noi lovituri 
date de torțele patriotice 
sud-vietnameze trupelor 

diemiste

SAIG'ON — corespondentul 
agenției Reuter anunță că for
țele patriotice sud-vietnameze 
continuă 
împotriva 
diemiste și 
strategice” 
ternați cu 
nici sud-vietnamezi.

In dimineața zilei de 24 mai, 
detașamente de partizani au a- 
tacat avanposturile militare și 
„satele strategice” din provin-

și lanseze atacuri 
pozițiilor trupelor 
a așa-ziselor „sate 
în care au fost in- 
forța cetățeni paș-

ELISABETHVILLE. — A- 
gențiile occidentale de presă 
relatează că la 24 mai a izbuc
nit la Elisabethville un con
flict între jandarmii lui 
Chombe și unitățile armatei 
naționale congoleze. Trupe ale 
O.N.U. și unități congoleze, 
transmite .agenția Reuter, au 
dezarmat și împrăștiat nume
roși jandarmi katanghezi care 
făceau parte din garda perso
nală a lui Chombe. „Nimănui 
nu i se poate permite să aibă 
o armată personală.”, a decla
rat un reprezentant al coman
damentului O.N.U.

încă 
tul lui 
jurat 
unități 
de 
preda armele, aceste 
au pătruns în palat unde, în 
urma unei percheziții, au con
fiscat un număr de arme și cî
teva drapele katangheze. Apoi 
i-au dezarmat pe jandarmii 
din garda lui Chombe aflăți 
într-o cazarmă din afara ora
șului.

• WASHINGTON. — La 
24 mai, ministrul R. P. Romî
ne la Washington, Petre Bălă- 
ceanu, a oferit un cocteil în 
cinstea delegației de arhitecți 
și oameni de teatru romîni 
care au vizitat S.U.A. timp de 
aproape o lună de zile. La coc
teil au participat numeroși 
arhitecți, profesori, oameni de 
știință, oameni de cultură, ac
tori, regizori și ziariști.

Au luat parte, de asemenea, 
funcționari superiori din De
partamentul de Stat, șefi ai 
unor misiuni diplomatice și 
membri ai corpului diploma
tic.

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

din cursul nopții pala- 
Chombe a fost încon- 
de trupe ale O.N.LJ. și 
congoleze. Lovindu-se 

refuzul jandarmilor de a 
unități

După eșuarea loviturii 
de stat din Turcia

• SANTIAGO DE CHILE. — 
Biroul chilian de statistică a a-

ANKARA — După cum re
latează corespondentul din 
Ankara al agenției France 
Presse, autoritățile militare din 
capitala Turciei au interzis 
publicarea oricăror știri, foto
grafii sau comentarii referi
toare la recenta 
lovitură de stat 
loc în Turcia.

Agenția France 
că la Istanbul a fost interzisă 
apariția a încă două ziare — 
„Yeni Istanbul” și „Sony Ha- 
vadis” învinuite de încălcarea

TOKIO. — în declarația 
semnată de 42 de oameni de 
știință și activiști pe tărîmul 
culturii din Japonia, dată pu
blicității la Tokio, se spune că 
accesul submarinelor atomice 
americane în porturile japo
neze va intensifica încordarea 
în Extremul Orient.

Oamenii de știință japonezi 
sprijină declarația Consiliului 
științific al Japoniei și che
marea conferinței oamenilor 
de știință japonezi de la Ta- 
kehara, care au avertizat des
pre primejdia pe care o re
prezintă navele nucleare pur
tătoare de rachete ale S.U.A.

Oamenii de știință și cul
tură din Japonia declară că 
profunda neliniște pe care au 
încercat-o acum trei ani în le
gătură cu revizuirea „tratatu
lui de securitate” japono-ame- 
rican devine din nou actuală 

acces 
ale

Din partea R. P. Romînă, la 
conferință a participat o dele
gație a C.C. al Uniunii Sindica
telor din întreprinderile indu
striei de petrol, chimie și gaz 
metan, condusă de tov. Ion 
Istrate, secretar al C.C. al Uniu
nii.

Aldo Moro 
Însărcinat să formeze 

noul guvern italian

încercare de 
care a avut

Presse arată

din cauza plănuitului 
al submarinelor atomice 
S.U.A. în Japonia.

• MOSCOVA. — La Moscova 
s-au încheiat la 25 mai lucrările 
celei de-a patra conferințe in
ternaționale a muncitorilor din 
industriile chimică, petrolieră ți 
similare, Ia care au participat 
delegați din aproximativ 40 de 
țări.
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• ROMA. — Agenția Reuter 
anunță că președintele Italiei, 
Antonio Segni, a primit la 25 
mai pe secretarul partidului ere- 
știn-democrat, Aldo Moro, și l-a 
însărcinat să formeze un nou 
guvern italian, în locul guvernu
lui condus de Amintore Fanfa
ni, care a demisionat la 16 mai. 
Moro a acceptat să încerce for
marea guvernului.

După cum subliniază agenția 
Associated Press, se așteaptă ca 
Moro să încerce formarea 
coaliții de „centru-stingă* 
mănătoare aceleia care 
sub președinția lui 
Subliniind că la Roma 
deră că „tratativele în
formării guvernului vor fi difi
cile” agenția precizează că ele 
vor dura aproximativ o suptă- 
mină.

unei 
ase- 

a existat 
Fanfani. 

se consi- 
vederea

PRAGA. — Potrivit relatări
lor agenției C.E.T.E.K.A., cu 
ocazia zilei internaționale de 
solidaritate cu poporul spaniol, 
secretariatul F.S.M. a dat pu-

• NAIROBI. — La 25 mai a- 
legerile din Kenya a căror des
fășurare a început cu șapte sile 
în urmă (18 mai) și în urma că
rora acest teritoriu își va pro
clama autoac ministrarea internă 
au intrat în a treia și ultima 
etapă. în prima etapă, care a 
avut loc între 18—19 mai, corpul 
electoral și-a desemnat repre
zentanții în cele șase adunări re
gionale ale țării ; între 22—23 
mai au fost aleși cci 41 de mem
bri ai senatului ; 
minică urmează 
membrii Camerei 
lor. Această din 
re electorală este 
tantă, de rezultatul ei depinzind 
desemnarea primului ministru. 
Despuierea tuturor buletinelor 
va începe la 28 mai, iar rezulta
tele oficiale nu vor fi cunoscute 
înainte de sfîrșitul lunii.

sîmbătă și du
să fie aleși 
Reprezentanți- 

urmă consulta- 
cea mai impor-

O NEW YORK. — La ședința 
de la San Louis, Comitetul executiv 
al Uniunii sindicale A.F.L.-C.I.O. 
a adoptat o rezoluție în care se 
exprimă sprijinul deplin fată de 
mișcarea populației de culoare 
din orașul Birmingham pentru li
chidarea segregației rasiale.

Comitetul executiv cere înfăp
tuirea mult trîmbițatelor .posibili
tăți egale“ in angajarea negrilor 
la lucru. Numa; garantarea drep
tului negrilor la muncă poate re
zolva problema Birminghamului și 
a altor orașe americane, se subli
niază in document.


