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LA ORDINEA ZILEI
PE OGOARE

întreținerea culturilor
entru ca belșugul 
acestui an să fie 
cît mai mare, lu
crătorii ogoarelor 
muncesc în aceste 
zile cu rîvnă. O 
mare atenție acor

dă. mecanizatorii și colectivi
știi întreținerii culturilor pră- 
șitoare.,

Corespondenții noștri vo
luntari de la sate ne trimit,zil
nic vești despre stadiul în care 
se găsesc aceste lucrări. Con
stantin - Frîncu din Făcăieni, 
raionul.Fetești, ne scrie:

„Brigăzile de mecanizatori 
conduse de tinerii Mircea 
Chiajă și Nicolae Cățeloiu de 
la S.M.T. Făcăieni, lucrează 
cu însuflețire la întreținerea 
culturilor în gospodăria colec
tivă Progresul. La recepția 
primelor două prașile meca
nice executate pe 900 de hec
tare cu porumb, ambele bri
găzi au primit de la Spirea 
Petrescu, inginerul gospodări
ei, calificativul „foarte bine!” 
Acest fapt i-a obligat ca și de 
acum încolo să lucreze tot atît 
de bine. în numai trei zile 
harnicii tractoriști au execu
tat prașila a treia pe 420 de, 
hectare cu porumb și 230 hec
tare cu floarea-soarelui”

Despre o brigadă de cîmp 
fruntașă la prașila a treia ma
nuală la porumb, ne scrie Și 
Simion Bercea din comuna 
Sînger, raionul Luduș, E vorba ■ 
de brigada condusă de Olar 
Gladiu în care lucrează mulți 
tineri. Corespondentul amin
tește că la prășitul celor 84 de 
hectare cu porumb cei, mai' 
harnici au fost tinerii Simion 
Ldca, Maria Bubău, Gligor 
Olar, Macavei Luca și alții.

La gospodăria de stat Belciuga tele, regiunea București, s-a 
terminai reparatul mașinilor ag ricole care vor lucra Ia seceriș. 
După o verificare atentă și ultima combină va , ii trimisă spre 

lanuri
' Foto AGERPRES

O corespondență mai 
amplă am primit de la Petre 
A. Dănuță, secretarul organi
zației de bază U.T.M. din gos
podăria colectivă „Victoria 
socialismului” din Năsturelu, 
raionul Zimnicea. Dînsul ara
tă că, împreună cu trei mem
bri din comitetul U.T.M. pe 
gospodărie, a întreprins un 
raid în brigăzile I și a Il-a de 
cîmp care sînt în întrecere. 
Ei s-au interesat îndeaproa
pe și au ' controlat cum 
lucrează la prașila porumbu
lui tinerii din fiecare echipă. 
Evidențiază în mod deosebit 
pe tinerii din echipele conduse- 
de Dumitru Costea, Hie Po
pescu și Gheorghe Gust din 
brigada a doua. La brigada 
I, membrii comitetului 
U.T.M. l-au găsit pe brigadier 
prin lanul de porumb. Mergea 
în urma unor colectiviști care 
prășeau și... smulgea buruie
nile. Erau cei din echipa con
dusă de tînărul Alexandru 
Voicu. Cînd acesta a fost în
trebat de ce nu supraveghea
ză cum lucrează oamenii, el a 
răspuns : „Pădure fără uscă
turi nu se poate, așa că nici 
porumb fără buruieni...” I s-a 
explicat, ocolo, pe loc că, pro- 
cedînd. așa, își fură singur 
căciula, pentru că buruienile 
dijmuiesc recolta. Șeful de e- 
chipă însă, s-a făcut că nu în
țelege. „Iată de ce — continuă 
corespondentul — comitetul 
U.T,M. din gospodăria noastră 
a hotărît ca atitudinea lui Voi
cu > să fie discutată într-o șe
dință de comitet”,

NICOLAE BARBU

Pregătiri pentru seceriș
u fiecare zi care 
trece, se apropie 
bătălia strîngerii 
recoltei de grîne. 
în toate stațiunile. 
de mașini și trac
toare și la gospo

dăriile de stat din raionul 
nostru, combinele, presele de 
balotat paie și, celelalte ma
șini care vor lucra la seceriș’ 
s-au reparat, au fost recep
ționate și, în mare parte, au 
fost trimise la brigăzi. 
Toți mecanizatorii care vor 
lucra pe combine au fost in- 
struiți, s-au făcut cu ei de
monstrații practice pentru 
fiecare operație de mînuire a 
combinei. Gospodăriile colec
tive au asigurat cîte 100 de 
saci pentru fiecare combină, 
au pregătit toate atelajele și 
au revizuit 120 de autocamioa
ne. Acum se desfășoară lucră
rile de pregătire corespunză
toare a spațiilor de depozita
re a cerealelor.

. La strîngerea recoltei de pe 
cele peste 32 000 de hectare cu 
grîu, ovăz și orz vor lucra un 
număr de 417 combine Aceas
ta înseamnă că zilnic se va 
recolta cel puțin 2 500 de hec
tare. Transportul grînelor vor 
fi asigurat în proporție de a- 
proape sută la sută de către 
autocamioanele , și . atelajele 
gospodăriilor colective. Un 
număr, de 60 de prese meca
nice vor balota paiele pentru 
ca,să fie deschis cîmp larg de 
lucru mecanizatorilor care vor 
ara și însămînța plante fura
jere. în planul nostru de mă
suri, în urma unui studiu a- 
mănunțit, am prevăzut ca să 
terminăm secerișul în tot ra
ionul în cel. mult 12 zile, iar

■
înărul șofer Ioan
Lar din Turda a 
suferit, nu de 
mult, un grav ac- 

1 cident. El a fost 
dus la Clinica de 
chirurgie nr. 1 

Cluj într-o stare foarte gravă. 
Avea arsuri puternice pe a- 
proape jumătate din supra
fața corpului. Picioarele, to
racele și regiunea spatelui, ca 
și miinile îi erau arse pînă la 
carne. Examinîndu-l, medicii 
erau foarte sceptici in ce pri
vește șansa de salvare. Tînă- 
rul se afla între viață și 
moarte. Încercarea unui trata
ment s-a dovedit prea puțin 
eficace, deoarece arsurile erau 
prea întinse. Singura soluție 
— rod al ultimelor cercetări 
în medicina modernă — era 
aceasta : acoperirea arsurilor 
prin plastie, cu piele luată din 
regiunile nearse ale bolnavu
lui. Dar arsurile erau prea 
mari și medicii nu aveau de 
unde să recolteze tegumente. 
Ce era de făcut 2

Grupul de medici, în frunte 
cu profesorul universitar dr. 
Aurel Nana, cu dr. Crișan 
Mircioiu, șef de lucrări, și dr. 
Petru Pitea, specialist în ar
suri și plastie, au trăit mo
mente de mare tensiune. Fie
care clipă ce trecea ’ agrava

„Nici un vagonet 
de cărbune 

rebutat“
Minerii din exploatările 

Văii Jiului se străduiesc ca, 
odată cu sporirea continuă a 
producției, să îmbunătățească 
indicii calitativi ai cărbunelui, 
în numeroase abataje se apli
că în acest scop inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune 
rebutat”. Pentru atingerea a- 
cestui obiectiv, la Exploatarea 
minieră Petrila majoritatea 
brigăzilor din abataje aplică 
procedeul de pușcare selectivă 
a fronturilor de lucru cu inter- 
calații de steril. Ca urmare, 
procentul de cenușă a fost re
dus față de normele admise, 
cîștigul realizat pe seama îm
bunătățirii calității echivalînd 
cu costul a peste 1 500 tone de 
cărbune.

(Agerpres)

Bibliotecara Nicula Silvia a ! 
venit din sat la brigada Ier j 
gumicolă a G.A.C. Coteana, J 

raionul Slatina
Intr-o clipă de repaus, tine- j 
rii răsfoiesc ultimele noutăți ) 

al orzului în 3—4 zile. Firește 
că va fi nevoie de o organi
zare perfectă, pe om și zile, 
pe fiecare tarla, la fiecare a- 
rie, la transporturi, la maga
zii și bazele de recepție.

La gospodăriile colective 
Limanu, Straja, Potîrnichea și 
altele s-au întocmit planuri

CONSTANTIN CÎRJAN 
vicepreședinte al Consiliului 

agricol raional — 
Negru Vodă

(Continuare în pag. a IlI-a) 

Vedere a noilor construcții din Brăila Foto : S, VIOREL.

situația bolnavului. Tînărul 
îndura chinuri groaznice. A- 
tunci s-a hotărît să se încerce 
ultima șansă: să se ceară ru
delor, prietenilor și tovarășilor 
de'muncă să doneze tegumen
te. Experiența cu tegumente 
străine era foarte dificilă, dar 
nu , lipsită de speranțe. Soția 
tînărului nu putea să-i ofere 
prea mare ajutor. Ea trebuia 
să nască foarte curînd. Ceilalți 
membri ai familiei sale nu e- 
rau pe aproape. Au sărit să-l 

Cei unsprezece prieteni ai lui Lar
salveze tovarășii de muncă. 
Cînd directorul fabricii „9 
Mai” din Turda, tovarășul 
Ioan Iancu, a transmis 'mesa
jul sosit de la Cluj,' în cîteva 
minute s-au prezentat la ma
șina cu care trebuiau să plece 
spre Cluj mai mulți tineri do
natori decît era nevoie. Mo
mentul a fost emoționant. Fie
care dintre acești tineri știau 
prin ce vor trece, cit de dure
roasă va fi operația, dar a- 
tunci, în mod firesc nu se mai 
gindeau la ei, ci la omul aflat
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• Pregătiri Ia Institutul 
politehnic din Brașov pen
tru practica de vară

( Sudorii Chirilă Valeriu și )

I Ionescu Filip sînt doi din- { 
tre fruntașii secției lăcătu- 
șerie montaj de la Uzina 
nr. 2 din Ploiești. Rezulta
tele obținute în muncă se 
datoresc calificării lor înalte 
și conștiinciozității cu care 
își îndeplinesc sarcinile de, 

producție. )
Foto : O. PLECAN J I

Un nou cinematograf cu ecran lat...
In comuna Zmeeni, din raio

nul Buzău, a fost inaugurat al 
doilea cinematograf sătesc cu 
ecran lat. Acest. cinematograf 

, este al 23-lea : cinematogrăi 'cu 
1 ecran lat din regiunea Ploiești. 
Seara cînd se întorc de la mun
ca cîmpului, colectiviștii .din 
Zmeeni, au posibilitatea să 
vizioneze filme, proiectate pe 
ecran lat și în condiții tehnice 
foarte bune.

ZOGAS LAMBROS...și un nou teatru de vară
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru). —
La Drănic, în raionul Segar- 

cea, s-a dat în folosință un nou 
teatru de vară. Construit prin 
acțiuni de muncă patriotică și 
cu materiale provenite din re
surse locale, noul edificiu este 
o frumoasă lucrare ce împo
dobește comuna. Este cea de a 
treia construcție de acest gen 
ridicată de la începutul anu
lui. Lunile acestea se vor mai 
da în folosință alte 4 aseme
nea edificii în comunele Mă- 
ceșu de Sus, Lipov, Măceșu de 
Jos și Ostroveni. Cu acestea, 
numărul teatrelor de vară con
struite în raionul Segarcea se 
va ridica la 19.

între viață și moarte. Cine sînt 
cei care au sărit să salveze 
viața lui Lar ? Comuniștii și 
utemiștii: Adrian Ilea, lăcă
tuș, în vîrstă de 25 ani, Iozsa 
Martin, strungar, în vîrstă de 
23 ani, Ioan Dobre, tehnician, 
în vîrstă de 27 ani, Gh. Ciorea, 
lăcătuș mecanic în vîrstă de 
31 ani, prietenul și vecinul lui 
Lar, tînărul șofer Gh. Meret. 
Ei au fost primii care au 
sosit la Cluj, într-un 
timp neobișnuit de scurt, 

ceea ce i-a impresionat pe 
medici și le-a dat curaj. 
Lar i-a văzut lîngă patul lui, 
a simțit o clipă că durerile i 
se alină, că-i e mai ușor. Ime
diat s-a trecut la recoltarea te
gumentelor cu un aparat spe
cial, de construcție romîneas- 
că. Operația peMru tăierea, 
doar cu o ușoară anestezie, 
a unor mari suprafețe de 
piele din pulpa piciorului e 
deosebit de dureroasă. Băieții 
au suportat-o însă toți cu băr
băție. In urma aparatului ră-

SIMPOZION CU TEMA
Cetățenii din PaȘ- 

. ni au participat la 
Un simpozion, înso
țit de proiecții, cu 
tema: Regiunea Iași, 
astăzi. Dăspre rea
lizările-și viața nouă 
din regiune. au vor
bit prof. univ I. Șan- 
dru. pr’or.ecțor ■ al 
Universității „Al. I. 
Cuza” țlin Iași;,și 
prof. univ. Gavril 
Istrăte, decanul Fa
cultății de filologie.

La casele raiona
le de cultură din

regiune se desfășoa
ră cîte 6 manifesta
re instructiv-educa- 
tivă în fiecare zi. 
Juriști, medici, ingi
neri și alți oameni 
de știință și cultură 
fac expuneri și dau 
consultații, ■ 'privind 
legalitatea socialis
tă, ocrotirea fami
liei, importanța res
pectării regulilor i- 
gienico-sanitare. un 
deosebit interes au 
stîrnit în rîndul oa
menilor muncii „se
rile științifice” în

Amenajări pentru brigăzile 
de tractoare

permanente

în 66 de gospodării colective 
din regiunea Suceava se con
struiesc anul acesta tabere 
pentru brigăzile permanente 
de tractoare. La gospodăriile 
colective din Mileanca, Lișna, 
Brehuești, Pleșani lucrările de 
construcții se desfășoră din 
plin. Fiecare tabără cuprinde 
două dormitoare, bucătărie, 
sală de mese, birou, spălător 
etc. Mecanizatorii vor avea la 

TABERE DE VARĂ ALE PIONIERILOR SI ȘCOLARILOR
CONSTANȚA (de la corespondentul nostru). —
Duminică, 16 iunie, și-au reînceput obișnuita activitate de vară 

taberele de vară ale pionierilor și școlarilor de pe malul mării. 
La Năvodari, Schitu, 2 Mai, Sulina și Niculițel, au sosit peste 3 000 
de elevi din diferite regiuni ale țării. In curind va primi oaspeți 
și stațiunea de ia Costinești. In acest an aproape 15 000 de elevi 
își vor petrece o parte din vacanță în taberele de pe litoral.

mînea o rană uriașă, însînge- 
rată. De durere,- le cădeau la
crimi din ochi, dar zîmbetul 
de pe buze nu le-a • dispărut. 
Aceasta a sporit moralul bol
navului într-un mod conside
rabil. Suferința lui,a fost .ali
nată de curajul, de bărbăția 
și spiritul de sacrificiu': al '''to
varășilor lui de muncă. Cîhd! 
primele tegumente i-au acope
rit . arsurile, Lar a simțit' cum 
din viața celor cinci se scurge, 
încet, prin toate fibrele sale, 

viață, putere, forță. Acum știu 
că nu voi mai muri, le-a spus 
el emoționat prietenilor săi.

Dar nici cele povestite, pînă 
aici încă nu dezvăluie întrea
ga măsură a frumuseții morale 
a eroilor noștri. Sînt impresio
nante cîteva amănunte.

Cei cinci au fost .- internați 
pentru vindecarea rănilor. Dar 
în timpul acesta au sosit alți 
tineri să-și ofere ajutorul’pen
tru salvarea lui Lar. S-au pre
zentat la clinică presatorii 
Alex. Anca, Dumitru Mărgi-

■■
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cadrul cărora se fac 
expuneri despre cu
ceririle științifice 
ale- veacului nostru, 
„atlasurile literare”, 
sa'u „medalioanele 
literare”, simpozi
oanele, conferințele, 
exptinerile sînt ur
mate de programe 
artistice-, film, spec
tacole prezentate de 
artiști profesioniști 
din Iași ori din alte 
orașe, precum și 
spectacole date de 
artiști amatori.

dispoziție aparate de radio, 
biblioteci etc. Totodată se ame. 
najează ateliere pentru efec
tuarea reparațiilor mai ușoare 
la tractoare și mașinile agri
cole, se construiesc . remize. 
La ridicarea acestor construc
ții colectiviștii folosesc mate
riale din resurse locale : pia
tră, chirpici, lemnul provenit 
din defrișări.

(Agerpres)

i n.eanu.și lăcătușul mecanic Iu- 
' liu Belea.' A venit și un puști 
de 19 ,ani, uteniistul : Nicolae 

-. Horvath, care 'se ocupă cu 
' plantarea florilor în curtea fa

bricii, zugravul Ioan Iriț,'și un 
tînăr frizer din orașul Turda, 
Ioan Cantor. Acesta din urmă a 
plecat la Cluj- fără să știe-ni- 

! meni de el. Lipsind de la șer- 
vici, ceilalți . credeau că o fi 

: umblînd .haimana cine știe pe

unde. Abia pe - urmă am ■ aflat 
unde se afla Cantor.

Este știut cît de greu trec 
clipele, minutele, ceasurile,.zi
lele cînd trebuie să stai îh "pat 
nemișcat. Un cuvînt de îm
bărbătare, o istorioară opti
mistă, sau chiar o glumă, ori 
un cîntec, sînt în stare să facă 
minuni cînd e vorba de, crea
rea pentru un bolnav, a unuj 
'climat de încredere șisperaii- 
ță: Toți cei • unsprezece . tifieri 
și-au dat seama de lucrul a- 
cesta: Ei au cerut— și condu*

W :

Expoziție 
a școlilor 

profesionale
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Duminică s-a des
chis la Cluj o expoziție a șco
lilor profesionale din oraș, care 
cuprinde machete ale unor lu
crări, piese, dispozitive, schițe 
de construcții, aparate electro
mecanice etc. Elevii de la gru
pul școlar comercial, grupul 
școlar Tehnofrig. centrul șco
lar M.I.U. etc., au prezentat 
aceste numeroase exponate 
care oglindesc creșterea nive
lului de pregătire practic și 
teoretic al elevilor. încă din 
prima zi expoziția a fost vizi
tată de peste 500 de elevi. în 
zilele care urmează, expoziția 
va.fi vizitată de numeroși ab
solvenți ai școlilor elementare 
care vor fi ajutați astfel să se 
orienteze în alegerea profesi
unii.

DUMINICA 
CULTURAL- 
SPORTIVĂ
Poiana Lungă din Pădurea 

Ilișești, raionul Gura Humo
rului, a răsunat duminică de 
cîntece și voie bună. Peste 
2 000 de colectiviști fruntași 
din satele raionului au parti
cipat la manifestările cultura
le și sportive organizate aici. 
Ziua de odihnă a colectiviști
lor a fost în același timp și un 
prilej de răspîndire a experi
enței înaintate. Mulgători, le
gumicultori și dulgheri au 
.vorbit celor prezenți despre 
experiența dobîndită de ei în 
sectoarele în care lucrează.

Formațiile casei raionale de 
cultură și școlii medii din Gura 
Humorului au prezentat un 
program artistic dedicat co
lectiviștilor fruntași. Apoi, pe 
scena amenajată la umbra bra
zilor s-au întrecut echipele 
participante la faza raională a 
celui de-al VII-lea concurs 
muzical-coregrafic. Artiștii a-, 
matori din Ilișești. Poiana Mi- 
cului, Voroneț, Valea Seacă au 
fost viu.aplaudați de colecti
viști.

(Agerpres)

* cerea.-clinicii le-a creat toate 
condițiile — să stea în salon 
cu. Lar. Cît de 1 mult a contat 
asta1 Fiecare din ei nu mai 
știa ce să facă și cum să-l mai 
ajute. îl-ajutau să mănînce, să 
se întoarcă în pat, îi povesteau 
întîmplări vesele, optimiste, îi 
citeau, ziare și cărți, ■ îi cîntau 
din' muzicuță, deși sufereau și 
ei, deși ei înșiși simțeau du-, 
reri foarte puternice.

Au trecut cîteva zile de cinci 
iiltima. serie de donatori de te
gumente au, plecat^ din spital« 
Au plecat în momentul în care 
Lar se simțea bine și medicii 
au garantat ■ că Lar se va în
toarce,,în curînd, între ei. Fie
care are însă un semn, o cica
trice care nu va dispărea ni
ciodată. De-acolo s-a rupt 
viață. Viața lor, unită, a gene
rat viață.

Duminica trectă a avut loc 
un mare eveniment în familia 
lui Lar. Soția, a născut un bă
iat. ...Mai tîrziu, peste ani, Lar 
îi va povesti fiului său, prin 
ce suferințe trecea cînd s-a 
născut el. Și-i va povesti, de
sigur, și despre cei care au 
fost alături de el, cu atîta dra
goste omenească. Fiul său va 
avea ce învăța din această în
tâmplare. Dar cîți nu vor avea 
de învățat ?

.VASILE CĂBULEA



de mîine

prima lecție in

Fotoreportaj de : PAUL RO MO ÿ ANsezon de pesteacest

Clubul

de nu

o-

partener de in- 
rață'’ (dreapta

anlre- 
ale clu-

n,u pot fi promovați în 
de performanță. Dar in 
noastră, tovarășul Chi-

să 
mai 
din 
pri
var

Aceasta deoarece sînt lip— 
corespiuiză- 

înaintea competiției, și 
că nu au continuitate în

sa de atlețipepiniera

înotătorii
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T
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O zi obișnuită de sport. Pe gazonul 
verde al platoului din țața bazinelor 
Stadionului tineretului, unde Alexan
dru Popescu, Mărinica Rotaru și alți 
fruntași ai notației noastre au ieșit în
vingători în concursuri stabilind iru- 
moașe recorduri, este o agitație deose
bită. 800 de tinere vlăstare între 4—14 
ani au înscris cu trupurile lor gingașe 
careuri grațioase. Instructori speciali
zați îi învață să imite mișcările broscu
țelor, ca apoi în apa cristalină 
înoate. Cu o săptămînă în urmă 
multe centre de învățarea înotului 
Capitală și-au deschis larg porțile 
mind pe cei care peste cîțiva ani, 
împrospăta loturile noastre sportive. Și 
iată cîteva amănunte: numai centrul 
care funcționează la Ștrandul tineretului 
va fi populat în

1 000 copii. Timp de 20 de zile vor avea 
ia dispoziție cile două ore pe zi pentru 
a învăța înotul sub supravegherea unui 
număr corespunzător de instructori vo
luntari, a unor sportivi fruntași.

Și-acum să vă prezentăm cîteva ima
gini din activitatea micilor înotători :

Instructorul Dan Chiriș, le destăinu- 
iește din tainele înotului, de astă dată 
pe uscat, Mîine vor face cunoștință cu 
apa... (stìnga sus) ;

Un grup de lelițe la 
bazin (stìnga jos) ;

Diana Palude, are ca 
trecere un „boboc de 
sus) . ..

Cei mari își desăvîrșesc tehnica
startului (dreapta jos).

ifcfaafîlalea
5POHTIVĂ

Astăzi de la orele 20,00 la 
lumina reflectoarelor pe stadi
onul Republicii din Capitală 
va avea loc meciul internațio
nal amical de fotbal dintre e- 
chipele Progresul București și 
Kickers Offenbach (R.F. Ger
mană). De la orele 18,00 se va 
disputa un joc între două se
lecționate de juniori ale ora
șului București.

(Agerpres)

(Agerpres)

de produc- 
atenției co- 
Noiembrie” 
acesta, aici

parte și èiLihpìtmut Òr 
/impie TtiRÖl Pitié- 
ghin. .

tați din proba 250 cm c dis
putată în cadrul lazei a 111-a 
a Campionatului republican.

VASILE RANGA

Compozitorul

Liviu Glodeanu

Serbare

ffW- FM7» OIŒ7

cum ant, nu
mele compozitorii 
lui Liviu Glodeanu 
nu era pomenit îit 
nici o cronică muzi
cală. Știau despre 
el doar colegii de 

Conșervator, de la Cluj sau 
București. Unii dintre aceștia au 
fost cei care mi-au trezit dorința 
să fac cunoștință cu muzica lui.

M-a frapat atunci contrastul 
dintre senina vigoare a înfățișă
rii sale și culorile sumbre ale ce
lor două cantate pe care le as
cultam. Să ascundă oare atîta 
crispare acest tînăr cu priviri 
transparente și suri sul nelipsit 
pe buze ? Erau 
compoziții inspi
rate din texte 
antirăzboinice: u- 
ra împotriva 
dușmanilor uma
nității era expii’ 
mată în sonori
tăți violente , și 
pătimașe. „Can
tata tinerilor sol
dați care an mu
rit" avea la baza 
ei corul vorbit, 
care desfășurîn- 
du-se pe un stra
niu fundal or
chestral, simbo
liza îndemnul la 
veghe trimis Un 
fudul morminte
lor, de tinerii 
secerați fie coasa nemiloasă a răz
boiului. Cealaltă cantată -7- „In
scripție pe un leagăn** — aducea 
durerea plină de revoltă a ma- 
moi. căreia ră^iul H nimicise 
tot ce a.ve.a mai scump,

Glodeanu l-a îndepărtet în,ă de
liul de repede de acest di urn al 
începuturilor sale componistice. 
S-a îndepărtat, pare-se, pentru « 
se regăsi pe sine, cel adevărat, 
adică cel Însetat de lumină, așa 
cum ll inluisem încă din clipa 
cind ii strlnsesem pentru prima 
dată mîn«. Și-« propus să elimi
ne din gindirea și expresia su 
niutitală tot ce aparținea de 
mentalilateu post-romantică ,și 
expresionistă i viitoare, melodra
mă, mister macabru. Din idealul 
său muiical au dispărțit umbrele 
iimi’uiutătoare. gonite de jerbe 
strălucitoare de lumini. Chiar 
cind muta sa însțruneată coarde 
elegiace cum se tntlmpiă în 
elntecele pe versuri de Garda 
tarea pentru voce, flaut și 
pian <scrise în anul 1960), triște- 
tea lui este liniștită și luminoasă.

partachiada
vară ori crosurile de 
masă 1 Mai sau 7 
Noiembrie au oferit 
clubului „Rapid”

I dip București ele
mente talentate, care, promovate 
în secțiile de performanță, cres
cute și îndrumate de antrenori 

experiență, s-an 
sportivi valoroși, de

afirmat 
rea- 

perspectivă, în secția de 
atletism, de pildă, activează acum 
tineri sportivi cu evoluții meri
torii chiar în concursurile repu
blicane : Leontina Frunză, Ion 
Bloțiu, Constantin Chimoiu, 
Dumitru Marin, Ion Lixandru, 
Igor Lețovi, Alexandru lușcă, 
Constantin Georgescu și mulți 
alții. Ediția 1963 a crosului 1 
Mai a confirmaț ca elemente ta
lentate pe tinerii crosiști Mircea 
Marcoci, Eugepia Dunghengef, 
Lina Costi, Stroe Oțtavian, Ninel 
Zaharia. Aceștia au fost promo
vați și sînt pregătiți în secția 
de performanță.

Ne aflăm acum în plină des
fășurare a Spartachiadei de vară. 
Etapa I la startul căreia ș-au 
prezentat aproape 20 000 de ti
neri din raion dintre care peste 
3000 numai fete, a cunoscut 
3243 participări la probele atle
tice. Oricine s-ar putea întreba 
în mod firesc, ce elemente ta
lentate au fost depistate și cu 
acest prilej, ce activitate vor 
desfășura în viitor. Surprittaă- 
toare, de aceea, ni s'a părut ati
tudinea unor conducători ai du
hului Rapid“ care ne-au răspuns 
ridicînd din umeri.

— încă nu-i cunoaștem —- ne 
mărturisea tovarășul Chirulescu 
Apostol care răspunde iu consi
liul clubului tocmai de educația 
fizică, de masă.

De necrezut.

Este aici desigur și înrîurirea 
binefăcătoare a armonioasei vi
ziuni enesciene a cărei cunoaște
re îl făcea pe tinărul compozi
tor să fie și mai perseverent in 
năzuin(a sa de dezromantizare. 
Compozițiile caracteristice ace
stei perioade sînt Concertul pen
tru pian și orchestră si Suita 
pentru cor de copii și percuție. 
Această din urină lucrare poate 
fi considerată o pagină antolo
gică, inlr-atît este aici de desă
vârșit aliajul dintre rafinament 
și ingenuitate, modernitatea lim
bajului și cuceritoarea lui atrac- 
tivitate 

Temîitdu - se 
parcă să nu ră- 
mină ancorat în
tr-un strat super
ficial al simțirii 
umane (cu toate 
că luminozitatea 
muzicii sale are 
rădăcini foarte 
adinei, izvorîpd 
dintr-o plenitu
dine sufletească, 
dintr-o fire ro
bustă și echili
brată.), Glodeanu 
reia iti „Mișca
rea simfonică" 
(1961) unele ten
dințe romantice, 
temporar aban
donate de el.
„Reîntoarcerea"

aceasta se petrece bineînțeles pe 
alt plan. Tumultul său este acum 
mai mult de ordinul impetuozi
tății juvenile. Dar tată că dorința 
permanentă de a găsi căi noi, 
nu-i dă pace, nu-l lasă să se 
fixeze. Întrevăzînd din nou pe
ricolul anacronismului romantic, 
Glpdeanu purcede la o și mai vi
guroasă organizare și înfrînare a 
gîndirii sale muzicale. Rezulta
tul este tripticul alcătuit din 
„Preludiu, coral și fugă”, com
poziție ce reprezintă o experien
ță necesară pe drumul discipli
nării expresiei.

Glodeanu rărnîne însă în fond 
— cum ar spune Emili eseu — 
„un liric incorijibiV*. Oricît s-ar 
autoconstrînge, triumfătoare va 
fi tot ardenta sa sensibilitate.

Străin autornulțumirii și fixă
rii într-o formulă, el sondează, 
explorează, tatonează. Este cea 
mai sigură garanție a unui vii
tor plin de succese. Căci creația 
înseamnă nu stabilire, ci năzuin
ța neobosită spre perfecționare, 
spre găsirea unor drumuri noi. 

GEORGE BĂLAN

tineri s-au întrecut in probele 
atletice și nici un antrenor sau 
activist al clubului n-a avut mă
car simpla curiozitate să se în
trebe : în acest mare număr de 
tineri atleți sînt oare elemente 
talentate ?

Zilele acestea, in raion ș,a des
fășurat o competiție de atletism 
cu o prezență de... 3 atleți. Ne
îndoielnic, acest amănunt ne poa
te indica faptul că in activitatea 
de promovare a atletismului in 
masa largă a tineretului și-au 
făcut loc lacune care trebuie 
grabnic îndepărtate. Să pornim și 
să cercetăm această situație. La 
început am cunoscut părerea to
varășului antrenor Ion Gîtjșcă :

— E drept, în cadrul secției 
activează aproape 100 de atleți, 
O parte din aceștia nu au posi
bilități de afirmare, nu sînt do
tați pentru realizarea unor per
formanțe mai valoroase. Deo
camdată n-avem alții mai talen
tați...

în fața acestui „argument” ne 
întrebăm : de ce clubul sportiv, 
antrenorii de Ia „Rapid” nu a- 
cordă atenția cuvenită întreceri
lor cu caracter de masă — ctțm 
este Spartachiada de vară — 
care leș prilejuiește cea mai bună 
ocazie de depistare a elemenle- 
lor talentate ? De la început tre
buie spus că în ultima vreme 
clubul „Rapjd” a lăsat pe planul 
doi promovarea atletismului în 
masa tineretului. Sînt nenumăra
te asociații sportive în raionul 
Grivița roșie care pînă acum, 
în preajma închiderii întreceri
lor din etapa întîi a spartachia, 
dei, n-au organizat încă con
cursuri de atletism. Așa sînt a- 
sociațiile Auto-Clăbucet, Prospec
țiuni.Petrei sau ee~a* de la 
metalurgică „Grivița ’ 
n-au întreprins încă nici o

In cursă, Motocicliștii avan-

Folo : R. CRISTEL

cimpeneasca
I

niază, pădu- n 
vecinătatea I

I
I
I

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Către amiază, pădu
rea Dobrina, din '< 
Hușului oferea vizitatorilor o 
imagine deosebită. Autobuze, 
camioane și căruțe aduceau 
aici nenumărați artiști amatori 
și spectatori. Serbarea cîmpe- 
nească organizată de Comite
tul pentru Cultură și Artă, Con
siliul sindical local și Comite
tul raional U.T.M. a fost fru
moasă. O 
care din 
spectatori 
Tătărani, 
din alte G.A.C. care au luat 
parte. Pe scena amenajată in
tr-o poiană s~au perindat pînă 
seara tirziu 1 
amatori. Concomitent pe tere- 

, ... _ .... fru- g
poate confirma fie- | 
cei peste 5 000 de _ 
din Huși. Crețești, I 
Duda, Iepureni, și 8 

I
s-au permaat pma . 
peste 800 de artiști |

nurile de sport amenajate în-1 
tr-o altă poiană s-au desfășurat " 
întrecerile de atletism, fotbal, I 
volei, baschet etc. 8

ia în ajutorul tinerilor de la a- 
ceste întreprinderi de a participa 
la concursurile de atletism. în 
loc să ajute sau să tragă la răs
pundere consiliile asociațiilor 
sportive care se dovedesc nepăsă- 
toare față de antrenarea tinere
tului la practicarea atletismului, 
conducerea clubului filozofează 
pe tema nivelului scăzut al parti- 
cipanților la spartachiadă din care 
cauză...
secția 
discuția 
rulescu s-a ridicat împotriva pro
priului argument.

Este adevărat, ne spunea dîn- 
sul, nivelul rezultatelor tinerilor 
participanți la spartachiadă este 
scăzut, 
siți de o pregătire 
toare 
pentru 
activitatea atletică. Atunci? De ce 
nu-i ajută antrenorii clubului ? 
Așa se explică și de ce a fost po
sibil ca la un campionat raional 
de atletism să participe doar trei 
concurenți. Conducerea clubului 
n-a pus într-o singură duminică 
măcar stadionul Giulești 1« dis
poziția concurenților pentru 
această competiție.

în raionul Grivița roșie sînt 
39 de asociații sportive. Doar 
două au secții de atletism ; 
și acestea desfășoară o activitate 
sporadică, nu stimulează antre
narea upui număr mai mare 
de tineri în practicarea atlețis- 
mu lui. Terenurile sportive, cum 
este cel al clubului sau „Parcul 
Copilului” ca și al asociației 
sportive „Laminorul” sînt în ex
clusivitate la dispoziția fotbaliști' 
lor sau rugbiștilor, Atleții sînt 
un fel de rude sărace, care avi 
aeccs pentru antrenamente sau 
concursuri doar la zile mari.

măcar atleții fruntași ai

ceeași continuă și 
viguroasă mișcare. 
Uzina își trăiește 
și în noaptea a- 
ceasta cotidiana 
viață: cu macara
lele nenumărate,

străbătînd într-o lină și sigu
ră mișcare halele imense, cu 
flăcările ascunse în cuptoare, 
așteptînd clipa cînd vor deve
ni un fluid curgător de metal 
topit — anticipație a unor de
veniri uimitoare — cu mun
citorii care, concentrați, stă- 
pînesc această uriașă inimă 
metalică, asigurîndu-i un puls, 
am spune, entuziast. Locomo
tivele într-un continuu du-te- 
vino, punctat de semnale 
scurte, întregesc dinamismul 
lăuntric al acestui peisaj me
talic. La cuptorul nr. 2, schim
bul maistrului Ion Izvereanu 
a preluat lucrul. Se fac ulti
mele pregătiri pentru turna
re, la două cuptoare.

— Atenție ! Începem 1
Încă o șarjă se va realiza 

în clipele acestea în secția I 
a oțelăriei de la Uzinele „O- 
țelul roșu”. Încă o șarjă I Me
talul topit, încoronat parcă în
tr-un joc de stele, se adună 
supus în oala de turnare. Apoi 
de aci, prin orificiul oalei de 
turnare, în numai 1 minute, 
11 tone de metal se vor îm
părți exact în cele 14 lingo
tiere. Totul într-o firească în
lănțuire, exact... Descris ast- 

se 
nează pe bazele proprii 
bului. Aceasta lipsește clubul <le 
un element foarte eficace iu 
munea de propagandă (con
cursuri, demonstrații), iar pe at
leții începători de ajutorul com
petent al sportivilor fruntași.

Odată cu sosirea vacanței sta
dionul este zilnic vizitat de zeci 
și zeci de copii, care-și manifestă 
dorința să facă sport. înlr-una 
din ședințele consiliului clubului 
s-a ridicat chiar problema ca a- 
cești copii care au venit din pro
prie inițiativă la club să fie în
dreptați căli« unii antrenori, 
pentru a li se putea cunoaște po. 
sibilitățile sportive. S-a discutat, 
s-a răsdiscutat dar piuă acum 
n-a fost luată nici o măsură. Co
piii vin zilnic pe stadion, privesc 
ore în șir ți așteaptă ea tovarășii 
din consiliul clubului sportiv să 
Ie înțeleagă dorința. Am vrea să 
credem că n-o să treacă vacanța 
pînă cîi)d vor fi înțeleși micii 
pasionați de sport.

A fost o vreme cînd clubul 
„Rapid” s-a preocupat de pro
movarea elementelor talentate. 
Actuala ediție a Sparlachiadei de 
vară a scăpat din atenția clubu
lui. S-ar cuveni ca tovarășii din 
consiliul clubului „Rapid” să 
se întrebe cu răspundere ce vor 
face mai departe tinerii partici- 
panți la spartachiadă, cum vor 
asigura campionilor asociațiilor 
sportive sau ai raionului o acti
vitate mai bogată, mai plină în 
competiții. Numai prin muncă 
serioasă, temeinică vor putea fi 
depistați și apoi pregătiți campi
onii talentați ai Sparlachiadei de 
vară pentru ca din rîndul aceslo. 
ra să crească pepiniera clubului 
sportiv.

fel, procesul de turnare a me
talului în acele inexpresive 
mari forme dreptunghiulare 
pare simplu. Dar pentru ca 
totul să se desfășoare normal, 
la timp, fiecare secundă își are 
importanța ei în obținerea 
oțelului de calitate, ce se va 
odihni supus în cochiliile ce
lor cinci plăci de turnare de 
pe canal. Uneori, intervenția 
operativă, presupunînd un a- 
devărat eroism în muncă, sal
vează șarja de la răcire, de la 
moarte. Asupra unui aseme
nea moment s-au oprit, pen
tru a-l înfățișa pe peliculă, 
membrii cineclubului de la 
„Oțelul roșu”. Succesul filmu
lui realizat — „8 minute" — 
s-a datorat autenticității fap
telor, semnificațiilor acesto
ra. Pentru a ajunge însă la 
acest film, cineclubul din 
„Oțelul roșu" a străbătut un 
drum care merită să fie cu
noscut. De la intenție pînă la 
primele diafilme și, apoi, de 
aci, la „8 minute" sau, „Șarja 
păcii", drumul amatorilor ci
neaști a fost îmbogățit conti
nuu prin ingeniozitate, perse
verență, pasiune. Iată-i 
scurt

pe

Istoricul
In toamna anului 1959, teh

nicianul chimist Paul Kovaks, 
pasionat spectator de film, s-a

• în concursul at
letic desfășurat du
minică la Moscova, 
Vera Muhanova a re
alizat cea mai bună 
performanță euro
peană în acest an la 
800 m plat cu timpul 
de 2’06”8/10 .Proba de 
aruncare a ciocanului 
a fost cîștigată de 
Vasili Rudonkov-— 
65,54 m. Olog Fedose
ev s-a clasat pe pri
mul loc la triplu salt 
cu 16,04 m, iar tină- 
rul atlet Iuri Tiurin 
a terminat învingă
tor în cursa de 5 000 
m cronometrat cu 
timpul de 14’10”6/10.

• Formația urugu- 
aiană de fotbal Cer- 
ro Montevideo, aflată 
în turneu în U.R.S.S., 
a jucat la 
cu 

Moscova
Torpedo. Au in-

fotbaliștii sovie- 
cu 2—0 (1—0)
punctele marca

si Ser-

echipa

v'ins 
tici 
prin 
te de Ivanov 
ghecv.

La Erevan 
braziliană Fulminen- 
se a întrecut cu 5—2 
(3—1) pe Ararat.

® Pe velodromiA» 
din orașul Tuia a' â- 
vut loc întilnirea in
ternațională de ci
clism dintre echi
pele selecționate ale 
U.R.S.S. și R.F. Ger
mane. Cicliștii sovie
tici au cîștigat 5 
probe, iar oaspeții 
două.

O bunâ experiența în realizarea ritmică 
a planului de producție

îndeplinirea ritmică la toți 
indicii a planului 
ție este în centrul 
lectivului Uzinei „7 
din Craiova. Anul 
s-au întreprins noi acțiuni în 
acest scop. S-a creat, de pildă, 
un decalaj între planul de a- 
provizionare și planul de pro
ducție, între planurile secțiilor 
prelucrătoare și cele de mon
taj. între producția secțiilor de 
turnătorie și debitare și cea a 
secțiilor prelucrătoare și de 
montaj s-a creat un decalaj de 
aproximativ o lună de zile. In
tre secțiile prelucrătoare și de 
montaj, decalajul este de 15 
zile, iar între ateliere de o săp- 
tămînă. Serviciul de planifi- 

gîndit că ar fi interesant să 
organizeze un cineclub. Citise 
prin reviste, cărți despre cine- 
cluburi. Cîțiva prieteni entu
ziaști, l-au sprijinit. Au găsit 
un larg ajutor și înțelegere în 
Comitetul organizației de 
partid și cel al organizației 
U.T.M. de la uzină. Cei cîțiva 
tineri erau niște vizionari de 
un molipsitor optimism. „Via
ța noastră, a muncitorilor uzi
nei, este frumoasă, bogată în 
fapte. Dacă am realiza filme 
inspirate din munca uzinei... 
dacă...”. Și planurile, perspec
tivele numeroase, înaripau. 
S-a început cu diafilme. O 
excursie în Retezat a prilejuit 
imagini de neasemuită frumu
sețe. Proiectate pe micul ecran, 
imaginile diafilmului „Pe că
rările Retezatului” a căror 
inedită frumusețe o sublinia 
muzica imprimată pe bandă de 
magnetofon completîndu-se în
tr-o sincronizate, e drept, a- 
proximativă, au constituit uri 
exemplu concret, palpabil. Ce
lor trei diafilme de la început 
le-au urmat scurte „reportaje 
operative”. Aparatul de fil
mat, munca, la început necu
noscută, cu pelicula cinemato
grafică și-au dezvăluit tainele. 
Au urmat filmele „Cine-i vi
novat” (scenariu și regie Paul 
Kovaks), „Tăticul meu" (sce
nariu Emil Mateiaș), „Cutia cu 
bomboane” (scenariu Tiberiu 
Boșcaiu). Apoi, „Caut o idee”,

• Campionatul de 
ciclism (fond) al 
Franței, desfășurat 
pe un circuit în a- 
propiere de Rouen, a 
fost cîștigat de Jean 
Stablinski, care a 
parcurs 248,596 km 
în 6h57'39” (medie

rară 35,713 km). Pe 
locurile următoare 
ș-au clasat Ignolin 
la 25” și Anquetil la 
1'34”. Stablinski, care 
este și campion mon
dial cucerește pentru 
a treia oară titlul de 
campion al Franței.

• Duminică s-au 
încheiat meciurile din 
cadrul sferturilor de 
finală (zona europea
nă) a „Cupei Davis". 
Anglia a învins cu 
4—1 echipa U.R.S.S., 
Suedia a eliminat cu 
4—1 Iugoslavia, Spa
nia a învins cu 4—1 
Franța, iar Africa de 
Sud a întrecut cu 
4—1 echipa Dane
marcei.

In semifinale (zona 
europeană) Suedia va 
întîlni între 19 și 21 
iulie la Baastad echi
pa Africii de Sud, iar 
Anglia va juca cu 
Spania.

WSgjiiil PVtsH i' 
"i'lli \ în ultlftia zi a 
concursului interna
țional de călărie de la 
Olsztin (R.P. Polonă) 
sportivul romîn C. 
Vlad a cîștigat pro
ba de „cat. mijlocie”. 
Pe calul „Harpa” el 
a parcurs traseul fără 
nici o penalizare, în

timpul de 67”. La 
concurs au mai par
ticipat călăreți din 
U.R.S.S., R. D. Ger
mană, R.P. Ungară și 
R.P. Polonă. Călăreții 
romîni vor evolua la 
sfîrșitul săptămînii 
în orașul Leipzig.

• Sezonul de yah- 
ting în U.R.S.S. se va 
deschide la 22 iunie 
cu tradiționalele re
gate baltice, care vor 
reuni la cea de a 
15-a ediție cunoscuți 
campioni din R. D. 
Germană, S. U. A., 
U.R.S.S. și alte țări. 
In program figurea
ză întreceri la clasele 
„5,5în”, „Star”, „Dra
gon”, „Olandezul 
Zburător” etc. Din e- 
chipa U.R.jS.S. face

• Rezultate exce
lente au fost înregi
strate în concursul 
internațional de tir 
de la Moscova. Doi 
trăgători sovietici — 
V. Borisov și M. Kni
azev — au întrecut

care și cel de producție lan
sează planul de lucru pentru 
luna următoare cu o lună mai 
devreme, iar cu zece zile îna
inte de începutul lunii se lan
sează graficele de producție ce 
cuprind termenele de execu
ție pe produse și repere. A- 
ceasta a făcut ca atît maiștrii 
cît și muncitorii să-și organi
zeze bine munca și să lucreze 
cu aceeași productivitate în- 
cepînd din primele zile ale 
lunii.

Ca urmare a măsurilor lua
te, colectivul întreprinderii a 
reușit să îndeplinească planul 
de producție în mod ritmic — 
în fiecare lună și chiar în fie
care decadă. Astfel, în prime
le cinci luni ale anului planul

„Concediu pe schi”, „Reportaj 
în Retezat", „Jurnal operativ 
nr. 1”, „Alegeri și alegeri" etc. 
Numărul entuziaștilor s-a mă
rit.

Totuși creatorii acestor fil
me au uitat să surprindă pe 
peliculă cîteva secvențe emo
ționante. la sala clubului mun
citoresc, pe ecran, au fost pro
iectate scurtele filme realizate 
la „Oțelul roșu”. Cei care a- 
plaudau erau muncitorii uzi
nei, eroi și interpreți ai ace
stor filme. Această secvență 
nefilmată încă se va repeta 
mereu. Certitudinile le dau 
realizările de pînă acum, pla
nurile de viitor.

„Atenție,

se filmează!“
In secția oțelăriei a apărut 

acest anunț. Muncitorii l-au 
citit fără mirare. A devenit 
un fapt obișnuit prezența a- 
paratului de filmat. De data 
aceasta însă era vorba de un 
lucru deosebit. La începutul 
reportajului aminteam că sînt 
momente decisive în lupta 
pentru viața oțelului. Un ase
menea moment a stat la baza 

recordul mondial o- 
ficial la armă liberă 
de la distanța de 300 
m, poziția culcat. 
Primul a realizat 398 
puncte, iar cel de-al 
doilea 396 puncte. La 
totalul celor trei po
ziții pe primul loc s-a 
clasat Evgheni Knia
zev — 1 146 puncte. 
Proba de cerb alergă
tor a fost cîștigată 
de Valeri Staraterev 
228 puncte, cu 5 
puncte peste recordul 
mondial oficial.

O Souleyman Diallo 
este noul campion de 
box al Franței la cate
goria „mijlocie". El 
l-a învins prin k.o. în 
rundul 4 pe fostul de- 

, tin|ior al centurii 
Hippolyte Annex. A- 
ceästd .este cea de-a 

'tțeiâ'înțrî.pgere conse
cutivă suferită de 
Annex înainte de li
mită, în ultimele 6 
luni. El a mai pierdut 
prin k.o. în fața lui 
Laszlo Papp (R.P. Un
gară) și Mazzinghi 
(Italia). Annex a a- 
nunțat că abandonea
ză boxul.

(Agerpres)

producției globale și marfă 
precum și planul pe sortimen
te a fost realizat și depășit

O bună experiență în reali
zarea ritmică a planului de 
producție au dobîndit și alte 
întreprinderi din regiune, prin
tre care Complexul de indus
trializarea lemnului din Tg. 
Jiu, schela de producție Ți- 
cleni, I.LS. „Independența” din 
Craiova, fabricile de confecții 
din regiune etc. Datorită rea
lizării ritmice a planului. Com
plexul de industrializarea lem
nului din Tg. Jiu, de exem
plu, și-a depășit planul pe 
cinci luni cu 8 la sută, iar 
schela de producție Țicleni cu 
4 la sută.

scenariului filmului „8 minu
te" (scenariu de Emil Mateiaș). 
Subiectul pe scurt: La placa 
a doua a rămas dopul lipit de 
orificiul oalei de turnare. 
Scurgerea oțelului în lingotie- 
re era oprită. 50 de tone de 
oțel erau periclitate. Orice in- 
tîrziere ducea la răcirea oțe
lului topit. Maistrul Ion Izve- 
reanu a intervenit operativ. 
Oala de turnare în care se 
aflau 50 de tone oțel, a fost 
trasă înapoi, deasupra vanei 
de zgură. Sub uriașa oală de 
turnare, la o temperatură 
care dogorea de la distanță, 
turnătorii oțeluri Dumitru 
Bogdan și Ion Toader, au în
ceput să acționeze: cu lula și 
barosul. Clipele se scurg greu, 
exasperant de greu. Încă o lo
vitură de baros. Lula împinge 
cu o zecime de milimetru 
dopul lipit pe orificiul de tur
nare. Încă o lovitură... încă 
una... Și un zîmbet luminează 
fața oamenilor. Cît efort, cită 
dramatică tensiune au prece
dat acest zîmbet. Oțelul și-a 
început drumul obișnuit, așe- 
zîndu-se supus în lingotiere.

...Acesta este pe scurt su
biectul scenariului. La baza 
lui stă un fapt real. Acum se 
filmează. Interpreții sînt mun
citorii care, în modul 
firesc, considerînd o 
a muncii lor, au dat 
de curaj, de eroism, 
vereanu, Dumitru Bogdan, Ion 
Toader, Alfred Schverin, cei

ceZ mai 
datorie 
dovadă 
Ion Iz-



laiarea institutului nostru într-un puttrnie
tru industrial, ne oftră posibilități deosebit« pen
tru desfășurarea practicii în producție. Practica 
în producție se efectuează diferit după facultate, 
secție și an de studii.

La Facultatea de mecanică, stagiul de practică 
a început încă din iarnă, cînd studenții din unul

II îșî desfășoară activitatea în sectoarele de prelucrare a me
talelor prin așchiere în uzinele din localitate. Această formă 
de practică o considerăm corespunzătoare și eficientă întru- 
cît în această perioadă uzinele sînt descongestionate de alte 
forme de practică a tineretului cuprins în învățământ, astfel 
că studenții pot lucra din plin.

Studenții din anul I ai acestei facultăți vor efectua prac
tica în timpul verii la uzinele din localitate, precum și în 
unele centre siderurgice ca Hunedoara și Reșița.

In vederea unei mai eficiente desfășurări a practicii s-au 
luat măsuri ca îndrumătorii de grupe, cadre didactice să fie 
alături de studenți în tot timpul practicii. Îndrumătorii sînt 
aleși din rîndul cadrelor didactice de specialitate, după spe
cificul necesitat de locul de muncă, iar cadrele vârstnice, cu 
experiență, vor participa mai activ la efectuarea și îndruma
rea practicii alături de îndrumătorii responsabili de grupe.

| Programele de 
practică au fost 
elaborate de ca
tedrele de spe
cialitate ținînd 
seama de expe
riențele din tre
cut și de speci
ficul uzinelor. 
Pe lingă aceas
ta, fiecare res
ponsabil de 
grupă întoc
mește acum un 
grafic cu desfă
șurarea activi
tății practicii 
pe sectoare. 
Studenții, îna
inte de a înce- 
pe practica sînt 
instruiți din 
punct de vede
re al protecției 
după specificul

Pregătiri la Institutul
politehnic din Brașov 

pentru
PRACTICA
DE VARĂ

conf. univ.
Victor Hoffmann

rector

muncii, conform regulamentelor in vigoare, 
locului de muncă.

La Facultatea, de industrializarea lemnului practica în pro
ducție se desfășoară atît în localitate, cit și în centrele in
dustriale de prelucrare a lemnului.

Conducerea acestei facultăți a luat o serie de măsuri pre
gătitoare și organizatorice, elaborind programele de practică 
și efectuind repartizarea cadrelor didactice pentru îndruma
re și control. Noi repartizăm studenții in echipe de cite trei, 
ceea ce ne permite să organizăm trecerea lor prin rotație pe 
la. locurile de muncă, specificate în program.

Studenții din anii I și II efectuează practica în uzinele 
metalurgice din localitate in probleme de prelucrarea meta
lelor cu și fără așchiere. Practica lor decurge ca și pentru 
studenții de la Facultatea de mecanică. Studenții din anul 
IV vor efectua practica in combinatele de industrializarea 
lemnului, la prelucrarea acestuia în centrele Blaj, Țg. Jiu, 
Gherla și Rm. Vilcea. Studenții din anul IV își efectuează 
practica conform profilului celor două secții de specializare. 
Ei sînt repartizați pe lingă inginerii de la combinate în ve
derea rezolvării unor probleme concrete ale întreprinderii, 
precum și urmărirea în amănunțime a anumitor probleme 
de specialitate.

La Facultatea de silvicultură, praetiea studenților reflectă 
caracterul dublu —- tehnic și biologic — al pregătirii de spe
cialitate. In consecință, pe lingă practicile efective in pro
ducție, in fiecare an la Facultatea de silvicultură se organi
zează și practici in cadrul cărora studenții deprind tehnica 
de ansamblu a proiectării drumurilor forestiere, tehnica mă
surătorilor și a proiectării topografice etc., precum și prac
tici care să-i înarmeze pe studenți cu cunoștințe privind ba
zele naturalistice ale proiectării silvo-tehnice, la botanică, 
dendrologie, pedologie ș.a.

Anul acesta, in organizarea practicilor s-au adus o serie 
de îmbunătățiri față de trecut. Astfel, practicile de producție 
la împăduriri, silvicultură și protecția pădurilor, ameliorarea 
terenurilor degradate, transporturi forestiere, au fost pro
gramate în timpul primăverii, adică în sezonul in care lu
crările respective se efectuează de fapt în producție.

S-a numit, de asemenea, un colectiv de cadre didactice, 
care a întocmit deja planul de desfășurare a practicii pe dis
cipline. a stabilit traseul expedițiilor cu caracter aplicativ etc.

Metode moderne 
de muncă

Tratarea pieselor din oțel 
prin carbonitrurare a căpătat 
o largă aplicare în Uzinele me
talurgice din regiunea Ploiești. 
Folosirea acestui nou procedeu 
contribuie la o simțitoare 
creștere a productivității mun
cii și îmbunătățirea calității 
pieselor. Un cuptor pentru 
carbonitrurare asigură o pro
ducție de 10 ori mai mare față 
de vechiul procedeu de trata
re. La Uzinele metalurgice din 
Sinaia, unde a fost aplicat 
pentru prima oară, s-au tratat 
anul acesta prin carbonitru
rare peste 60 de repere nece
sare pompelor de injecție. Pie
sele tratate pe această cale au 
o rezistență mecanică mai 
mare, realizată chiar prin uti
lizarea unor oțeluri mai iefti
ne. Astfel, la unele scule a fost

înlocuit oțelul aliat cu oțelul 
carbon slab aliat, permițind o 
reducere a prețului de cost cu 
peste 40 la sută.

Tratarea pieselor prin car
bonitrurare s-a extins și în 
alte uzine metalurgice din re
giune.

Din partea TAROM

In ziua de 16 iunie 1963, a- 
vionul rominese tip IX. 14 
YR-IIX, venind de la Munchen 
spre București, cu 29 de pasa
geri, plus echipajul compus din 
5 persoane, s-a prăbușit pe te
ritoriul R. P. Ungare. întreprin
derea de transporturi aeriene 
civile a Republicii Populare 
Romîne (TAROM) a constituit 
o comisie de anchetă, care a 
fost trimisă la fața locului 
pentru cercetări.

care cu citeva zile în urmă 
salvaseră șarja erau acum puși 
în fața unui lucru inedit, de
veniseră „actori de film". Vor 
izbuti să trăiască emoția și 
bucuria de atunci ? Vizionînd 
filmul (care durează opt mi
nute), se poate răspunde afir
mativ.

O discuție 
a amintirilor

și anticipației
Strînși în noul sediu al ci

neclubului, recent amenajat, 
oferind condiții de muncă op
time, o parte din cei 30 de 
membri activi își amintesc în
ceputurile. Paul Kovaks, ani
matorul numărul 1 al activi
tății atît de bogate, ni-l pre
zintă pe Virgil Tarla, inter
pretul primului film artistic — 
„Cine-i vinovat”. Acesta — de 
atunci a jucat și în alte filme 
— spusese la început în glumă 
că „cineclubul e o formație 
nerentabilă’’ (era membru al 
formației teatrale). Dar a de
venit repede un pasionat in
terpret. In tînăra arhivă (do
sare cu scenarii, role, fotogra
fii de interpreți, articole de
cupate din ziar) numele și fo
tografia lui pot fi des întîlni- 
te. „Succesul său cinemato
grafic" i l-a adus filmul „Tă
ticul meu". Filmul, realizat în

Calitalea cherestelei depinde și 
de modul cum este depozitată. 
La Fabrica de cherestea și par
chete „Tralag” din Capitală 
stivuirea Brizelor se face cu 

toată atenția

Foto : AGERPRES

Simpozion 
internațional 
la Timișoara

economie

Luni, la Timișoara, au în. 
ceput lucrările simpozionului 
internațional privind „Apre
cierea economică a terenurilor 
agricole”, la care participă 
oameni de știință, specialiști 
de la institutele de
agrară și de pedologie din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

In prima zi au fost prezen
tate referate de către specia
liști din U.R.S.S., R. D. Ger
mană și R. P. Romînă.

Lucrările simpozionului con
tinuă.

? INFRRMAȚII* INFORMAȚII*INFORMAȚII*
• Luni 

artiștilor 
Mareșova, 
Institutul 
Praga, sosită în țara noastră cu 
prilejul deschiderii expoziției 
de scenografie din R. S. Ceho
slovacă, s-a întrunit cu sceno
grafi, regizori, oameni de tea
tru din București.

la amiază la Casa 
din Capitală, Silva 

istoric de artă la 
de teatrologie din

• Luni, reprezentanții orga, 
nizațiilor cooperatiste de peste 
hotare, care au participat la 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației de con
sum din R. P. Romînă au sosit 
la Brașov. In cursul dimineții, 
oaspeții au vizitat principalele 
secții de producție ale uzine
lor de tractoare și noile car
tiere de locuințe din preajma 
uzinelor. După amiază au vi
zitat Poiana Brașov.

• Luni după-amiază a 
loc în sala Lectoratului 
trai din Capitală, în 1 
marilor aniversări 
recomandate de 
Mondial al Păcii, o festivitate 
consacrată comemorării a 100 
de ani de la moartea lui 
Jacob Ludwig Grimm. Ma
nifestarea a fost organiza
tă de Comitetul național pen
tru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, Uniunea Scriitorilor 
și Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural- 
științifice, din cadrul comite-

i avut 
cen- 

cadrul 
culturale 
Consiliul

tului de stat pentru cultură 
și artă.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de artistul poporu
lui Radu Beligan, președintele 
Consiliului teatrelor.

Despre viața și opera mare
lui filolog, scriitor și om de 
știință german a vorbit scrii
torul Oscar Walter Cisek, iar 
scriitoarea Profira Sadoveanu 
a citit fragmente din basmele 
fraților Grimm.

Au fost de față membri ai 
ambasadei R. D. Germane Ia 
București.

• In sala Palatului R.P. Ra
mine a avut loc duminică sea
ra un recital susținut de un 
grup de soliști italieni de ope
ră. Grupul este alcătuit din 
tenorul Salvatore Puma, so
pranele Amelia Benvenuti și 
Carla Ferrano, mezosoprana 
Belen Amparan, basul Salva
tore Catania și baritonul At
tilio D’Orazi. Acompaniamen
tul la pian a fost susținut de 
Giuseppe Ruisi.

Artiștii italieni au interpre
tat un program de arii cele
bre din opere de Verdi, Puc
cini, Saint Saens, Donizetti, 
Rossini, Boito și Ponchielli.

• Luni seara, la Opera 
stat din Cluj a avut loc spec
tacolul în premieră cu opereta 
„Văduva veselă” de Lehar. 
Regia spectacolului aparține 
artistului emerit Ladislau Graf

Premieri noului film rominese

f!

Luni seara, la cine
matograful „Republi
ca” clin Capitală a 
avut loc premiera 
noului film românesc 
„Lumină de iulie”, 
producție în culori a 
studioului cinemato’ 
grafic „București”, 
după un scenariu de 
Fănuș Ncagu și Vin- 
tilă Ornaru, in regia 
lui Glieorghe Nagy. 
Imaginea filmului a- 
parține lui Ovidiu Go
logan, iar muzica este 
semnată de Mircea 
Chiriac. In rolurile 
principale apar arii-

știi poporului George 
Calboreanu și Grigo- 
re Vasiliu-Birlic, ar
tiștii emeriți Marcel 
Angheleseu, Colea 
Răutu și Titus Lap- 
teș, artiștii Margare
ta Pogonat, Aurel 
Cioranu, Emilia Co
sta, George Mottoi și 
Mircea Cosma. Au 
participat Dumitru 
Popescu și Ion Mora
rii, vicepreședinți ai 
Comitetului de Stat 
pentru Cultură și 
Artă, Mihnea Gheor
ghiu, președintele

de Ia Teatrul de stat din Ora
dea, scenografia lui Mihai Ne
meș, iar conducerea muzicală 
lui Ion Selmeczi.

• S-a deschis sezonul de 
vară în sanatoriile de copii 
din stațiunile balneoclimatice 
din țară. Primele serii de co
pii cu diferite afecțiuni au so
sit la Eforie-Nord, Eforie-Sud, 
Techirghiol și Mangalia.

De asemenea, sanatoriile se
zoniere de la Covasna, Brădet

și Slănic Moldova au primit 
copii pentru a fi tratați de 
reumatism, sechele posthdpa- 
tită și boli ale căilor respira
torii. In sanatoriile permanen
te pentru cei mici din stațiu
nile Bușteni, Călimănești, Go
vora, Gura Ocniței,. Olănești, 
Techirghiol, Victoria și Vatra 
Dornei s-au efectuat în ulti
mul timp diverse lucrări de a- 
menajare, creîndu-se condiții 
bune de tratament, cazare și 
alimentație.

Primirea de către președintele 
Marii Adunări Naționale, 

Ștefan Voitec, a ambasadorului
R. P. Polone

.... JLuhl 17 iunie,„ președintele 
Mării Adunări Naționale a 
R. P.'Române, Ștefan ■ Voitec, 
a primit în audiență de pre
zentare pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
R. P. Polone la București, 
Wîeslaw Sobierajski.

Tehnicienele Lucia Călin și Dorina loan de la Stațiunea expe
rimentală a l.C.If.V. Odobești, regiunea Galați, adminiștrlnd 
solufii nutritive la vita de vie in camera de vegetație a sta

țiunii

PREGĂTIRI PENTRU SECERIȘ
Consiliului Cinemato
grafiei, oameni de 
cultură și artă, un 
numeros public bucu- 
reștean.

Actorul Emanoil 
Petruț a prezentat pe 
realizatorii și inter
pretai filmului. Regi
zorul Glieorghe Nagy 
a vorbit despre mo
dul în care a fost 
realizată noua pro
ducție cinematogra
fică.

A rulat apoi filmul 
„Lumină de iulie”.

(Urmare din pag. I)

( Agerpres)

amănunțite în care sînt pre
văzute sarcinile ce le revin 
echipelor, locul de muncă al 
fiecărui colectivist.

La Chirnogeni, Negru Vodă, 
Biruința, Topraisar, Cobadin 
după pregătirea colectoarelor, 
a saltelelor și sacilor au fost 
repartizați oameni pe .lingă 
fiecare combină, stabilindu-se 
cine participă la transportul 
boabelor, al paielor și plevei, 
cine se ocupă de prevenirea 
incendiilor ețc.

Organizațiile U.Ț.M. din a- 
ceste gospodării au mobilizat 
un mare număr de tineri la 
reparatul atelajelor, colectoa
relor, la confecționarea salte
lelor. De asemenea, au reco
mandat consiliilor de condu
cere tineri pricepuți care să 
lucreze pe combine. Acestora 
li s-a făcut și instruirea teh
nică 
bești

Aș vrea să arăt însă că or
ganizațiile U.T.M. din gospo
dăriile colective Filimon Sir- 
bu, Plopeni și altele, după 
părerea mea, nu și-au stabilit 
planuri concrete, cu acțiuni 
interesante de mobilizare a 
tuturor tinerilor la seceriș. Mă 
refer la faptul că, comitetele 
U.T.M. de aici și-au propus 
să mobilizeze tinerii la strîn- 
gerea spicelor. Deși aceasta 
este o acțiune importantă, 
cred că organizațiile U.T.M. 
trebuie să se ocupe în primul 
rînd de mobilizarea tinerilor 
în cele mai importante punc
te de 
re și 
Cred 
rilor
U.T.M. din G.A.C., alături de 
președinți, ingineri, brigadieri, 
mecanizatori la consfătuirile' 
ce se vor ține în următoarele 
zi.le în fiecare S.M.T. le va 
folosi, mult. De aceea, i-am și 
invitat pe toți.

lucru, care cer pricepe- 
operativitate maxime, 
că participarea secreta- 
organizațiilor de bază

Două lucrări 
concertante 

r-sfli:. pu etL-ui V
Concertul pentru vioară și of 

Mettielssohnèiitti. 
imprimat de 

Filarmonica 
sub bagheta 

Georgeșcu fit 
1 Ion Voicu, 

este unn dintre cèle mai popu
lare lucrări ale. l ompozitorului. 
Se âișținge prin elegaiița formei, ; 
fluiditatea melodiilor, arabeseU- : 
file de virtdoiitate Fufe ■ eücerèsè 
pe interpreți și public laolaltă. 
Dedesubtul tuturor acestor ele-

chesțră de Felix 
Bartholdy, recent i 
Electrecprd eu 
>, George Eneșcu”, 
maestrului George I 
avind ca solist pe

necesară la S.M.T. Al- 
și Chirnogeni.

(Agerpres)

Cei doi care au furat luna

ești minunata : — rulea- 
cinematografele Patria,

?3 August, grădina
Pavel, Patinoarul 23

Sahia,
Diiniamo; Lumină

ÎN CURI ND PE ECRANE

Miorița, I. C. 
I. C. Frimu ; 
— rulează la 
Vladimirescu ;

ru-

lează la Cultural. B. Delavran- 
cea ; Noaptea pe autostradă : 
— rulează la Alex. Popov, G. 
Baoovia; Tinerețea lui Maia- 
covski: — rulează la C.

ză la
1 Mai, Gh. Doja, Ștefan cel 
Mare, G. Coșbuc, Stadionul 
Giulești, grădina 13 Septem
brie, Arenele Libertății, Gră
dina Progresul; Dracul și cele 
10 porunci : (cinemascop) — 
rulează la Republica, Elena 
Pavel, 
Elena
August, Grivița, Al. 
Stadionul
de iulie : —- rulează la Maghe- 
ru, Giulești, Libertății; Pe 
urmele bandei: — rulează la 
V. Alecsiandri, 
Frimu, grădina 
Raidul vărgat: 
Tineretului, T.
Noua prietenă a tatii: 
lează la Victoria, 8 Martie, 
Flacăra ; Colegii t — rulează 
lâ Central, Arta,
Arta ; Magistratul: — rulează 
la 13 Septembrie ; Așa a fost

Luni, absolvenții a Vil clase elementare, candidați la examenul de admitere in școala jne- 
die, au susținut a doua probă — lucrarea scrisă la matematică. Rezultatul îl vor alia peste 

citeva zile, după oral. In fotografie : un aspect din timpul lucrării scrise
Foto : S. VIOREL

Moscova — Antarctica 
Primăvara obișnuită: — ru
lează la Timpuri Noi ; Divorț 
italian : — rulează la Maxim 
Gorki; Căpitanul Fracasse ; 
(cinemascop) — rulează la în
frățirea între popoare, V. 
Roaită, Floreasca, grădina V. 
Roaită ; Mila regească :

două ediții a rulat în multe 
comune ale raionului Caran
sebeș. Odată, trecînd pe stra
dă, a auzit în urma lui: 
văzut ?

— A 
bucurii 
ște.

— Începuse să circule, cum 
s-ar spune, intervine Emil 
Mateiaș, unul dintre scenari
știi talentați ai cineclubului. 
De altfel, de filmul acesta mă 
leagă și pe mine o amintire 
plină de haz. Fetița de patru 
anișori, Geller, curajoasă de 
altfel, trebuia să se sperie. 
Pentru mai multă siguranță 
eu trebuia să dau drumul, la 
un braț de lemne pe podea. 
Prima filmare nu ne-a reușii, 
La a doua întîrziat. A-

„Ai 
El e „tăticul meu”, 
fost una din marile 
ale mele, ne poveste-

anec-
noa-

acum

tunci tînăra actriță a interve
nit. „Nene legizole, eu nu mă 
mai spetii de lemne”. O 
dotă cinematografică, a 
stră.

— Cert este că pînă
am realizat o seamă de lucruri 
bune. Ajutorul pe care l-am 
primit din partea comitetului 
U.T.M. al uzinei, a sindicatu
lui, încrederea în prunca noa
stră, ne-au stimulat mereu. 
Acum avem o tradiție.
Asupra filmului „Șarja păcii", 

realizat în colaborare cu mem
brii cineclubului C.F.R. Timi
șoara și ai Uzinelor de tractoa
re Brașov, s-a insistat mult în 
discuții. O fabulație originală, 
pornind de la ideea cunoscutei 
sculpturi „Să transformăm spa
dele in nluo”. pledează pentru

Două foarte tinere actrițe din filmul „Cutia cu bomboane” 
realizat de cineclubul din Oțelul roșu: fiicele inginerului co

munist Iosif Bărjan, și el interpret in același film.

munca pașnică, constructivă, 
pentru pace. Ni se prezintă Și 
alte filme realizate. In „Caut o 
idee”, interpreta Lucia Lere- 
ter, frezoare de profesie, pri
mește sarcina să caute o idee 
de scenariu pentru a trata pro
blema îmbunătățirii calității 
muncii. Aparatul de filmat în
soțind-o din secție în secție, 
înfățișează preocuparea munci
torilor pentru ridicarea produc
tivității și îmbunătățirea cali
tății muncii. „Primii pași’’ este 
un documentar privind începu
turile G-A.C. Iazi din comuna 
Obreja. Recent un „jurnal ope
rativ" (nr. 2) a înfățișat spec
tatorilor oțelari „deschiderea 
noului club muncitoresc”.

In prezent se lucrează la trei 
filme. La „Cicatricea”, (sce
nariul e făcut după o nu
velă publicată) s-au tras pri
mele două role. De reținut că 
în preocuparea pentru lărgirea 
colectivului cineclubului, Du
mitru Bogdan, despre care am 
mai amintit debutează ca „ope
rator”. Am urmărit, alături de 
Bogdan citeva secvențe fil
mate de acesta. Era emoționat 
și fericit. Un peisaj cu flori, 
un fluture zburînd, copii aler
gând printre flori — sînt scene 
care dovedesc autentică sensi
bilitate. Ion Toader, care a 
participat la discuția noastră, 
nu a rămas pînă la sfîrșit. Tre
buia să fie prezent pe scena 
clubului unde avea loc faza ra
ională a celui de al VII-lea 
concurs al formațiilor artistice 
de amatori. Face parte și din

corul căminului cultural al co
munei Marga, iar împreună cu 
soția formează o pereche în 
echipa de dansuri. ln sfîrșit, ni 
se prezintă scenariile celorlalte 
două filme : „Și ultima bombă 
poate ucide” și „Coresponden
ții voluntari transmit”. Ală
turi de scenarii — o mulțime 
de fotografii, probe. Se caută 
interpreți.

...Dacă s-ar realiza un film, 
privind activitatea cineclubu
lui din Otelul roșu, el ar trebui 
să cuprindă, printre multe alte 
momente, și cele citeva prezen. 
tate în rândurile de față. Iar 
pe generic (înfățișând jocul de 
seîntei și flăcări de la oțelărie) 
ar trebui scrise numele lui Pa
vel Kovaks, Emil Mateiaș. Ti- 
beriu Boșcaiu (scenariști și re
gizori), ale electricianului Felix 
Kraus și inginerului Ion Ne- 
gruț, ale lui Ion Hurtupan Și 
Dumitru Bogdan (operatori), 
ale electricianului Aurel Opre- 
scu (maestru de sunet), al in- 
terpreților Virgil Tarla, ingi
ner Iosif Bărjun, (cu întreaga 
familie — soția și două fetițe), 
al bobinatoarei Geraldina Gas- 
ser, al primului topitor 
fred Schverin, sau ale lui 
Toader, Lucia Lereter, Ion 
deraș și ale multor altora.

Prezenți în actualitate, tine
rii entuziaști, membrii cineclu
bului din Oțelul roșu, desfă
șoară o rodnică activitate.

La cinematograful din „Oțe
lul roșu” membrii cineclubului 
au prezentat recenzii la filme, 
au vorbit spectatorilor despre 
activitatea creatoare a unor re
gizori, actori, scenariști. Apa-

mente, pe care Ion Voiau le exes 
cută cu facilitatea ce caracteri
zează violonistica sa de mare 
bravură, ascultătorul deslușește 
un, complex întreg de sentimente, 
de la melancolia învăluitoare ce 
caracterizează adesea creația ro
manticilor, pînă la exuberanța 
cea mai antrenantă, ca aceea din 
finalul concertului.

Schumann a fost, incontestabil, 
influențat de Mendelșsohn față 
de care a avut totdeauna o mare 
admirație.

în muzica lui Schumann se 
simte pulsația intimă a vieții 
sale. Este un mare liric și în Con
certul pentru violoncel și orches
tra — care se găsește pe același 
disc cu concertul lui Mendels- 
soim, recent difuzat de Electre- 
cord, compozitorul a dat glas 
efuziilor sule sentimentale, pline 
de pasiune. Interpretarea violon
celistului Vladimir Orlov și a 
Orchestrei Cinematografiei, con
dusă de Mircea Cristescu, pune 
accentul tocmai pe această pro. 
fuHzime lirică, redind-o cu multă 
poezie.

J. ,v. PANDELESCU

David ; Haiducii din Rio Frio : 
rulează la Unirea, grădina 

Unirea; Lanterna cu amin
tiri : — rulează la Munca ; Ti
nerii : (cinemascop) — rulea
ză la Popular, grădina T. Vla- 
dimirescu; Cereomușki: —
rulează la Moșilor, grădina 
Moșilor, Volga, Lumina ; Pînă 
mîine : — rulează la 16 Fe
bruarie, 30 Decembrie ; Cerul 
n-are gratii: — rulează la M. 
Eminescu, Drumul Serii ; Dă-i 
înainte fără grijă : — rulează 
la Ilie Pintilie, grădina Iile 
Pintilie ; O viață : — rulează 
la Olga Bancic, grădina Giga 
Bancic ; Bunica Sabella: — 
rulează la Aurel Vlaicu ; Fata 
cu ulciorul: — rulează la gră
dina 23 August; Plaja s, 
lează la Luceafărul.

grădina

NICOLAE DRAGOȘ.

râtul de filmat este mereu 
prezent, eu operativitate. în 
viața muncitorilor din uzină, 
a țăranilor colectiviști din ra
ion, la acțiunile organizației 
U.T.M. (muncă patriotică, pro
gramele formațiilor artistice 
etc). Deosebit de eficiente s-au 
dovedit „jurnalele operative”, 
realizate pe probleme la ordi
nea zilei. Tinerii membri ai 
cineclubului și-au propus să 
folosească ecranul pentru pre
zentarea unor aspecte din mun- 
ca și viața fruntașilor în pro
ducție și a portretelor celor 
mai buni prieteni ai cărții; să 
intervină prompt cu scurte foi
letoane cinematografice pri
vind, de pildă, nerespectarea 
disciplinei în producție sau șa- 
tirizînd dansul urît, dizgrațios, 
Ecranul poate deveni un mobi- ■ 
lizator activ și permanent, cu I 
o eficiență deosebită în viața ■ 
uzinei.

mutui, ca si realizările de pînă 
acum sînt o certitudine a 
plinirii acestei meniri.

Al- '
Ion
TO-

Anunțul lapidar și cu multe 
semnificații apare tot mai des 
în numeroase locuri : „Atenție, 
se filmează”... Și fiecare nou 
film, este prezentat în premi
eră în fața celor din viața că
rora a fost inspirat.

Aplauzele acestora sînt și o 
urare de „drum bun”. Căci 
filmele scurte ale oțelarilor că
lătoresc prin tară și în străină
tate, obținînd meritate succese.

a studiourilor polonezeO producție în culori
Scenariul: Jan Brzechwa, după romanul lui Kornel

Makuszynski
Regia: Jan Batory



Zborul navelor cosmice
Vostok-5“ și „Vostok-6a

Prezențe rominești

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Valentina Tereșkova și Valeri 
Bîkovski se simt excelent. Ei 
s-au acomodat pe deplin cu 
condițiile activității în Cos
mos și au desfășurat în ziua de 
17 iunie un important volum 
de observații științifice în de-1' 
plină conformitate cu; progra
mul.

Datele măsurătorilor tele- 
metrice confirmă că pe bordul 
navelor „Vostok-5” și „Vos
tok-6” totul este în ordine. 
Presiunea, temperatura, umi
ditatea și componența aerului 
în cabinele navelor sînt nor
male.

La 17 iunie la orele 22 (ora 
Moscovei), nava satelit „Vos
tok-5” a efectuat 54 de rota
ții în jurul Pămîntuiui., în a-, 
cest timp „Vostok-6” par-* 
curgînd în Cosmos aproxima
tiv 900 000 de km a efectuat 
23 de rotații.

Valentina Tereșkova și Va
leri Bîkovski se informează 
reciproc despre desfășurarea 
zborului. Ei se informează re
ciproc despre funcționarea a- 
paraturii și sistemelor 
lor, precum și despre 
primite de pe Pămînt.

în timpul zborului 
nauții stabilesc cu regularita
te legătura cu Pămîntul. 
litatea legăturii cosmice 
bună.

La 17 iunie se încheie 
de-a patra zi a zborului 
Valeri Bîkovski. Valentina Te. 
reșkova a încheiat programul 
celei de-a doua zile de zbor. 
Zborul concomitent al nave
lor cosmice sovietice continuă.

*
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : în diminea
ța zilei de 17 iunie; după ce 
și-au luat micul dejun, cosmo
nauți i Valentina Tereșkova și

nave-
veștile

cosmo-

Ca- 
este

cea 
lui

PARIS 17 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă rela
tează că la 16 iunie numeroase 
radioobservatoare și centre de 
radioascultare au captat vocile 
costnonauților sovietici Valeri Bî
kovski și Valentina Tereșkova. 
Printre acestea se află observa
torul de la Jodrell Bank (An
glia), observatorul de la Bochum 
(R. F. Germană), centrul de ra
dioascultare cosmică de la Torre 
Bert (Italia), serviciile de radio
ascultare ale 
Presse, centrul 
de la Tokio.

In același
transmite agenția France Presse, 
nava cosmică „Vostok-5“ a fost 
vizibilă cu ochiul liber timp de 
peste un minut la Copenhaga, în 
seara de, simbătă. Nava cosmică 
a apărut între Steaua Polara (i

agenției France 
de radioascultare

timp, după cum

avut o în-Valeri Bîkovski au 
delungată convorbire prin ra
dio cu Pămîntul. Ei au rapor
tat despre funcționarea siste
melor navelor, datele aparate
lor de control cu privire la 
tempèratura, presiunea și 
componența aerului din cabi
ne. De pe Pămînt li s-a trans
mis o serie de instrucțiuni 
tehnice cu privire la regimu
rile cele mai adecvate de func
ționare a unor sisteme. Gos- 
monauții continuă să îndepli
nească cu punctualitate pro
gramul de zbor și comunică 
amănunțit despre starea și 
impresiile lor din Cosmos.

La recomandările transmise 
de pe Pămînt cosmonauti! au 
redus oarecum temperatura 
Serului din cabinele navelor. 
In momentul de față tempe
ratura din interiorul cabinei 
navéi cosmice „Vostok-5” este 
de 15 grade C, iar cea din ca
bina navei cosmice „Vostok-6” 
— de 18 grade C. Din analiza 
rapoartelor transmise de cos
monauți și a datelor teleme- 
trice, rezultă că sistemele na
velor cosmice „Vostok-5” și 
„Voștok-6” funcționează ire
proșabil.

La 17 iunie, ora 15 (ora Mos
covei), orbitele navei satelit 
„Vostok-5” au fost : înălțimea 
minimă — 165 km înălțimea 
maximă — 202 km, perioada 
de rotație — 88 minute. Para
metrii orbitei navei satelit 
„Vostok-6” au fost înălțimea 
minimă — 177 km, înălțimea 
maximă — 225 km, perioada 
de- rotație; 88,2 minute. Potri
vit datelor precizate cu privire 
la traiectoria zborului navelor 
cosmice, „Vostok-5” și „Vo- 
stók-6”, cea mai mică distanță 
dintre ele în timpul primei ro
tații în zbor comun a fost de 
5 km.

•*

Ursa Mare și strălucea ca, o stea 
de gradul II.

LONDRA 17 (Agerpres). *- 
Zborul celor doi cosmonauti 
sovietici excepționali se, află 
actim în centrul atenției cercu
rilor științifice din Anglia. „în 
prezent toți oamenii noștri de 
știință se ocupă de pregătirea 
apăratelor necesare urmăririi 
zborului navei Cosmice „Vos- 
tok-6” în următoarele rotații” 
— au declarat unui corespon
dent al agenției TASS. repre
zentanți ai Observatorului en
glez „Jodrell Bank”. în acest 
scop va fi pus în funcțiune ra- 
diotelescopul uriaș al acestui 
observator.

MOSCOVA 17 (Agerpres). —
Cu ocazia lansării, navelor cos-

SWAZILAND: Situala se menține 
încordată

MBABANE 17 (Agerpres). — 
Situația din colonia britanică 
Swaziland continuă să rămînă 
încordată. Serioase ciocniri în
tre unitățile de poliție și popu
lația africană' au avut foc la 
16 și 17 iunie în localitatea 
Piggs-Peak, din. apropiere de 
minele de diamante din Have- 
lock, unde minerii sînt în grevă 
de o lună. Poliția a atacat o 
adunare a populației africane 
la 16 iunie în localitatea amin
tită, încercînd să împrăștie pe 
cei 400 de partîcipanți. Luni, 
trupe britanice au înconjurat 
cartierele africane din Piggs- 
Peak pentru a forța pe mineri 
să reia lucrul și a împiedica noi 
demonstrații ale populației a- 
fricane. Trupele au construit 
baraje pe șoseaua care duce 

spre 
mine și au arestat mai mulți 
muncitori. Cu toate acestea, 
populația africană a organizat 
o demonstrație care a fost ata-

cală de poliție cu gaze lacri
mogene.

Adunări și demonstrații au 
avut foc, de asemenèa, și la 
Manzini, unul din cele mai im
portante orașe din Swaziland, 
și în alte localități.

Agenția Reuter relatează că 
trupe britanice cu un efectiv de 
400 de oameni au fost aduse în 
Swaziland din Kénya pentru a 
reprima mișcarea de eliberare a 
populației africane. Un purtător 
de cuvin t al partidului progre
sist din Swaziland a condamnat 
represiunile' organizate de au
toritățile coloniale împotriva 
patrioților. Purtătorul de cuvînt 
a subliniat că transferul unor 
importante efective de trupe 
britanice din Kenya pentru a 
sugruma lupta legitimă a po
porului Swazilandului pentru e- 
liberare arată în mod clar că 
colonialiștii britanici ignoră o- 
pinia publică africană.

Cosmonautui nr.6

VALENTINA
TEREȘKOVA

peste
STOCKHOLM. — La 15 iu

nie a sosit la Stockholm o de
legație de specialiști romîni din 
domeniul industriei forestiere, 
condusă de Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere. 
Delegația urmează să rămînă 
în Suedia timp de două săp- 
tămîni și va vizita diferite in
stituții și întreprinderi din ra
mura industriei forestiere și a 
prelucrării lemnului.

hotare
Wendt și artistul poporului 
C. Baraschi.

Tratativele 
pentru 

dezarmare 
de la Geneva

EVOLUȚIA CRIZEI
POLITICE DIN GRECIA

alentina Tereș
kova, prima fe
meie cosmonaut 
din lume, este 
cu trei ani mai 

tînără ca Va~ 
Ieri Bîkovsi. că

ruia i s-a alăturat la 16 iu
nie în Cosmos.

Valentina s-a născut la 6 
martie 1937 în satul Mas- 
lennikovo (regiunea Iaros- 
lavl din R.S.F.S.R.) în fa
milia tractoristului rus Vla- 
dimir Tereșkov și a munci
toarei textiliste Elena Te- 
reșkova. La vîrsta de 17 ani 
Valentina a început să lu
creze la fabrica de anvelo
pe din Iaroslavl,

Timp de șapte ani Tereș
kova a îmbinat munca cu 
învățătura — mai întîi la 
școala serală, apoi la școala 
tehnică medie de textile.

Ea a fost atrasă de para
șutism. ceea ce i-a ajutat 
să devină cosmonaut.

La sfîrșitul anului trecut, 
în timp ce Valentina Tereș
kova urma școala de cos
monautică, i s-a conferit 
gradul militar de subloco
tenent.

Valentina Tereșkova este 
exigentă față de sine și față 
de tovarășii săi, este iubită 
de ei Și se bucură de res
pect. Valentina a fost alea
să ca membru al biroului 
organizației de comsomoț al 
costnonauților.

BERLIN. — La 16 iunie în 
clădirea Albertinum a Galerii
lor de artă din Dresda a avut 
loc vernisajul expoziției de 
artă plastică romînească.

La vernisaj au participat 
Erich Wendt, secretar de stat 
la Ministerul Culturii, prof. 
Max Seydewitz, directorul ga
leriilor, ,H. Tautz, director ad
junct ai Direcției culturii din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai organelor lo
cale de stat și ale P.S.U.G„ 
rectorul Institutului de artă 
plastică și directorul Conser
vatorului din Dresda, artiști 
plastici, ziariști.

Din partea romînă au fost 
prezenți C. Baraschi, artist al 
poporului și Iulian. Sîrbu din 
C.S.C.A.. I. Cazacu, prim-se- 
cretar al Ambasadei R. P. Ro
mîne la Berlin și alți membri 
ai Ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. Max Sey
dewitz.

Au luat apoi cuvîntul Erich

SOFIA. — După cum anunță 
B.T.A., în seara zilei de 16 iu
nie a avut loc la Teatrul Popu
lar de Operă din Sofia, deschi
derea festivă a celui de-al doi- 
lei Concurs internațional al ti
nerilor cîntăreți de operă, la 
care se, vor întrece 100 de 
concurenți din 27 de țări. Din 
R. P. Romînă iau parte la con
curs baritonul Mugur Bogdan 
și tenorul Ion Buzea.

La concertul festiv au parti
cipat conducători de partid și 
de stat, numeroși oameni de 
artă, artiști și compozitori din 
țară și de 
boratori ai 
plomatice 
blic.

Dr. Piotr
Comitetului pentru cultură și 
artă, i-a felicitat călduros 
concurenți și pe oaspeți.

A urmat un bogat program 
de selecțiuni din opere cu 
participarea colectivului Tea
trului Popular de Operă din 
Sofia.

peste hotare, cola- 
reprezentanfelor di- 
și un numeros pu-

Vulov, președintele

pe

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
La Varșovia s-a încheiat cel de-al 
X-lea Congres al Institutului In
ternațional dc Teatru, la care au 
luat parte reprezentanți din pe
ste 40 de țări. Din R. P. Po
mină a participat o delegație 
formată din Horia Lovinescu, 
Mircea Avram și Margareta Băr
buță. ■>

(Agerpres). — 
avut loc la Pa-

tuturor 
baza 

a sta-

înar-

GENEVA 17 
La 17 iunie a 
latul Națiunilor din Geneva o 
nouă ședință a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare,

Reprezentantul R. P. Romî
ne, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, a subliniat încă o dată că 
în ceea ce privește fondul 
practic și tehnic al unui tratat 
de interzicere a experiențelor 
nucleare pot fi adoptate cu 
toată încrederea drept punct 
de plecare posibilitățile mereu 
crescînde de detectare, locali
zare și identificare a
exploziilor nucleare pe 
sistemelor naționale și 
țiilor seismice automate.

Intensificarea cursei 
mărilor nucleare, a arătat re
prezentantul R. P. Romîne, 
este incomparabil mai ame
nințătoare pentru bunăstarea 
omenirii, pentru pacea și . 
securitatea internațională, de- . 
cit riscul împotriva căruia 
puterile occidentale cer inspec
țiile la fața locului.

In încheiere, George Maco
vescu a remarcat faptul că a- 
ceastă idee cîștigă teren chiar 
în sinul autorităților america
ne. Totodată, el și-a exprimat 
regretul că activitatea delega
țiilor occidentale prezente la 
conferință nu este inspirată 
de aceste idei realiste.

ATENA 17 Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans, 
mite : Regele Paul al Greciei 
l-a desemnat la 17 iunie pe 
Panayotis pipinellis, membru 
al partidului E.R.E., ministru 
al comerțului în precedentul 
guvern, să formeze un guvern 
care să se bucure de sprijinul 
celorlalte partide politice. A- 
ceasta reprezintă de fapt o res
pingere a propunerilor făcute 
de fostul prim-ministru și li
der al partidului E.R.E., Kara
manlis, de a se constitui un 
guvern neparlamentar cu sar
cina exclusivă de a organiza 
noi alegeri în baza actualului 
sistem electoral majoritar.

înainte de a fi desemnat noul 
prim-ministru, Karamanlis a 
avut o întrevedere cu regele, 
după care a anunțat că pără
sește Grecia, plecînd într-o că
lătorie în străinătate. El a de
clarat că nu intenționează să 
se reîntoarcă în Grecia decît 
atunci cînd vor fi organizate 
noi alegeri parlamentare. Sub 
presiunea puternicului curent 
de opinie în favoarea constitu
irii unui guvern de coaliție, 
Karamanlis a fost nevoit să 
renunțe la opoziția sa față de 
participarea partidului E.R.E.

la o asemenea formulă guver» 
namentală.

In timpul absenței lui Kara
manlis conducerea partidului 
E.R.E. va fi asumată de un co
mitet compus din Konstantin 
Rodppoulos, președintele parla
mentului. Panaiotis Kanelopou- 
los, fost vicepreședinte, și Pana
iotis Papaliguras. fost ministru 
al coordonării economice.

★
Comentînd evoluția crizei 

politice din
France Presse subliniază că 
hotărîrea lui Karamanlis de a 
părăsi Grecia „marchează îh- 
■țrîngerea, cel puțin momentană, 
a omului care a condus Grecia 
timp de aproape 8 ani și care 
se află astăzi în fața unei opo
ziții ireductibile, atit din partea 
palatului regal cit și din partea 
tuturor partidelor politice, cu 
excepția propriului său partid”. 
Arătînd că propunerile lui 
Karamanlis privitoare la mo
dalitățile de rezolvare a crizei 

. politice, propuneri care urmă
reau în mod vădit menținerea 
pozițiilor dominante ale parti
dului său, nu s-au bucurat de 
sprijinul necesar, agenția Fran
ce Presse subliniază că „deza
cordul a fost total. Nici un 
compromis nu a putut fi găsit”.

Grecia, agenția

mice sovietice „Vostok-5” și 
„Vostok-6” au făcut declarații 
sau au trimis mesaje de feli
citări la Moscova Joao Goulart, 
președintele Braziliei, primul 
ministru al 
regina Marii 
beta a Il-a, președinta F.D.I.F., 
Eugenie Cotton, președintele 
O.I.Z., Maurice Hermann, Cy- 
rus Eaton, Laureat al premiu
lui Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare” și 
personalități.

Indiei, J. Nehru, 
Britanii, Elisa-

Greva
studenților
columbieni

alte

Au declarat grevă studenții 
din 12, instituții de învă- 
(ămînt superior din capi

tala Columbiei. în universități și 
pe străzile orașului au lob mari 
mitinguri și adunări. Participan- 
ții la aceste mitinguri protestea
ză hotărît împotriva noii ofensi
ve a reacțiunii asupra organiza
țiilor studențești din Columbia. 

Studenții cer demiterea prima
rului orașului, Ggetan Gortez. 
Din ordinul acestuia, în ultimele 
șase zile poliția a rănit ,32 de 
pefsoane și a arestat peste 500 
de persoane. Tot din ordinul lui 
a fost reprimată demonstrația 
pașnică organizată . în memoria 
celor 11 studenți împușcați de 
poliție acum nouă zile.

Cercurile îndreptățite ale . stu
denților sînt sprijipite de mun
citorii și de toate forțele progre
siste din Bogota. Ziarul „Vez de 
Ia Democracia“ îndeamnă po
porul la luptă .în apărarea liber
tăților democratice, cere să fie 
anchetate acțiunile lui Cortez.

PRAGA. — La 15 iunie au 
luat sfîrșit la Karlovy Vary 
lucrările Congresului interna
țional al radiologilor. La con
gres, care s-a desfășurat timp 
de 6 zile, au participat oameni 
de știință din 20 de țări.

Principalele teme ale con
gresului au fost problemele 
progresului în angiografie.

Din partea R. P. Romîne a 
participat o delegație condusă 
de prof. Gheorghe Schmitzer, 
șeful Catedrei de radiologie a 
institutului Medico-Farmaceu. 
tic București.

CAIRO. — La Cairo a fost 
dat publicităfii decretul cu pri
vire la naționalizarea tuturor fa
bricilor de produse farmaceutice 
din R.A.U. Potrivit acestui de
cret au fost naționalizate nouă 
întreprinderi farmaceutice din 
cele 54 existente în țară. Celelal
te întreprinderi farmaceutice au 
fost închise ca fiind necorespun
zătoare.

GENEVA 17 (Agerpres). — 
La 17 iunie Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare a ho- 
tărît întreruperea ședințelor 
comitetului pînă la 30 iulie 
1963, ultima ședință plenară 
înainte de întrerupere va avea 
loc la 21 iunie 1963.

MOSCOVA. — Astronomii so
vietici și americani au descoperit 
simultan, în mod independent unii 
de alții, că strălucirea 
3 C-273 variază.

S-ar părea că în aceasta 
nimic deosebit — de zeci 
astronomii studiază stelele a căror 
strălucire variază. Dar realitatea 
este că această stea nu este de 
fapt o stea. Spectrul acestei stele 
arată că ea se îndepărtează de noi 
cu o viteză de aproximativ 50 000 
km pe secundă.

Se știe că în sistemul nostru ste
lar nu există viteze pentru aștri, 
care ar depăși cîteva sute kilo
metri pe secundă. De aceea, oa
menii de știință consideră că steaua 
3 C-273 nu este o stea 
laxie, dar o galaxie cu 
obișnuită.

Cunoscutul astronom 
prof. Iosif Sklovski a declarat unui 
corespondent al agenției TASS ur
mătoarele :

stelei

n-ar fi 
de ani

ci o ga- 
totul ne

sovietic

din cartierele africane

din
BRUXELLES 17 (Agerpres), 

— După cum relatează cores
pondentul din Bruxelles al a- 
genției Reuter, întîlnirea .Con
siliului ministerial al Comuni
tății Economice Europene (Pia
ța comună) anunțată inițial 
pentru zilele de 17 și 18 iunie 
pentru a dezbate o serie de 
probleme privind activitatea 
Pieței comune și relațiile a- 
cesteia cu Anglia, și-a reștrîns 
în mod subit ordinea de zi la

ministerial din 1 
cînd, după cum se știe, în 
urma opoziției ferme a Fran
ței, nu s-a putut ajunge la nici 
un acord asupra stabilirii unor 
contacte permanente între Pia
ța comună și Marea Britanie. 

Referindu-se la eșecul din 
mai al Consiliùlui ministerial 
al C;e.E„ agenția Reuter 
subliniază că cei cinci parte- 

; péri ai Fțânței din Piața co
mună, în1 spécial Germania oc

up singur punct : „Dezbateri cidentală ' și Olanda, consideră 
asupra exportului american de éa acesț eșec a ptis-în pericol 

» i&j,. întregul program viitor al
C.E.E. în cadrul căruia urmea
ză să se adopte importante ho- 
tărîri în domeniul agricol, pînă 
la'sfîrșitul anului.

carne de. pasăre. în .'țările 
C.E.E.” și totodată a fost amî- 
nată pentru marți 18 iunie.

Această întîlnire este prima 
după eșecul întîlnirii Consiliu-

SUDANUL A RATIFICAT
CARTA STATELOR AFRICANE

KHARTUM. — După cum 
relatează agenția MEN, la 16 
iunie Consiliu] de Miniștri al 
Sudanului a ratificat Carta 
Organizației Statelor Africane 
adoptată la conferința șefilor 
de state și guverne de la Ad
dis Abeba.

Totodată, Consiliul ;de Mi* 
niștri a aprobat două proiecte

Această galaxie misterioasă se 
află la o depărtare de noi de un 
miliard și jumătate ani lumină. Po
trivit calculelor, puterea radiațiilor 
acestui obiect cosmic ar fi de cî- 
teva zeci de ori mai mare decît 
a galaxiilor cu cea mai puternică 
radiație.

Faptul cel mai surprinzător este 
că pînă în prezent s-a observat că 
numai stelele aveau proprietatea 
de a-și schimba intensitatea radia
țiilor, și nimeni n-a bănuit că a- 
ceastă proprietate o pot avea și 
galaxiile.

Trebuie subliniat însă că, după 
părerea astrofizicienilor americani 
și sovietici, aceste radiații provin 
nu de la întreaga galaxie care nu
mără miliarde de stele, ci de la 
o singură stea gigantică care face 
parte din ea. Masa acestui enig
matic colos cosmic depășește de 
milioane de ori masa soarelui nos
tru.

în prezent „problema 3 C-273“ se 
află în centrul atenției astronomi
lor din întreaga lume.

BAGDAD. — Agenția M.E.N. 
anunță că la 16 iunie a fost dat 
publicității la Bagdad comuni
catul comun irakiano-yemenit cu 
privire la vizita în Irak a dele
gației Republicii Yemen, condu
să de președintele Al Sallal.

în comunicat se subliniază că 
Republica Yemen și-a exprimat 
dorința de a adera la proiectata 
Uniune Federală din care ur
mează să facă parte Egiptul, Ira
kul și Siria. Guvernul irakian a 
propus organizarea unei întîlniri 
a reprezentanților celor trei țări 
semnatare a declarației de la 
Cairo, în vederea examinării mo
dalităților de admitere a Yeme
nului în federație.

JOHANNESBURG. — La 16 
iunie, într-o mină de aur din lo
calitatea Sprins din Republica 
sud-africană a avut Ioc una din 
cele mai grave catastrofe din ul
timii ani. în urma prăbușirii 
unei galerii, mai mulți mineri au 
fost uciși, iar alții grav răniți.

SANAA. — La 16 iunie, postul 
de radio Sanaa a anunțat că 
tribunal special a condamnat 
moarte pentru înaltă trădare 
grup de persoane participante 
complotul descoperit recent împo
triva regimului republican din Ye
men. Sentința a fost executată.

După cum s-a anunțat complotul

TOKIO. — La 16 iunie, peste 
10 000 de japonezi s-au adunat lin
gă baza militară maritimă ameri
cană de la Yokosuka, in semn de 
protest împotriva sosirii submari
nelor atomice ale S.U.A. în portu
rile japoneze.

La 16 iunie 
avut loc ale- 
Federativă a

Două imagini care vorbesc despre teroarea diemistă din Vietnamul de Sud. In fotografia de 
sus: soldați diemiștj au arestat,și percheziționează un făran care a fugit dintr-unul din fai
moasele „sate strategice", adevărate lagăre de concentrare. In fotografia de jos : un parti

zan sud-vietnamez e dus spre focul de execuție.

descoperit recent împotriva 
mului republican din Yemen a fost 
organizat și finanțat de cercurile 
reacționare din Arabia Saudită 
Marea Britanie.

BELGRAD. — 
în Iugoslavia au 
geri în Vecea 
Skupșcinei Federative și în
vecele republicane ale skup- 
șcinelor republicane. La ale
geri au participat 12 milioane 
de cetățeni.

âlH

împlinit. Prevederile Constitu
ției provizorii în legătură cu 
garantarea drepturilor naționale 
ale kurzilor și, egalitatea în 
drepturi între kurzi și arabi au 
rămas literă moartă. Guvernul 
Kassem a promovat vechea po
litică de oprimare a kurziloț, 
declanșînd apoi în toamna anu
lui 1961 un adevărat război îm
potriva acestora. Kurzii au fost 
astfel nevoiți să pună mîna pe 
arme pentru a se apăra.

După răsturnarea regimului 
Iui Kassem în februarie a.c. o- 
perațiunile militare au încetat. 
Noul guvern irakian a declarat

Republicii Irak, în regiunea lo
cuită de kurzi, respectarea con
stituției provizorii. Ei au cerut, 
să aibă reprezentanții lor în 
guvernul irakian. Așadar, este 
vorba de. autodeterminarea 
kurzilor în cadrul Republicii 
Irak. O revendicare legitimă.

Incepînd tratativele, guver
nanții irakieni nu s-au gîndit 
însă nici un moment să satis
facă năzuințele justificate ale 
populației kurde. Ei au folosit 
aceste tratative doar ca un pa
ravan în spatele căruia să pre
gătească în liniște un nou 
război împotriva kurzilor. Pe 
măsură ce săptămînile treceau 
devenea limpede că autoritățile

Infruntînd cu curaj atacul 
deslănțuit de reacțiunea ira
kiană, populația kurdă continuă 
lupta pentru înfăptuirea năzuin
țelor sale drepte. Potrivit unui 
comunicat al conducătorului 
kurd Barzani — relatează agen
ția France Presse- — trupele 
kurde din regiunea Suleimania 
au respins atacurile trupelor ira
kiene sprijinite de aviație, omo- 
rînd peste 100 de soldați și 
luînd prizonieri alți 200. Forțele 
kurde au încercuit cîteva regi
mente irakiene.

După cum anunță agențiile 
occidentale de presă, în pri
mele cinci zile ale operațiunilor 
militare din provinciile de nord 
ale Irakului au fost uciși apro
ximativ 1 000 de soldați ira
kieni. La Bagdad continuă să so
sească eșaloane cu soldați ră
niți. Potrivit știrilor din capitala 
Irakului, acțiunile militare din 
Kurdiștan nu sînt aprobate de 
populația irakiană.

In sprijinul luptei curajoase a 
kurzilor se ridică întreaga ome
nire progresistă. Din toate col
țurile lumii se aud glasuri vi
guroase de protest împotriva 
genocidului pe care trupele gu
vernului de la Bagdad îl comit 
în Kurdistănul irakian.

Să se pună capăt războiului 
de exterminare purtat împotriva 
kurzilor — iată cerința opiniei 
publice iubitoare de pace și pro
gres din lumea întreagă.

li- 
o- 
al 
să 
săpondentul agenției Associated 

Press la Bagdad relevă că „tac
tica pămîntuiui pîrjolif împotri
va satelor kurde din văile regi
unii de nord a fost extinsă asu
pra punctelor întărite 
munți".

Războiul de exterminare 
Kurdistănul irakian este
război al reacțiunii irakiene 
pentru. înăbușirea revendicări
lor legitime ale poporului kurd.

venimentele
Kurdistănul irakian 
(regiunile din nor
dul Irakului unde 
predomină popu
lația kurdă) se află 

• în atenția opiniei 
publice mondiale. Agențiile de 
presă relatează că de cîteva 
zile. în regiunile de nord ale 
Irakului se desfășoară lupte sîn- 
geroase. In lupta împotriva 
partizanilor kurzi au fost a- 
runcați 45 000 de soldați 
care reprezintă cam jumătate 
din efectivul armatei irakiene. 
Agenția ASSOCIATED PRESS 
relatează.' că trupele irakiene 
„duc un'război de exterminare 
împotriva kurzilor, bombardînd 
și mitialiind satele, împușcînd 
civili Și incendiind recolta“. Ar
tileria irakiană a bombardat 
tbate' satele pe o rază de 25 ki
lometri în jurul orașului Kirkuk 

: din apropiere de Su- 
ieimania., Unități ale așa-numi- 
tei gărzi naționale irakiene — 

> aceeași agenție — au 
/ adevărate masacre în 

rîndurile femeilor și copiilor 
din satele ■ kurde. Surse ale 
kurzilor. au, anunțat că 21 de 
sate kurde au fost distruse de 
aviația irakiană. „Aviația ira
kiană distruge satele kurde cu 
rachete și recolta cu bombe cu 

|alm" — șcrie ziarul englez 
JNDAY EXPRESS". Știri so

site duminică și luni subliniau 
i „tac

tica pămîntuiui pîrjglit”. Cores-
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și unele 
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organizat'
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dusă de guvernele celor (Jouă I că armata irakiană aplică 
țări. I tica pămîntuiui pîrjglit”. C

»I

<fe lege care prevăd. în. con
formitate cu rezoluțiile adop
tate la conferința de la Addis 
Abeba, aplicarea de sancțiuni 
economice și diplomatice Re
publicii ■ Sud-Africâne și Por
tugaliei.' îp semn de protest 
față de politica reacționară

din

din
un

nu poate fi vorba de acordarea 
autonomiei kurzilor" au trans
portat trupe în nordul țării, 
darii kurzi au încercat să 
prească acest curs periculos 
evenimentelor. Ei au căutat 
reia tratativele întrerupte, 
evite vărsarea de sînge.

Cercurile guvernante
Irak au dezlănțuit însă un ade
vărat război de exterminare 
împotriva populației kurde. E 
ușor de înțeles că asemenea pri
goanei împotriva comuniștilor 
și a întregii mișcări democra
tice din Irak, războiul contra 
kurzilor nu are nimic comun cu 
interesele naționale ale poporu-

REPRESIUNILE
ÎMPOTRIVA

SÎNGEROASEK

KURZILOR
După cum se știe, .kurzii, care 

reprezintă aproape o pătrime 
din populația. Irakului desfășoa
ră1 de miilți ani o luptă îndîrjită 
pentru cucerirea de drdpturi 
egale și a autonomiei interne în 
regiunile din nordul țării popu
late în majoritate de ei.

Odată cu-lichidarea, regimului 
monarhic și instaurarea Repu
blicii Irak, kurzii, care au par
ticipat activ, alături de toate 
forțele iubitoare de libertate 
din țară, la revoluția din 1948, 
au sperat că revendicările lor 
legitime vor fi înfăptuite. ' '

Aceste speranțe însă nu s-au

că intenționează .să rezolve 
problema kurdă pe calea trata
tivelor, promițînd „garantarea 
drepturilor kurzilor".

Timp de trei luni s-au desfă
șurat la Bagdad tratative între 
autoritățile irakiene și delegația 
kurdă în frunte cu Jalal Tala
bani unul din conducătorii 
Partidului democrat din Kurdis
tan. Potrivit relatărilor cores
pondenților de presă din Irak, 
reprezentanții populației kurde 
care au dus tratative cu guver
nul de la Bagdad au revendicat 
acordarea autonomiei în cadrul

de la Bagdad căutau doar să 
cîștige timp.

Animați de dorința de a ob
ține pe cale pașnică satisface
rea revendicărilor populației 
kurde conducătorii kurzi au de
pus toate eforturile pentru suc
cesul tratativelor. Un gest sem
nificativ a fost, de pildă, și eli
berarea soldaților irakieni luați 
prizonieri în timpul luptelor 
din perioada luj Kassem. Iar, 
cînd la sfîrșitul lunii mai gu
vernanții irakieni și-au dat ara
ma pe față, declarînd că „nici

lui irakian, cu aspirațiile sale. 
Ațîțarea conflictului dintre a- 
rabi și kurzi face jocul im
perialiștilor interesați în je
fuirea bogățiilor Irakului. Ea 
face, totodată, jocul anumi
tor cercuri reacționare din 
interiorul Irakului legate de for
țele imperialiste, ostile Republi
cii Irak. Tocmai reacțiunea e in
teresată în promovarea politicii 
de oprimare a kurzilor, politică 
urmărind dezbinarea forțelor 
naționale, 
întregului popor al Irakului 
pentru apărarea intereselor sale 
vitale.

slăbirea eforturilor
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