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Studenții anului II'. 
mini nd cantitatea

Timișoara de ter
en : metalelor în laboratorul de

du primit steagul

• întreprinderea 
transporturi auto Ar
geș

• întreprinderea poli
grafică „Banat11 din 
Timișoara

• Direcția P.T.T.R. a 
Capitalei și a regiu
nii București

întreprinderea regională de 
transporturi auto Argeș a pri
mit miercuri Steagul roșu și 
Diploma de fruntașă pe ra
mură în întrecerea socialistă 
pe țară, pe anul 1963. Anul 
trecut, harnicul colectiv al a- 
cestei întreprinderi a depășit 
planul pe tonă-km convențio
nali cu 18,6 la sută, iar cel de 
călători-km cu 2,7 la sută, rea- 
lizînd totodată economii peste 
plan în valoare de 3 176 000 
lei. Rezultatele obținute sînt 
rodul unei mai bune organi
zări a muncii, a dotării între
prinderii cu noi autobuze și 
autocamioane, a grijii pentru 
întreținerea parcului de ma
șini. Productivitatea pe tonă 
față de 1962 a crescut cu 25,7 
la sută.

Și

Lucrătorii Direcției P.T.TJL 
a Capitalei și a regiunii Bocz- 
rești, au sărbătorit miercuri 
un eveniment însemnat: Con
siliul Central al Sindicatelor 
le-a acordat pentru a doua 
oară Steagul roșu și Diploma 
de întreprindere fruntașă pe 
țară în ramura poștei și tele
comunicațiilor în întrecerea 
socialistă desfășurată în anul 
in

succesele dobîndite de aces
te colective în decursul anului 
trecut sînt demne de consem
nat : o centrală telegrafică au
tomată cu 6000 linii dată în 
exploatare cu o lună mai de
vreme, instalarea a 14 centra
le telefonice de bloc, peste 
10500 posturi și alte 347 de 
telefoane publice. De aseme
nea, în regiunea; București 
s-au înființat 22 agenții 
P.T.T.R.

(Agerpres)

cu Itura l-sportiv
Parcurgem în aceste 

zile localități din regi
unile Maramureș, Cri- 
șana. Cluj, Mureș-Auto
nomă Maghiară, Bra
șov, Ploiești. Vom asis
ta la spectacole, pro
grame artistice, intre 
ceri ale iormațiilor de 
amatori, ale tinerilor 
participanți la Sparta-

chiada Republicană și 
concursul pentru pri
mirea insignei de poli
sportiv, vom porni pe 
urmele miilor de ex
cursioniști sau le vom 
străbate dinainte tra 
seele, incercind să vă 
prezentăm tot ce ni se 
pare mai irumos, mai 
interesant din maniies-

tările intilnite pe itine- 
rariul nostru.

Vă invităm, deci. Ia 
un schimb de expe
riență in activitatea 
cultura l-sportivă. 
Schimbul de experien
ță propus are ca scop 
generalizarea celor mai 
bune metode, inițiati
ve, acțiuni ale tinere

tului, înlesnind totoda
tă numeroase sugestii, 
propuneri menite să ri
dice — acolo unde e 
nevoie — calitatea, 
frecvența maniiestări- 
lor cultural-educative. 
Așadar, vă invităm să 
ne însoțiți în această 
călătorie.

* K '

TINERILOR CHIMIȘTI -

De la Baia Mare
Primul popas — Baia Mare

La Baia Mare primăvara se lasă aștep
tată. Mai exact, și-a făcut debutul a- 
măgind cu puțin soare și ,,profilîndu-se" 

pe ploaie. Orașul însă parcă nu observă 
aceste ,,opoziții"*- Oamenii și-au îmbrăcat, în 
duda umbrelelor care fac parte din peisajul 
dtadin local, haine de primăvară. Se discută 
despre piesa „Steaua fără nume" ce se joacă 
la Teatrul dc stat, despre meciul „Minerului" 
cu „Mureșul", despre primăvară. Pe șantie
rele de construcții înfloresc noile etaje pre
lungind mereu centrul orașului. In acest con
text al preocupării colective a lucrătorilor din 
exploatările miniere, din combinatul chimic 
metalurgic, din toate întreprinderile orașului, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, 
organizarea și desfășurarea activităților cultu
ral-sportive se bucură, adesea, de multă aten
ție. Caracteristica firească este orientarea lor 
spre a veni în sprijinul producției și al edu
cării conștiinței socialiste.

Există în Baia Mare o largă bază materială a 
culturii. Să amintim instituții de artă și cul
tură ca Teatrul de stat, Ansamblul de dntece 
și dansuri, muzeul regional, biblioteca regio
nala, casa de cultură, casa regională a creației 
populare, cluburi, cinematografe, modemele 
pavilioane pentru expoziții, școala populară de . 
artă, terenuri de sport și sala sporturilor.

Ce ne spune un program 
și ce spun autorii lui

La Casa de cultură a sindicatelor, împreună 
cu directorul Nicolae Marcovescu și respon
sabila cu munca culturală, Viorica Feher, reali-

la București

,mai întîi pe baza programului de 
activitate — un succint bilanț al manifestări
lor- din ultimele săptămîni.

. Lăcpercul plastic, pornind de la tradiția 
binecunoscută în pictură a băimarenilor, au 
fost antrenați mulți tineri cu înclinații pentru 
desen.-Valoroasă este organizarea cercului pe 
„ani do studiu". Există în prezent, trei ani, 
fiecare avînd ramurile de pictură, sculptură, 
grafică.. .Cei 50 de membri ai cercului urmă
resc expunerile despre istoria picturii, însoțite 
de filme Și diapozitive, asigurîndu-și cultura 
plastică necesară și deprinzînd totodată tch-

0 TEMEINICĂ PREGĂTIRE PROFESIONALĂ!
——

Pe această temă importantă am invitat Ia un schimb de păreri cadre din conducerea unor combinate și uzine chimice, secretari 
ai comitetelor și organizațiilor U.T.M. Propunerile și sugestiile lor vor ii publicate și în viitor în coloanele ziarului nostru.

Cartea—ia loc de cinste a

Priatre ocaauJe csre ac c- 
vu! sa rai de seense za rnbo- 

ciaLtaie cadrelor aoetere. 
poputarzzures cruKrea lite
raturii tefcaăre de speoc-'ircre 
a ocupat p ccupd un Joc de 
frunte.

Biblioteca tehnică a coci.*- 
r.atului rviadrc in prezent 
peste 2500 •.z'.ume fi cbcnz- 
mente Ia 174 reviste de spe
cialitate roazlnești și străine. 
Completarea continuă a iozâz- 
lui bibliotecii se race pe baza 
studiului planurilor editoriale 
ale Editurii tehnice, al catalo
gului presei și catalogului co
lectiv difuzat de Biblioteca 
centrală a R-PR- (pentru toate 
noutățile rominești și străine), 
precum și a fișelor și cataloa
gelor pe care le primim de la 
l.D.T.

La nivelul întreprinderii și 
al secțiilor au iost iormate co
lective de ingineri și tehni
cieni care au ca sarcină selec
tarea materialelor cuprinse în 
publicații și popularizarea a- 
cestora în funcție de speciiicul

fie r.nzcc. Lunar, 
se alea rine* te si se difuzează 
prin bmLotecde volante din 
secui un buieiin informativ 
care cuprinde toate noutățile 
tehnsce legate de procesele 
•■xst.'t de producție- In fiecare 
secate x* Ja cabinetul tehnic au 
:ost czzencjale vitrine unde, 
z-izzr sînt afișate coperțile 
însoțite de scurte prezentări 
aJe cdrzJor tehnice nou apă
rute.

Literatura tehnică. documen
tarea, ac permis unor colective 
de ingîmeri fi tehnicieni tineri, 
sprijiniți de cadre tehnice cu 
o experiență zzzi îndelungată, 
să ialrepnrdS o seen» de stu
dii fi cerceiări, prin care s-au 
rezolvat probleme deosebit de 
importante pentru combinatul 
nostru: creareQ unui cord din 
viscoză ^super-supe:“. mult 
mai rezistent, core a înlocuit 
cordul ce bcabcc Ia confecția 
curelelor ‘rzrezz:dz.'e; lărgi
rea game: de ioiosire a cauciu
cului naturcl seu sintetic in 

adiului comportării di-
ieriteior sorturi de negru de 
him ; csplîcarea metodelor celor 
mai adecvate de folosire in 
producție, ca noile sorturi de 
cauciuc indigen „CaronT. Tot
odată au iost reduse pierderile 
de materiale și înlăturat eior- 

âc al oamenilor Ia capta-

unsa

Ing. CONSTANTIN’ 
chelArescu 

directorul Combinatului 
de cauciuc Jilava

pag. a IlI-a)

Carnaval in vacanta (Agerpres)

oțelăriilor

„Sfatul tehnic
In fața colectivului uzinei noastre stă sar

cina permanentă de a realiza produse la un 
nivel calitativ superior pe baza adoptării și 
aplicării celor mai avansate procedee tehno
logice de fabricație. Pentru înfăptuirea unei 
asemenea cerințe de mare importanță, fie
care om din uzină, muncitor, tehnician, mais
tru sau inginer, trebuie să-și perfecționeze 
continuu pregătirea profesională, să acorde 
toată atenția însușirii unor cunoștințe cit 
mai vaste în domeniul în care lucrează. Anul 
acesta au fost organizate, pe specific de me
serie. cursuri de ridicare a calificării în care 
au fost cuprinși peste 450 de muncitori. în 
ceea ce-i privește însă pe ingineri, tehnicieni 
și maiștri, lucrurile stau altfel, în sprijinul 
continuei lor perfecționări neorganizîndu-se 
mai nimic în anul trecut.

Utilitatea organizării unei activități per
manente de studiu în rîndurile cadrelor teh- 
r.ico-inginerești nu este pusă la îndoială de 
nimeni în uzina noastră. In anul trecut s-au 
prevăzut mai multe acțiuni în acest sens, dar 
puține s-au ținut în cele din urmă. După pă
rerea mea, avem multe posibilități în această 
privință. Atit conducerea uzinei, comitetul 
sindicatului, comitetul U.T.M., cit și cabinetul 
nostru tehnic au tras unele concluzii din de
ficiențele avute în anul trecut. Pentru anul 
in curs s-a luat măsura ca fiecărui inginer 
să i se repartizeze o temă spre studiu. Re
zolvarea acesteia, soluțiile găsite urmînd să 
se discute în cadrul „sfatului tehnic".

De asemenea, tot în vederea specializării 
inginerilor, s-au organizat, din inițiativa 
M.LP.C.. cursuri fără frecvența de tehnologia 
fabricării acidului sulfuric și a derivaților 
lui; 40 de ingineri din cadrul uzinei s-au în
scris la aceste cursuri. Ei vor studia biblio-

Ing. ION MITRAN 
șeful cabinetului tehnic — 

U.S.A.S. — Năvodari

(Continuare în pag. a 111-a)

Sprijinul
organizației U.I.M.

In uzina noastră, la cele patru 
cursuri de ridicare a calificării care 
s-au deschis anul trecut pentru mun
citorii din secțiile aparate de măsură 
și control (A.M.C.), termocentrală, a- 
telierul mecanic central și laboratorul 
central, au fost cuprinși 270 de mun
citori. Tematicile au fost întocmite de 
un colectiv mai larg — ingineri, 
maiștri, tehnicieni, muncitori de înaltă 
calificare — la nivelul fiecărei sec
ții. La comitetul U.T.M. a fost orga
nizată apoi o discuție cu responsabilii 
cu producția și calificarea din comi
tetele organizațiilor de bază U.T.M. 
pe secții în care s-a stabilit în mod 
practic cum trebuie să se ocupe fie
care de cursurile de ridicare a califi
cării. Comitetul U.T.M. a făcut și o 
serie de propuneri cu privire la conți
nutul tematic, al cursurilor. Inginerul 
Ion Lițiu — responsabil cu producția 
și calificarea în comitetul U.T.M. — 
a propus ca o bună parte din lecțiile 
care se predau mecanicilor. să se re
fere la procesele chimice ce au loc în 
interiorul agregatelor, precum și la 
desfășurarea întregului proces tehno
logic de la cuptoarele de var pînă la 
șarjele de sodă caustică. Propunerea 
a fost mult apreciată de comitetul de 
partid și de conducerea tehnică; în 
acest fel, mecanicii cunosc nu numai 
modul cum se repară agregatele de
servite de operatorii chimiști ci și 
procesul din interiorul lor, putînd 
interveni cu mai multă siguranță 
atunci cînd. se ivește vreo avarie.

Membrii comitetului au fost repar
tizați să se ocupe de cîte un curs sau

cerc de ridicare a Calificării (la atelie
rul mecanic sînt mai multe cercuri, 
pe meserii) urmărind, împreună cu 
responsabilul cu producția și califica
rea din comitetul organizației de 
bază pe secție, frecvența tinerilor, 
modul în care ei se pregătesc. Aceasta 
ne-a permis să cunoaștem în perma
nență cum se desfășoară cursurile, 
cum învață tinerii și cum aplică ei în 
practică cele învățate, putînd lua 
măsurile necesare atunci cînd a fost 
cazul.

Și posturile utemiste de control au 
fost îndrumate să urmărească modul 
cum tinerii aplică în practică cele în
vățate. Din vina noastră, însă, această 
îndrumare nu a fost făcută cu consec
vență. Intr-o singură consfătuire, or
ganizată cu secretarii și responsabilii 
cu producția și calificarea din comi
tetele organizațiilor de bază U.T.M., 
a fost discutată activitatea unui post 
utemist de control (de la termocen
trală} pentru sprijinirea acțiunilor de 
ridicare a calificării.

La fel s-a întîmplat și cu concursul 
gen „Cine știe, cîștigă". Un singur 
concurs în ultimele șase luni e mult 
prea puțin. Acum ne dăm seama că, 
mai ales pentru operatorii chimiști, 
— care nu au fost cuprinși la cursuri, 
aceste concursuri puteau constitui un

GH. BOLBOSE
secretar al comitetului U.T.M. 

Uzina de produse sodice — 
Govora

nica picturii. Această bună organizare a făcut 
ca la ultima bienală de plastică a artiștilor 
amatori, membrii cenaclului plastic din Baia 
Mare să obțină șase premii, ca periodic, în 
grup sau individual, să deschidă expoziții de 
pictură și grafică, să trimită în schimb de 
experiență expoziții cu lucrări la alte cercuri 
(de pilda, la cel din Reșița), să se pregătească 
acum intens pentru un schimb de experiență 
cu cei din Lupeni. Este necesar să amintim 
însă că „proiectarea" activității membrilor 
cercului în afara lui (cu excepția expozițiilor) 
nu se realizează, deși ei ar putea fi animatorii 
și susținătorii competenți ai pasiunii pentru 
frumos, ai organizării vizitelor la muzee, ex
punerilor pc teme plastice, conducători ai unor 
cercuri de inițiere plastică (pentru început) în 
întreprinderi.

Despre realizările cineclubului băimărean, 
cu cîteva luni în urma, unul din membrii săi, 
Adrian Man, a scris lucruri interesante în 
ziarul nostru. Ceea ce se afirma acolo cunoaște 
și azi continuitate, dovedindu-se că aici există 
o organizare serioasă. Mai întîi prin faptul, că 
acum „cineclubul" propriu-zis numără aproape 
20 de tineri (creatorii filmelor „Ieri și azi“, 
„Un bob de grîu", ,O zi la UMMUM" „Mi
nerii din Săsar“) printre care se afla Ovidiu 
Vîdea, Nicolae Nastaî, Eugen Wainberger, ac
torul Cornel Mititelu de Ia Teatrul de Stat ș.a. 
Pe lîngă aceștia, un număr de aproape 200 ti
neri alcătuiesc un colectiv constant de prieteni 
ai filmului (din rîndul cărora se recrutează, 
de altfel, membri pentru colectivul de creație) 
care participă săptămînal la vizionări de fil
me trimise la cerere de Arhiva Națională de 
filme, (însoțite de medalioane și expuneri sin
tetice susținute de critici cinematografici, regi
zori, actori din localitate și din Capitală, ca
dre didactice de la Institutul pedagogic și de 
către membrii cineclubului).

Activitatea cercului literar este departe 
de a fi mulțumitoare. Deși la cerc sînt în
scriși 15 membri, uneori la ședințele lui se 
prezintă 3—4 și chiar 1, în persoana secreta
rului, Vasilc Velneciuc. De ce așa ? Pentru că 
cercul a devenit doar un loc unde se citesc 
încercările literare iar o parte din autorii lor 
dau dovadă de o slabă receptivitate la critică. 
E drept, sînt cîțiva tineri de talent în cercul 
literar. Dar vizitele în întreprinderi, serile de 
poezie, (și cele cu creații originale) crearea 
unor texte de brigadă, ajutarea unor întreprin
deri în organizarea activităților de populari
zare a cărții, preocuparea pentru cultivarea 
noilor talente nu s-au bucurat de sprijinul 
așteptat. De aici frecvența întîmplătoare, rupe
rea de preocupările culturale (cu rare excepții 
chiar și de cele ale casei de cultură), sterili
tatea unor discuții, baterea pasului pc loc de 
către unii membri ai cercului. Simplele apariții 
ale cîtorva membri ai cercului în presă și pre
ocuparea pentru alcătuirea unei culegeri nu 
sînt suficiente.

Consultarea programului casei de cultură a 
mai relevat două aspecte. Mai întîi, lipsa unor 
activități tinerești. Concursurile „Cine știe, 
cîștigă", serile de poezie (organizate cu ajuto
rul tinerilor din diferite întreprinderi), serile 
de învățare a cîntecelor, serile de întrebări și 
răspunsuri pe teme științifice, procesele litera-

NICOLAE DRAGOȘ 
C. STĂNESCU 
A. ZĂINESCU 

V. RANGA
(Continuare in pag. a Il-a)

Pe rampele oțehriilor de Ia Hu
nedoara. Reșița și Oțelul Ro?u 
s-au descărcat in ultimele două 
zile încă aproximativ 4000 tone 
fier vechi, ,.piinea cuptoarelor" 
cum îl numesc oțelarii. Cu acesta, 
cantitatea de fier vechi trimisă 
oțelăriilor din întreaga țară, în 
primul trimestru al anului, însu
mează 405 ooo tone, cu aproxi
mativ 10000 tone mai mult de- 
dt a fost planificat.

Cu fierul vechi trimis oțelăriilor 
în această perioadă, se poate rea
liza, împreună cu alte materii 
prime, o cantitate aproape dublă 
de oțel. Fruntași pe țară în acți
unea de strângere a fierului vechi 
sînt colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunile București 
și Hunedoara care, în această pe
rioadă, și-au depășit sarcinile de 
livrări cu 10 și respectiv 9 la 
sută.

CTUALITATII*

(Continuare în pag. a III-a)

Pe tarlalele întin
se, pregătite ca la 
carte, mecanizato
rii de la G.A.S. 
Mogoșoaia, regiu
nea București, pun 
sub brazdă sămîn- 
ța recoltelor vii

toare
Foto : AGERPRES

Intensificarea lucrărilor de primăvară
Lucrări pentru punerea în exploatare a minei 

de cupru, zinc și plumb la Leșul Ursului (Suceava)
In regiunea Suceava se 

desfășoară lucrările pentru 
punerea în exploatare a zăcă- 
mîntului de cupru, zinc si 
plumb de la Leșul Ursului. 
In acest scop, se deschide o 
mină și se construiește o sta
ție de preparare a minereuri
lor. La stația de preparare a 
minereurilor a fost terminată 
construcția halei, care va adă
posti utilajele necesare proce
sului de flotație, și se montez- 
ză utilaje. Pentru transportul

materiei prime direct din 
mină, se execută prin munte 
un tunel în lungime de 6 km. 
Tot în curs de construcție se 
găsește o șosea modernă care 
leagă noua zonă minieră de 
calea ferată și de șoseaua na
țională. Noul șantier este ra
cordat la sistemul energetic 
național.

Proiectele minei și instala
țiile de preparare sînt execu
tate de specialiști ai Institu
tului de proiectări miniere din

cadrul Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice. Întregul u- 
tilaj necesar acestor obiective 
se realizează de întreprinderi 
ale industriei constructoare de 
mașini din țara noastră.

Pentru muncitorii, tehni
cienii și inginerii care vor lu
cra în noua zonă minieră a 
Moldovei se prevede constru
irea, în localitatea Ostra, a câ
torva sute de apartamente.

In regiunea Oltenia s-a intensi
ficat în ultimele zile ritmul lu
crărilor agricole de primăvară. 
Pînă la i aprilie în raioanele Ca
lafat, Corabia, Segarcea s-a ter
minat însămînțarea mazărei, iar 
în raioanele Băilești, Caracal, Balș 
această lucrare se apropie de sfîr- 
șit. însemnate suprafețe au fost 
însămînțate și la celelalte culturi. 
Pe întreaga regiune au fost însă
mînțate cu mazăre 7 600 ha din 
8 200 planificate. 40 la sută din 
suprafața prevăzută cu sfeclă de 
zahăr și 35 la sută din cea cu 
floarea-soareltii.

(Agerpres)

Unitățile agricole din ra
ioanele Hîrșova, Medgidia. 
Istria și din raza orașului

Constanța au terminat însă
mînțarea ovăzului, mazărei, 
sfeclei de zahăr și a culturilor 
pentru nutreț prevăzute în. 
epoca I. Pînă miercuri, în re
giune au fost însămînțate 
peste 100 000 ha.

In prezent se însămînțează 
floarea-soarelui pe cele 42 000 
ha planificate și continuă pre
gătirea terenurilor destinate 
însămînțării porumbului. Pen
tru menținerea umezelii în 
sol și asigurarea unui pat bun 
germinativ, au fost întreținute 
pînă acum, prin lucrări de 
grăpare, mai mult de 220 000 
ha.

(Agerpres)



Profiluri
■■■■■■■MMI

de tineri creatori

I
on Dodu Bălan face 
critică și istorie li
terară de aproxima
tiv doisprezece ani, 
vădind în tot acest 
răstimp o lăudabi
lă prezență în ac

tualitate, un neîntrerupt in
teres atît pentru fenomenul 
literar contemporan, cît și pen
tru valorile progresiste înscri
se în cultura noastră mai veche 
sau mai nouă. Aria preocupărilor 
sale cunoaște astfel sectoare din 
cele mai diverse, înglobînd folclo
rul, istoria literaturii romîne și 
comentariul la zi al producției 
mai ales poetice, realizată în anii 
noștri. Și-a făcut ucenicia în pa
ginile „Vieții romînești" și mai 
apoi ale „Luceafărului", devenind 
cronicarul acestei publicații. Para
lel, a prefațat sau îngrijit ediții 
din clasici, dovedind îndeobște o 
bună orientare în interpretarea 
rolului avut de unii înaintași în 
dezvoltarea literaturii romîne, 
fie că e vorba de George Coșbuc, 
de Spiridon Popescu, de Ion Sla
vici sau de O. Goga, ori de cule
gători de folclor ca Alecsandri și 
Eminescu. Așa cum, în genere, 
analizînd scrieri contemporane, a 
manifestat obiectivitate, aprecierile

I. D. 
BĂLAN 

formulate, mai cu seamă în legă
tură cu creațiile tinerilor, au ajuns 
a fi mai echilibrate, mai mature, 
mai judicioase. In doisprezece ani 
de publicistică, I. D. Bălan, ur- 
mînd o evoluție relativ sinuoasă, 
a urcat treaptă după treaptă, per- 
mițînd azi cititorului o retrospec
tivă care e, în parte măcar, și a 
altor confrați de generație. Acea
stă * retrospectivă îngăduie sta
bilirea cîtorva dominante, re
levarea cîtorva preferințe, des
lușirea unei modalități — ele
mente în stare a sugera liniile 
particulare ale unui interesant pro
fil de tînăr critic și istoric literar.

Una din aceste linii subliniază 
consecventul interes pe care I. D. 
Bălan l-a purtat și îl poartă lite
raturii populare. Nu e vorba de o 
preocupare care să-l așeze numai- 
decît în rîndurilo folcloriștilor. 
Deși a îngrijit și prefațat, în co
lecția „Miorița", textele folclorice 
culese de Alecsandri și Eminescu, 
studiul creației orale a poporului 
nostru nu l-a dus spre exegeze de 
specialitate. Pe I. D. Bălan, folclo
rul îl interesează în două ipos
taze : comoară de frumuseți ine
puizabilă și inegalabilă, expresie a 
geniului maselor și, ca sa între
buințez o -formulare eminesciană, 
„izvor pururea reîntineritor" pen
tru creația cultă. în prima ipos
tază l-a valorificat în cele două 
prefețe amintite ; în cea de a 
doua ipostază îl folosește mereu 
ca posibilitate de comparație în a- 
naliza poeziei, explicînd prin el 
succesele incontestabile atinse de 
unii scriitori. Problema l-a intere
sat însă și în sine, atunci cînd a 
cercetat într-o lucrare de sinteză 
(„Influențe folclorice în poezia 
noastră actuală", 1955), fenome
nul de preluare creatoare a tradi
ției populare de către literatura 
noastră nouă. Seriozitatea cu 
care Bălan demonstra atunci foloa
sele estetice ale unei atari preluări, 
în cazul poeziilor lui M. Beniuc, 
Dan Deșliu, Mihu Dragomir, Al. 
Andrițoiu și alții este indiscutabi
lă. Raportul dintre folclor și lite
ratura cultă îl va preocupa în 
continuare, mai puțin sub specie 
teoretică și nemăsurat mai mult 
sub cea propriu-zis practică, atît 
în cronici, cît și în studii intro
ductive. Scriind despre Coșbuc (în- 
tr-o prefață la o ediție din „Bi
blioteca școlarului"), subliniază fi
lonul folcloric al inspirației aces
tuia ; comentînd (într-un profil 
publicat recent în „Luceafărul") 
opera lui Lucian Blaga, valorifică 
în primul rînd tot sursa folclo

rică ; analizînd (în prefața la edi
ția de ,,Poezii“) versurile lui 
Goga, dă izvorului folcloric o în
semnătate primordială. Exemplele 
pot fi, bineînțeles, înmulțite, pen
tru că referința folclorică a intrat 
cu drept de cetățenie în întregul 
sistem de a face critică și istorie 
literară al lui I. D. Bălan.

I. D. Bălan are, de asemenea, 
cultul informației, vizibil mai cu 
seamă în lucrările de istorie lite
rară, unde, îndeobște, pentru a da 
judecății de valoare contraforturile 
necesare, apelează la domenii din
tre cele mai variate. Un exemplu 
grăitor mi se pare aparatul critic 
care întovărășește în ediția de 
„Teatru" al lui Slavici, comenta
riul la drama „Gașpar Grațiani". 
Evident, informațiile furnizate nu 
sînt exhaustive. Rostul lor e de a 
ajuta o mai bună înțelegere a 
complexității fenomenelor și a lo
cului ocupat de cutare scriitor pe 
linia unei anume filiații sau în 
peisajul epocii sale.

Aplicația criticului și istoricului 
literar spre asociație și informa
ție dă, firește, lucrărilor sale o in

contestabilă seriozitate. Așa cum, 
mai ales în cercetarea operelor u- 
nor înaintași, atacarea frontală a 
problemelor esențiale dă o greu
tate particulară investigației în
treprinse de rigurosul critic.

Acestor trăsături de ordin dife
rit, caracteristice pentru modul în 
care 1. D. Bălan face critică și is
torie literară, li se adaugă preo
cuparea nedesmxnțită de a ajuta 
creația tinerilor scriitori prin co
mentarea ei pasionată, înțelegă
toare și încurajatoare, fie că e 
vorba de oameni aflați la primul 
lor volum (ca Platon Pardău, de 
exemplu), fie de poeți sau proza
tori încă în plină formare a per
sonalității (ca Mihai Negulescu, de 
pildă).

Studiul și articolul de critică și 
istorie literară pune și el, ca orice 
altă lucrare, chestiunea organizării 
materialului în așa fel îneît citito
rul să recepteze cu maximă clari
tate ideile și opiniile autorului. 
I. D. Bălan știe acest lucru ; efor
tul de a-și expune cît mai logic 
punctul de vedere e vizibil atît în 
prefață cît și în cronici. Limpezi
mea stilului (în pofida unor im
proprietăți supărătoare prezente 
ici-colo) e o calitate ce trebuie re
marcată, alături de dorința de a 
așeza materialul potrivit unei ar
hitecturi corespunzătoare țelului 
urmărit. Ceea ce deranjează 
însă uneori la el (bunăoară în stu
diul despre Slavici) sînt repetiții
le și o anume dezorganizare, nu 
în planpl general, ci în analiza de 
amănunt. Sînt, firește, aspecte re
lativ neesențiale, dar depășirea 
lor e întrutotul de dorit.

Evident, lectura scrierilor lui I.D. 
Bălan ridică inerent probleme com
plexe, cum ridică practic orice lu
crare de critică și istorie literară. 
Cu modul cum sînt rezolvate, de 
la caz la caz, unele chestiuni le
gate de creația cutărui sau cută- 
rui scriitor, pot exista puncte de 
vedere diferite, anume con
cluzii trase pe marginea cută- 
rei opere contemporane nu pot în
truni numaidecît un sufragiu una
nim. Fenomenul e fatal. De a- 
ceea asupra unor atari aspecte 
n-am socotit că e necesar să in
sist aici. Pentru că dincolo de a- 
cestea, eforturile depuse de I. D. 
Bălan pentru progresul literaturii 
noastre noi sînt indiscutabile.

AUREL MARTIN

Moment din spectacolul cu piesa „Rinocerii" de Eugen lo- 
nescu, a cărei premieră are loc astă seară la Teatrul de Co

medie.

Foto : AGERPRES

Concursul nostru pentru 
cele mai frumoase poezii

Marea în martie
Înfundat, marea bate în țărmul lui martie. 
Cu izvoarele iarăși vizibile-n ea.
Sarea ei, dezghețată, albastră, volubilă, 
Albatroșilor fragezi oglindă va da. 
Veșnic neliniștită oglindă va da.

$i va înmuguri lumea negrelor valuri, 
Frunze-apoi agitînd în văzduhul sărat;
Oh, ce arbor ciudat vor ii mările lumii - 
Arbor tînăr în care viu sevele bat. 
Unde sevele lutului libere bat.

$i nici arbor nu e marea bubuitoare 
Ci bazin pentru sevele stelelor mari ;
Sînt — în larg — albatroșii pe albia sevelor, 
Iar aproape de maluri, lumini și pescari. 
Lumini pescărești, luminoșii pescari.

înfundat, marea bate în țărmul lui martie 
Cu substanțele noi, cu adlncul întreg. 
Dezghețată materie, cazan de materie, 
Curajoși albatroși peste seve îi trec. 
Ca un semn al bărbaților mărilor trec.

ADRIAN PĂUNESCU

primăvară
Și se roteau cîmpiile în urmă. 
Spre roțile mașinii își sălta 
șoseaua pieptul de asfalt albastru, 
și păsări ne-nsoțeau în scurte zboruri. 
Noi ne gîndeam, zîmbind, că i primăvară, 
și o nerăbdare insista 
în partea stingă a pieptului...
Cîmpia
se încumetă atunci și deodată 
ne dispăru mașina... Și zburam 
De cer albastru susținuți !
Poate de gînduri...

HORIA GANE

400 
de spectatori

Zilele trecute sala căminului 
cultural din comuna Vărăști, a 
devenit neîncăpătoare. Orches
tra „Dunărea" a sfatului popu
lar raional Oltenița, continuîn- 
du-și turneul prin satele raio
nului a prezentat un concert de 
cîntece populare romînești din 
folclorul nou. La concert au 
luat parte peste 400 de colec
tiviști.

ȘERBAN ILIE
colectivist

CERCETĂRI

■
 lături de ample stu

dii în domeniul ma
tematicii, chimiei, 
medicinei, Clujul

este renumit în tară 
și peste hotare

drept un important 
centru de cercetări biologice, în 
laboratoarele căruia oamenii de 
știință rezolvă probleme de prim 
ordin ce stau în prezent în fața 
cercetătorilor naturii vii.

In dorința fie a prezenta citi
torilor noștri cîteva dintre preo
cupările biologilor clujeni, publi
căm în numărul de astăzi rela
tările pe care ni le-a făcut zilele 
trecute academicianul Em. Pop, 
directorul Centrului de cercetări 
biologice al Filialei din Cluj a A- 
cademiei R.P.R.

— Denumirile celor patru mari 
secții de activitate ale institutu
lui nostru — Fiziologie vegetală 
(sub conducerea mea), Fiziologie 
animală (sub conducerea acad. 
E. Pora), Sistematică geobotanică 
(sub conducerea acad. E. Nyarady) 
și Zoologie (sub conducerea prof- 
Radu Vasile — membru cores
pondent al Academiei) conturează 
din primul moment aria largă de 
probleme atacate de cercetătorii 
noștri în domeniul biologiei — 
ne-a declarat academicianul 
Em. Pop.

Incercînd să ne oprim asupra 
cîtorva dintre problemele abor
date în ultimul timp de cercetă

torii noștri trebuie să amintim 
înainte de toate elaborarea unor 
lucrări de mare anvergură știin
țifici.

In primul rînd „Flora R. P. Ro
mîne" — lucrare în 12 volume 
(cel de-al 10-lea și al 11-lea vo
lum se află în prezent într-o ul
timă fază de lucru) — amplă sin
teză asupra plantelor țării noa
stre — care prin valoarea ei ști
ințifică și economică a trezit in
teresul multor specialiști din țară 
și străinătate. Paralel cu această 
lucrare despre floră, cercetătorii 
noștri au contribuit la o altă 0- 
peră de sinteză științifică : „Fauna

BIOLOGICE
direcție în primul rînd cercetările 
menite să stabilească în ce mă
sură protoplasma celulară rezistă 
la ger. Pe baza unor studii înde
lungate, cercetătorii noștri au de
monstrat ce importanță are pentru 
rezistența la ger, proporția de așa 
zisa „apă legată" din protoplas- 
mă. Cercetările au demonstrat că 
în măsura în care această apă 
este relativ mai puțină, cu 
atît plantele vor rezista mai ușor 
în fața gerului. Studiile noastre, 
menite a avea după cum vă diți 
seama o mare importanță practică, 
au fost încheiate sub raport teo
retic urmărind a fi transmise insti

Ne vorbește acad. EM. POP
directorul Centrului de cercetări biologice al Filialei din Cluj 

a Academiei R.P.R.

R.P.R.". Cu totul remarcabile sînt, 
de asemenea, originalele cercetări 
ale academicianului E. Pora argu
mentate în recenta sa călătorie pe 
oceanele globului pe bordul navei 
„Viteaz".

In această scurtă trecere în re
vistă a unor realizări biologice 
clujene să încercăm să dăm cî
teva detalii asupra cercetărilor 
întreprinse asupra unui singur 
compartiment, acela al fiziologiei 
vegetale.

Interesante, și cu o largă efi
ciență practică, sînt în această

tutelor de profil pentru a fi expe
rimentate.

In prezent cercetările unora din
tre oamenii de știință ce activează 
pe acest tărîm se îndreaptă spre 
pasionanta problemă a mișcărilor 
protoplasmei, menită a lămuri uni: 
dintre factorii care contribuie ia 
acest fenomen. Mulți dintre oame
nii de știință din lume încearcă să 
lămurească o serie de chestiuni le
gate în special de fundamentul chi
mic și fizic al acestei mișcări. 
Cercetătorii noștri studiază în 
special raportul în stare fizică și

geneza și viteza mișcărilor. Inie* 
resant este faptul că am găsit in 
ultimul timp existența unor re
lații între starea de întindere a 
protoplasmei (creșterea celulei) și 
viteza mișcărilor.

Alături de aceste probleme cer
cetătorii noștri studiază diverse 
aspecte ale biostimulatorilor. Am 
cercetat în special deosebirile de 
conținut în b io stimulat ori la plan
tele iarovizate și cele neiarovi- 
zate, cu o serie de interesante 
concluzii practice.

Interesante mi se par în acelaș 
timp studiile de genetică vegetală, 
în care se cercetează în special 
efectul unor factori fizici și chi
mici asupra eredității. S-a cerce
tat în special influența sulfamidei 
și antibioticelor asupra cromozo
milor nucleului celular și prin a- 
ceasta asupra eredității. Cu ase
menea experiențe am adus nu nu
mai un aport teoretic cît și unul 
practic, căci cercetătorii noștri 
au putut realiza un soi de flonrca- 
soarelui mai bogat în ulei decît 
cele obișnuite.

Continuînd studiile întreprinse 
pină în prezent, strădaniile noa
stre se îndreaptă spre adîncirea 
acestor cercetări fundamentale, 
spre rezolvarea la un înalt nivel 
științific a unor probleme de prim 
ordin ce stau în fața biologiei 
contemporane".

Noutăți științifice
..AS-45"

La Institutul de cer
cetări științifice în do
meniul sudurii (Bratis
lava) s-a realizat auto
matul de sudură „AS- 
45" cu care se pot suda 
plăci de oțel cu o gro
sime de pînă la 450 mm.

Cu noul automat, plă
cile se sudează în pozi
ție verticală

Automatul se depla
sează pe o platformă de 
dimensiuni reduse, a 
cărei viteză poate fi re
glată.

Cămașă termorezistentă
Paletele turbinelor 

motoarelor de aviație 
funcționează la o tem
peratură de 600°C și 
chiar mai mare. Nu este 
de mirare că ele se oxi
dează ușor — metalul 
fierbinte combinîndu-se 
ușor cu oxigenul. In 
caz că pe deasupra mai 
intervine și umezeala... 
prelungirea vieții pale
telor devine o problemă 
greu de rezolvat.

Inginerii austrieci au 
găsit o soluție intere
santă la această pro
blemă. Metalul constă

în dizolvarea de silice 
sau crom în cupru to
pit, apoi se cufundă în 
acest aliaj topit paleta 
turbinei. Elementele di
zolvate în cupru intră 
instantaneu în reacție 
cu oțelul formînd un 
strat, protector. Cuprul 
care și-a îndeplinit ro
lul este îndepărtat pe 
cale electrolitică. In fe
lul acesta se evită coro
ziunea paletelor.

Premiul A. P. Karpinski
Premiul A. P. Kar

pinski pentru anul 1963 
a fost decernat lui 
N. P. Heraskov, candi
dat în științe geologice- 
mineralogice, pentru lu
crarea sa „Unele legități 
generale în structura 
și formarea structurii 
scoarței pămîntului".

Metoda de analiză 
tectonică, de structură 
și formare propusă de 
autor, i-a permis sa a- 
bordeze într-un fel nou 
soluționarea celor mai 
importante probleme 
pentru știință și prac
tică ale legităților spa
țiale și cronologice ale 
dezvoltării structurilor 
mari ale Pămîntului.

Această metodă de

raionare tectonică a în
ceput să fie aplicată cu 
succes în U.R.S.S. pen
tru soluționarea sarci
nilor concrete de pro
nosticare și prospecta
re a zăcămintelor de mi
nereuri.

Casă cu șase pereți
Buletinul tehnico-ști- 

ințific al agenției P.A.P. 
anunță că la construirea 
clădirilor de locuit cu 
patru Dereți. în compa
rație cu clădirile cu șase 
pereți, se consumă mai 
multo materiale de con
strucții. Astfel. într-o 
cameră pătrată, cu o su
prafață de 15 m2, lungi
mea pereților va fi de 
15,6 m, în timp ce în ca
zul unei camere cu ace
eași suprafață dar cu 
șase pereți, lungimea 
pereților va fi de 14.4 m.

La Gdansk a fost e- 
laborat proiectul unei 
clădiri cu șase pereți, 
din panouri mari. Pen
tru construirea unor 
astfel de clădiri cu su
prafață și înălțime di
ferită este nevoie de 
patru tipuri de elemente.

TR. POTERAȘ

Biblioteca raională din Bîrlad are mulți piie- 
teni printre cei mici. lată-i pe doi dintre ei, 
elevii Florin Arhire și Toma Vișan din clasa a 
IV-a, frunzărind noutățile prezentate la stan

dul de cărți

La biblioteca

Interiorul Complexului comercial din comuna Topolovățul Mare, raionul Lugoj

Foto: AGERPRES

Teleki-Bolyai
TG. MUREȘ (de la 

corespondentul nos
tru). Biblioteca docu
mentară Teleki-Bo
lyai din Tg. Mureș 
reamenajată de cu- 
rînd, dispune în pre
zent de peste 100 000 
de titluri de cărți ști
ințifice și cîteva zeci 
de mii de manuscrise 
din care circa 20 000 
de pagini, manuscri
se originale ale lui 
Bolyai Ianoș și Bo
lyai Farkaș.

Biblioteca se com
pune din mai multe 
donații precum și din 
achiziții ulterioare 
din care circa 40 000 
de titluri au fost co
lecționate de Telelei 
Samuel, fondatorul 
bibliotecii.

Dintre lucrările

cele mai valoroase 
amintim „Codicele 
Koncz" datină din 
1320, cartea „De Ho
ming" de Galeotti, 
tipărită în 1476 „Ma- 
rea enciclopedie fran
ceză" in 33 volume, 
gravurile lui Pironesi 
în 27 volume, „Atlas 
Maior" in 21 volume 
de Janssonis (editat 
intre 1657—1682 la 
Amsterdam) „Istoria 
Imperiului otoman" 
de Dimitrie Cante- 
mir, apărută la Paris 
în 1743, „Istoria pen
tru începutul români
lor în Dacia" de Pe
tru Maior, (1812) nu
meroase lucrări de 
filozofie, geografie, 
istorie, matematică, 
medicină și altele.

Itinerar cultural-sportiv
(Urmare din pag. I)

re etc., nu au fost prezente în program decît 
rareori. De ce? In primul rînd pentru că alcă
tuirea programului nu pornește de la cerințele 
și propunerile tinerilor decît în foarte mică 
măsură. O dovadă o constituie și faptul că 
acțiuni programate se amînă sau nu mai au 
loc, ceea ce duce la compromiterea seriozității 
programului stabilit. Chiar în seara zilei de 
2S martie am asistat la o asemenea nerespec- 
tare a programului. Conferința „Călătorie în 
Delta" a fost amînată, în favoarea alteia 
mai vechi, iar seara distractivă suspendată pe 
motiv că în sala destinată dansului s-a deschis 
o expoziție. N-am putut, de asemenea, să 
ne convingem de deosebirile dintre seara dis
tractivă de sîmbătă și seara de dans de dumi
nică pentru că și aceasta a fost amînată. Ne 
întrebăm : de ce încredere se mai bucură în 
rîndul tinerilor programul respectiv ? Amîna- 
rea activităților (firește, motive se pot găsi, 
dar de ce nu se concentrează atenția spre o 
planificare mai realistă ?) nu poate avea un 
ecou pozitiv.

Tineri pe stadion
Atleți sau fotbaliști, handbaliști, voleiba

liști — sportivii orașului au deschis larg por
țile terenurilor încă din prima zi a lunii 
martie cînd și-au dat întîlnire la startul edi
ției inaugurale a Spartachiadei republicane și 
a Concursului insignei de polisportiv. De 
atunci, în fiecare zi, fișele de concurs ale 
marii întreceri sportive de masă închinată 
celei de a 20-a aniversări a Eliberării patriei 
au cunoscut noi nume de prieteni ai spor
tului.

Pe stadion l-am cunoscut pe tovarășul Ion 
Moraru, secretar al clubului sportiv orășenesc.

— In mai toate asociațiile sportive din ora
șul nostru — ne spune dînsul — întrecerile 
spartachiadei se desfășoară, bucurîndu-se de o 
largă participare a tineretului. Asociațiile 
„Constructorul*1, „Minerul", „Arta", „Știin
ța", organizează cu seriozitate prima etapă a 
spartachiadei. In mai puțin de o lună de la 

primul start, aproape 10 000 de tineri își dis
pută întîietatea la fotbal, atletism, haltere, 
gimnastică, volei, baschet și alte discipline 
ale competiției. Concomitent, tinerii sînt 
antrenați în pregătirea și trecerea normelor 
pentru cucerirea insignei de polisportiv.

O atenție sporită acordăm sportivilor înce
pători. Clubul sportiv orășenesc s-a îngrijit 
din vreme să asigure, mai ales asociațiilor ce 
cuprind un mare număr de membri — cadre 
de tehnicieni bine pregătiți. Aproape 50 de 
antrenori, profesori, sportivi fruntași se ocu
pă de pregătirea tinerilor participanți la 
spartachiadă.

Tot pe stadion l-am cunoscut și pe tovară
șul Gheorghe Pop, asistent Ia catedra de 
educație fizică a institutului pedagogic care 
ne spune :

—- Voleiul, ca și baschetul, au foarte mulți 
prieteni în institutul nostru. In această primă
vara studenții vor amenaja prin ore de muncă 
patriotică două terenuri pentru aceste disci
pline sportive. In întrecerile spartachia
dei și-au anunțat participarea aproape toți 
studenții. Majoritatea se întrec de la începu
tul lunii martie la ramurile de sport prefe
rate.

Tinerii propun
Sîmbătă orele 17, la clubul Combinatului 

chimic. Cîțiva tineri așteaptă sosirea biblio
tecarei pentru a-i solicita cîteva jocuri de 
șah. Deși programul prevede începerea activi
tăților la această oră, abia cu un ceas mai 
tîrziu tinerii au primit jocurile așteptate. 
Profităm de această nerespectare a progra
mului și organizăm o discuție despre activi
tățile culturale la care au participat, despre 
pasiuni, preferințe.’

In cuvîntul tuturor revine sublinierea pa
siunii pentru lectură, film, dans, cîntece și 
poezii, excursii, spectacole de teatru.

Dar să le dăm cuvîntul pe scurt :
Mihai Veiber, vopsitor I.G.O.: „Mie îmi 

place să citesc cărți. La concursul „Iubiți car
tea" nu sînt înscris fiindcă nu am discutat 
cu nimeni despre el. Aș vrea să fac parte 

dintr-o brigadă artistică de agitație. Mi-ar 
place șî sportul (volei, șah) dar la noi, la
I.G.O.,  nu se ocupă nimeni de asta. De acti
vități pentru noi tinerii n-am prea auzit. Știu 
să cînt muzică ușoară și populară, dar la noi 
la I.G.O., formații artistice nu sînt. Același 
lucru ni l-a spus și Vasile Kardoș, gresor la 
I.G.O.

Tiberiu Moga, elev, Grupul școlar minier, 
vorbește despre vizitarea muzeului regional, 
a expoziției economice, a unor expoziții de 
pictură de la casa de cultură, a barajului de 
la Firiza, și mai ales, despre impresionanta 
excursie la Gutin, unde au avut loc lupte 
împotriva fasciștilor. Asemenea activități ar 
dori să se organizeze și în viitor. Cît despre 
învățarea de cîntece și poezii : „Ar fi foarte 
frumos. Și eu aș vrea să învăț cîntece noi, 
dar la noi sînt numai unii elevi, cei mai buni, 
la cor. Ceilalți...“

Un tînăr de Ia I.R.T.A. spunea că la ei au 
loc puține activități culturale, că nu există 
preocupare în această direcție. Calin Grigo- 
reanu. — instalator, Trustul regional de con
strucții, spunea că dacă la ei există formații 
artistice bune și activități sportive, mai puțin 
însă există preocuparea pentru organizarea 
unor activități educative care să-i atragă, să-i 
intereseze. De aceea a și venit în seara aceasta 
la Clubul combinatului. Spera să fie aici o ac
tivitate mai deosebită și, mai ales, dans. Din 
păcate, dorința lui n-a găsit împlinirea nici 
Ia acest club.

La discuția cu tinerii strînși la clubul Com
binatului chimic și metalurgic din Baia Mare, 
după cum se poate ușor observa, participau 
tineri din alte întreprinderi (majoritatea în
treprinderi mici). Ni s-a părut nefiresc ca sîm- 
băta seara să nu întîlnim la club și tineri 
muncitori de la combinat. De altfel, la ce ar 
fi venit în acea sîmbătă și duminică? In afara 
șahului și televizorului nu erau prevăzute alte 
activități, deși, cum vom vedea, experiență 
bună există aici. Ne-am adresat secretarului 
comitetului U.T.M. de Ia I.G.O. în scopul de 
a afla cauzele pentru care în întreprindere nu 
se desfășoară activități cultural-educative.

„Noi, tovarăși, am moștenit o situație". 

Intradevăr, e vorba de o „situație". întreprin
derea de gospodărie orășenească s-a constituit 
nu de mult din altele două: I.O.R.A.C. și I.L.L. 
Situația de acum — absența preocupărilor 
pentru îmbunătățirea activității culturale — 
reflectă, pare-se, o inerție consecventă, deși 
brigada artistică de agitație de la una din cele 
două întreprinderi citate era constituită din 
tineri care nici acum n-au plecat în 
altă parte. Secretarul comitetului U.T.M., 
I.G.O. îi cunoaște foarte bine, lucru pentru 
care și mărturisește că „se gîndește“ foarte 
serios la ei... Evident, gîndurile sînt în firea 
omului, dar ele trebuie să prindă și contu
ruri, să rezolve „situația" — cum zice tovară
șul secretar. (Adăugăm că nu de mult cei 
peste 200 de tineri au participat cu însufle
țire la amenajarea unei săli culturale destul 
de încăpătoare, care așteaptă însă inițiativa 
operativă a organizatorilor, printre care, de
sigur, comitetul U.T.M. nu este ultimul 1)

Continuîndu-ne, în schimb, întîlnirile cu 
tinerii din Baia Mare aflăm numeroase răs
punsuri pe care le putem oferi în primul rînd 
tinerilor de la I.G.O. Alegem, deocamdată, 
unul singur, aflat de noi (era bine să-1 afle 
și să-l pună peste tot în valoare, înaintea 
noastră, comitetul orășenesc U.T.M.) la clubul 
combinatului chimico-metalurgic.

Unde i-am putea 
însoți pe tineri

Interlocutorii noștri sînt Augustin Tîrchea, 
secretarul comitetului U.T.M. și Laszloffy Va
lentin, responsabilul cultural în comitetul sin
dicatului. S-ar putea spune multe lucruri des
pre activitatea celor 7 formații artistice de 
aici, îndeosebi orchestre de muzică ușoară și 
populară, despre brigada artistică de agitație, 
despre activitatea cinematografului de la 
club, etc. Ne oprim însă asupra „celei mai 
bune experiențe de aici" (aceasta a fost între
barea de la care am pornit în discuția avută 
cu cei doi): serile cultural-distractive. Pornind 
de la înțelegerea adevărată a coeficientului 
de „specific tineresc", asemenea acțiuni ea» 

clud din capul locului orice oficializare rigidă 
a programului, obiectivul urmărit fiind varie
tatea plăcută, instructivă. O conferință, 
de exemplu, pusă drept cap de pro
gram la o după-amiază cultural-distractivă 
nu este tot una cu prezentarea ei în alt ca
dru, să zicem cu prilejul unui schimb de ex
periență între secții. Aici concursul „Cine știe, 
cîștigă", simpozionul organizat cu pricepere, 
discuțiile cu muncitori vîrstnici, fruntași în 
producție, invitați printre tineri, susțin cu 
succes, în chip atrăgător, același conținut. Iată 
de la ce premise s-a pornit în organizarea 
serilor cultural-distractive. In felul acesta, 
între concursuri pe teme profesionale, științi
fice, de fapt adevărate lecții-conferințe, numai 
că adaptate cu fantezie unor manifestări de 
destindere — și întrecerile Ia dans, Ia recita
rea poeziilor și interpretarea cîntecelor se sta
bilesc firesc niște elemente comune. Mai există 
ni se spune, un motiv pentru care serile a- 
Cestea au succes. Pregătite așa cum am văzut, 
ele au loc cu regularitate cel puțin o dată la 
trei săptămîni. (Ceea ce este însă prea puțin). 
Frecvența constantă creează aici acea siguranță 
cu care spectatorul de teatru, să zicem, nu se 
teme că spectacolul se va amîna. El nu se în
doiește o clipă că s-ar putea ca biletul cumpă
rat — în cazul nostru, invitația — să nu mai 
fie valabil. Mai mult, în această invitație este 
investită o parte de contribuție directă a 
lui, pentru ca și el va cînta, va spune poezii, 
se va întrece la un concurs, va crea, cu alte 
cuvinte, „spectacolul" la care va asista.

Reluarea acestor acțiuni cu o frecvență 
constantă face ca în decurs de o lună-două 
toți cci peste 500 de tineri ai întreprinderii 
să participe la cel puțin una din ele, creîndu-se 
totodată un schimb de experiență între organi
zatori (în ultima vreme cîte o secție se ocupă 
îndeaproape de organizare). De multă conside
rație se bucură apoi la aceste seri prezența 
fruntașilor în producție care vin în mijlocul ti
nerilor nu numai în calitate de invitați prevă- 
zuți, la un „punct" al programului. Ei vin îm
preună cu familia, petrec laolaltă cu ceilalți, 
participă la cursuri, cîntă, dansează, se întîl- 
nesc, deci, cu preocupările variate ale tinerilor. 
Nu fac doar o simplă „prezență", ci își declară 
de la început adeziunea față de atmosfera săr
bătorească, plină de tinerețe și voie bună.

Sînt cîteva din condițiile „succesului" în 
organizarea serilor cultural-distractive pe care, 
și pe această cale, le propunem atenției comi
tetului U.T.M. de la I.G.O.

Orele 20, clubul U.M.M.U.M. In general 

știm că și aid, au o bună tradiție serile dis
tractive (recomandarea o primim chiar și din 
partea comitetului orășenesc U.T.M.). Astă 
seară însă — sîmbătă — aici nu se aud acor
durile pianinei elegante plasată într-un colț al 
sălii de dans, dar poezia și dansul au totuși 
cîțiva interpreți care dovedesc o înduioșătoare 
sîrguință : un grup de copii (între 4—6 ani) 
din casele megieșe clubului, veniți aici din pro
prie inițiativă. Cîntecele și poeziile învățate 
acasă ori Ia grădiniță sînt aici la largul lor. 
O dată cu ei cîntă și... Silvia Chicoș (ați ghi
cit : sala are un televizor !) în vreme ce 2—3 
amatori de tenis de masă își dispută întîietatea 
la masa din mijlocul sălii. Pentru a ilustra 
„caracterul divers" al manifestărilor de aici, a- 
mintim că la o masă dispusă pe colț se juca 
șah. Erau în total vreo 10 tineri sîmbătă 
seara la club. Spre orele 21 copiii au plecat, 
cei 4 jucători de tenis au obosit, iar partida 
de șah s-a terminat remiză.

Comentariile sînt de prisos !

O „premieră" reușită
Continuăm raidul nostru.
In sfîrșit, la Institutul pedagogic de 3 ani 

se aude sîmbătă seara muzica de dans. Deși 
aceasta ar trebui să se întîmple în toate 
cluburile orașului, în sîmbătă în care ne-am 
aflat în Baia Mare doar la Institutul peda
gogic tinerii participau la o seară de dans. 
Vasile Leschianu, secretarul comitetului 
U.T.M. ne spune că această reuniune, va pri
lejui și o premieră : spectacole ale brigăzii 
de agitație. Urmărim și aplaudăm, împreună 
cu studenții institutului, în sala împodobită 
sărbătorește, programul tineresc al brigăzii de 
agitație. Apoi, muzica invită la dans. Se dan
sează corect, sau aproape corect și dansurile 
moderne. O sugestie : un cerc de învățare a 
dansului ar fi binevenit. S-ar putea cere a- 
jutorul Casei de cultură unde 25 tineri „au 
absolvit" cursurile unui asemenea cerc de în
vățare a dansului. In pauze, cîțiva soliști se 
întrec în a oferi un buchet de melodii. Mai
multă fantezie și un colectiv de animatori ai
serii, organizarea unor concursuri sau jocuri 
distractive, ar fi adăugat desigur, un
plus de voie bună și voioșie. Seara
distractivă la care au participat a fost 
organizată de anul III filologie. Altă dată, 
alți ani răspund de organizarea și desfășu
rarea lor, m așa fel îneît aproape în fiecare 
sîmbătă seara au loc asemenea reuniuni



ȘTAFETA CONSTRUCTORILOR
(Urmare din 

numdrul trecut)
.„Te oprești în fata unei 

eonstrucții finite și, cel mai 
adesea, primul gînd te duce 
la cei care au ridicat-o. Ei au 
plecat; aici au rămas, însă, în 
modul cel mai concret, semne
le muncii lor, pasiunea, răs
punderea, iscusința! Unde sînt, 
în clipa de față, cei ce au răs
puns de aceste lucrări, diri- 
jîndu-le creșterea, veghindu- 
le clipă cu clipă ? Am întîlnit 
în călătoria noastră pe ma
rile șantiere, nenumărați ve
terani ai șantierului care ne 
întrebau, cu o strălucire de 
mîndrie în ochi: „Ați vă
zut cutare obiective ? E con
struit de mine, de noi, de la 
început și pînă la sfîrșit!".

Stăm de vorbă cu un ast
fel de om. „Veteranul" e un 
tînăr de 29 de ani. îl cheamă 
Nicolae Epure, e de meserie 
dulgher, pînă nu de mult era 
secretar U.T.M. al șantie
rului. Acum e secretarul orga
nizației de partid. A venit 
aici, la Pitești, în primele zile 
ale deschiderii șantierului, a- 
ducînd, o dată cu iscusința, cu 
experiența de muncă și roma
nul complet a două construc
ții. A lucrat, ani la rînd, la 
„O. M.“, Orașul Muncitoresc al 
Hunedoarei. A cioplit dulghe- 
ria primului bloc și a folosit 
cofrajul glisant la construcția 
celui de al 200-lea. Pe șantie-i 
rele Hunedoarei și-a cunos
cut și soția, sudoriță de mese
rie. Cînd s-a deschis șantierul 
Combinatului de industrializa
re a lemnului de la Tg. Jiu, 
s-a înființat, împreună cu so
ția, acolo. Au muncit amîn- 
doi, el cu barda de dulgherie, 
ea cu aparatul de sudură au
togenă, pînă cînd combinatul 

a intrat în producție. L-au pri
vit în ziua inaugurării, semeț 
și strălucitor sub ghirlande de 
flori, în fîlfîierea de steaguri. 
Apoi au plecat mai departe. 
Au venit la Pitești. Lucrează 
și aici împreună, hotărîți să 
rămînă pînă la încheierea lu
crărilor.

„Constructorului îi șade bine 
cu drumul", rîde tov. Epure. 
„Meseria lui e să umble; veș
nic pe drumuri, veșnic călător, 
cu lopata pe umăr și cărămi- 
zile-n traistă"...

Dară există călători și călă
tori... Să ne ocupăm, acum, și 
de o altă categorie.

Aici, la Pitești, s-au schim
bat de la începutul construc
ției nu mai puțin de patru 
șefi de șantier, patru ingineri- 
șefi, patru ingineri răspunză
tori de controlul tehnic cali
tativ.

Consecințele unei atari si
tuații — lesne de bănuit — 
sînt din cele mai neplăcute. Ne 
vorbește despre ele

CONSTRUCTORUL t

— Stabilitatea cadrelor — 
spune tov. ing. Gh. Bejenaru, 
șeful șantierului — e o ches
tiune de organizare. Cum se 
procedează de obicei? Cu cîte- 
va luni mai înainte de ataca
rea lucrărilor, conducătorul de 
șantier, eliberat de orice altă 
activitate, e pus în legătură 
cu proiectantul. Lucrează îm
preună cu el, cercetează, apro
fundează, detaliază tot ce-i în 
legătură cu viitoarea construc
ție. La plantarea primilor ță
ruși, conducătorul lucrărilor 
va avea astfel, îndeajuns de 
clarificată, perspectiva ansam
blului, imaginea „istoriei vii
toare" a șantierului. El va con
duce lucrările pînă la darea în 
folosință. Procedeul ține, cum 
vă spuneam, de regulile obiș
nuite ale construcției. Am lu
crat și pe alte șantiere, la Să- 

vinești, la Suceava, și regula a- 
ceasta s-a respectat totdeauna. 
In situația de față, vina o 
poartă Trustul nr. 1, antrepre
norul combinatului nostru, 
care a îngăduit fluctuația ca
drelor de conducere.

11 rugăm pe tov. Băjenaru să 
ne prezinte o „dinamică" a 
fluctuației. Nu poate. Și dîn- 
sul e nou, se află aici doar de 
cîteva luni... E chemat, de la 

F/Z Pe șantierul Combinatului de industrializare 
a lemnului de la Pitești

serviciul tehnic, tovarășul Ste- 
rian Anghel, unicul inginer cu 
vechime pe șantier. Ne prezin
tă „dinamica":

— Primul șef de șantier, to
varășul inginer Nicolae Iones- 
cu, a stat un an; l-a urmat in
ginerul Constantin Alevra, cu 
un stagiu de 10 luni, apoi ing. 
Ion Solomon, care a plecat 
după 9 luni... Inginerii șefi au 
stat, respectiv, unul 2 ani, al
tul 5 luni, altul două luni; a- 
cum e al patrulea, tov. Nico
lae Bîlcu... Tot așa s-au pe
trecut lucrurile și cu inginerii 
care răspund de controlul teh
nic calitativ. In prezent, nici 
n-avem un inginer C.T.C.

— Această fluctuație a ca
drelor de conducere — reia 
tov. ing. Gh. Băjenaru — are 
repercusiuni negative pe mul
te planuri. Din fericire, însă, 
această situație a rămas de do
meniul trecutului. Ar fi inad
misibil altfel! Construim acum 
două fabrici pretențioase, care 
vor sluji ca etalon pentru vii
toarele construcții de indus
trializare a lemnului. Stabili

tatea cadrelor de conducere a 
șantierului se impune cu atît 
mai mult cu cît...

...Lovitură de teatru! Din 
„domeniul trecutului", „situa
ția" a sărit brusc în prezent! 
In birou a intrat, grăbit, afe
rat, gata parcă să strige „ura!", 
inginerul-șef al șantierului, 
tov. Nicolae Bîlcu:

— La revedere, tovarășe Be
jenaru! Poți să mă feliciți! Mi 

s-a aprobat! Plec la București, 
la C.S.C.A.S.!

— Bine, dar...
— Iartă-mă, dar mă așteap

tă mașina! Am să-ți povestesc 
totul, pe larg, într-o scrisoare!

Așadar, a plecat și ultimul 
inginer-șef! Cine (și cînd?) va 
veni să-i ia locul?

Readusă la timpul prezent, 
problema instabilității cadre
lor de conducere a șantieru
lui piteștean nu ne oferă nici 
o garanție cu privire la viitor.

Ne oferă, poate, Direcția de 
cadre a Ministerului Industriei 
Construcțiilor ?

La masa noastră rotundă se 
află și cei doi secretari ai co
mitetelor U.T.M. — al șantie
rului și al combinatului: tov. 
Vasile Constantin și tov. Ni
colae Stănescu. Se mai află și 
tov. Gh. Andreescu, activist al 
Comitetului regional Argeș al 
U.T.M., trimis să sprijine ac
tivitatea acestor organizații. 
Le cerem părerea în proble
ma pe care-o dezbatem. Ne 
privesc cu uimire, părînd a în
treba: „Ce putem face?" In

tr-adevăr, ce ar putea între
prinde — mai bine-zis, ce ar 
fi putut întreprinde — orga
nizația U.T.M., într-o aseme
nea situație ? Fără îndoială, ea 
n-ar fi putut stăvili fluctuația 
cadrelor de conducere! „Ce pu
tem face?".

...Ce poate face organizația 
U.T.M. pentru ritm, pentru ca
litatea lucrărilor, pentru eco
nomii — deci pentru factorii 

care duc înainte întrecerea ? 
Pentru că, la urma urmei, des
pre asta e vorba în discuția 
noastră!

Aminteam, la începutul re
latării, despre cîteva inițiati
ve interesante ale comitetului 
U.T.M. de aici, avînd ca 
obiectiv disciplina, calificarea, 
stimularea pasiunii pentru 
nou. Trebuie spus, însă, că nici 
comitetul U.T.M. al șantieru
lui, nici cel al combinatului, 
n-au găsit modalstățile practi
ce de a aborda cu eficiență 
principalele probleme ale con
strucției, privind ritmul și 
calitatea lucrărilor. Le oferim 
spre studiu, două inițiative în 
aceste direcții, aplicate de or- 
ganiațiile U.T.M. de pe alte 
mari șantiere:

1. în privința ritmului. Re
comandăm tovarășilor de la 
Pitești să deschidă colecția 
ziarului nostru. Vor găsi, des
crisă pe larg în ziarul nr. 4585 
din 13 februarie a.c., o inte
resantă inițiativă a tinerilor de 
pe șantierul severinean, care 
și-au unit eforturile într-o ac- 

țlun» cotrvmă, dictată (ca șt i*x 
cazul șantierului din Pitești!) 
de necesitatea colaborării în
tre diferitele formații de lu
cru, factor determinant în a- 
tingerea unui ritm înalt al 
■construcției.

2. în privința calității. Re
comandăm experiența dobîn- 
dită pe șantierul Uzinei de a- 
luminiu de la Slatina, privind 
asigurarea cu sprijinul benefi
ciarului — a asistenței tehnice 
la locul de muncă. Această 
experiență se află descrisă în 
„Scînteia tineretului" nr. 2604 
din 6 martie a.c.

După cum se vede, tovarășii

de la Pitești n-au prea urmă
rit aceste experiențe. Colecția 
ziarului nostfti le stă însă la 
dispoziție și cu reportajele e- 
nunțate, și cu altele (Vezi 
„Ștafeta constructorilor" din 
numerele 4579, 4582, 4591,
4595, 4604 din lunile februarie 
și martie 1964).

...Dar discuția despre ca
drele de specialiști și aportul 
lor în producție încă nu s-a 
sfîrșit.

De ce chinuiești 
oamenii, 

stimată Bancă?
• Microfoileton 
pe orizontală 
și verticală 

...După-amiaza plecării de 
pe șantier e ploioasă. Ne fre- 

făm la ochi, ca să ve’den mul 
bine: in fața noastră, dintr-o 
garnitură de tren se descarcă 
cimentul. Vagoanele goale sînt 
-umplute imediat cu dosare. 9 
-ingineri, doi cite doi, sub co- 

‘■manda celui mai vîrstnic, ri- 
'dică lăzile cu hîrtii și bifează 
apoi în registre:

— O dată 5 000!
— De două ori 5 000!
— De trei ori 5 000!
Ce-i cu atîtea hîrtii? „Tre

buie transportate la Bancă". 
Așa ni se spune. Și asta de 
urgență, fiindcă altminteri 
s-ar putea ca Banca să se răz
gândească și să pretindă al
tele! Mecanicul stă cu mina 
pe sirenă:

— Hei, mai aveți?
— încă o mie, și gata!
Ne străduim să pricepem, 

dar problema ne depășește 
tntr-un mod categoric. Ne în
toarcem la direcția combina
tului. Tov. Victor Chelu ne 
explică:

— Sînt niște devize. Două 
săptămîni mi-au trebuit numai 
ca să le iscălesc! închipuiți-vă 
6 400 de devize, conținind 
16 000 de fișe ! Devizele calcu
late ne-au fost trimise înapoi 
de patru ori, și de patru ori 
a trebuit să recalculăm cele 
16 000 de fișe! O dată n-au fost 
bine întocmite, altădată s-a 
schimbat coeficientul... La pe
nultima recalculare, Banca 
ne-a trimis o adresă prin care 
anulează întreaga lucrare, pe 
motiv că n-a fost făcută „pe 
verticală", ci „pe orizontală".

— Chiar — intervenim noi 
— de ce n-ați făcut-o pe ver
ticală?

Directorul e gata să tragă 
din țigară invers:

— Cum, și dv. țineți cu Ban
ca? Păi tot ea a cerut s-o fa
cem, inițial, pe orizontală: și 
tot ea a răsucit-o apoi în sus, 
pe vertical!

— Interesant. Și-acum, ca- 
re-i perspectiva?

— Am început să nu mai 
dormim noaptea — se cutre
mură directorul. Dacă Banca 
se răzgîndește și ne cere s-o 
facem iarăși pe orizontală ?

Ne cutremurăm ?i noi. De 

ce chinuiești oamenii, stimați
Bancă? ★

Ploaia a încetat. A ieșit soa
rele, fațadele fabricilor își a- 
prind culorile. E ora schimbu
lui. Din toate colțurile șan
tierului se văd venind, în gru
puri, constructorii. Cei ce lo
cuiesc în afara orașului se 
grăbesc spre autobuze. Pentru 
cei mai mulți, însă, se deschid 
alte drumuri.

Ora schimbului pe șantier ! 
Vă amintiți? Organizația 
U.T.M. desfășoară o acțiune 
numită „Ora 7 pe șantier" — 
ora începerii lucrului. Dar la 
ora schimbului ce fac con
structorii? încotro se îndreap
tă? Dacă am fi întreprins a- 
cum, la ora aceasta, o anchetă 
printre constructori, am fi a- 
flat o seamă de lucruri intere
sante, date care ar compune un 
tablou plin de farmec și inedit.

Urmează ceasurile de răgaz, 
ceasuri de recreere, de cultură 
și de frumos... Unii se duc la 
cinema, sau la teatru, alții se 
opresc la bibliotecă; cei din 
echipa lui Coman Constantin 
și-au pus în gînd să viziteze 
Muzeul regional... Mulți tineri, 
predînd mașinile și uneltele, le 
înlocuiesc cu caietul, cartea și 
stiloul. îi așteaptă inginerul- 
lector la cursul de calificare, 
sau profesorul la școala sera
lă. (Peste 60 de tineri de pe 
șantier își completează studii
le la învățămîntul de stat).

Plecăm din șantier o dată cu 
ei...

Mașina aleargă pe panglica 
de asfalt. Ne îndreptăm, pe 
drumuri argeșene străjuite de 
arbori bătrini. spre cel de-al 
VlII-lea obiectiv al „Ștafetei": 
Șantierul Hidrocentralei „16 
februarie" de la Cheile Arge
șului. Dincolo de lumina faru
rilor, dealurile blînde din zare, 
desenate moale în înserare, 
par că își tivesc conturul cu 
străluciri, ca un preambul al 
șantierului noii „cetăți a lu
minii".

Despre acest șantier, într-un 
reportaj viitor.

ILIE PURCARU 
VASILE BARAN 

ION POPESCT

Semnarea Planului pentru aplicarea 
Acordului oultural-științific între 
R. P. Romină și K. P. Mongolă 

anii 1964-
Intre 26 martie și 1 aprilie 

s-au desfășurat tratativele cul
turale între R.P. Romînă și 
R. P. Mongolă in urma cărora 
s-a semnat, la Ministerul 
Afacerilor Externe, Planul 
pentru aplicarea Acordului de 
colaborare culturală și științi
fică între R. P. Romînă și 
R. P. Mongolă pe anii 1964— 
1965.

Planul prevede dezvoltarea 
colaborării în domeniul știin
ței, învățămîntului, culturii, 
radiodifuziunii și sportului.

Din partea romînă planul a 
fost semnat de Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din 
partea mongolă de Togoociin

Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole la București.

Cu prilejul semnării noului 
plan, șefii celor două delegații 
au rostit scurte cuvîntări.

La semnare au participat 
tovarășii Costin Nădejde, ad
junct al ministrului învăță
mîntului, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Nicolae Cicu, secretar al Insti
tutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
precum și membrii celor două 
delegații.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. P. Mongole la 
București.

Acest peisaj industrial realizat de Gh. Catană le este cunoscut 
tinerilor băimăreni.

fiecare an se străduiește să alcătuiască un 
program cît mai atractiv.

Urmărind tinerii studenți dansînd, ne gîn- 
dim că metoda ca un an să răspundă de or
ganizarea serii distractive ar fi echivalentă cu 
aceea ca o secție sau două din întreprindere 
să organizeze la club asemenea seri cultural- 
distractive.

Atunci, la toate cluburile din Baia Mare, 
sîmbătă și duminică seara am fi avut prile
jul să ne întîlnim cu dansul. O dorim în vi
itor.

Cîteva sugestii
i) O mai strînsă colaborare cu Comitetul 

pentru cultură și artă, cu Casa de cultură și 
celelalte forme culturale în scopul organizării 
unor activități specifice de tineret. S-a pro
iectat, de pildă, de multă vreme, organizarea 
unui ciclu de expuneri pe teme etice, pornind 
de la exemple concrete din cadrul întreprinderi
lor orașului; nu s-a realizat. Cauza? O cităm, 
dînd cuvîntul tovarășului Ion Goia, secreta
rul Comitetului pentru cultură și artă : „Co
mitetul orășenesc U.T.M. n-a venit pe la noi; 
noi n-am mers la dînșii". Aceeași situație 
s-a creeat și la Casa de cultură unde s-au 
desfășurat, cu ajutorul unor activiști ai co
mitetului orășenesc U.T.M., seri distractive 
cu program bogat. Apoi, în urma unor neîn
țelegeri s-a renunțat la aceste seri, limitîn- 
du-le doar la cîteva ore de dans. Tovarășul 
director al Casei de cultură explică lucrurile 
astfel : „Cred că din cauza dozajului prea 
mare de momente educative serile de dans 
n-au avut succes în rîndui tinerilor. Și de 
aceea organizăm acum doar dans". Tovară
șul Covaci Ion, secretarul Comitetului orășe
nesc ne. vorbește despre faptul că tinerii au 
primit cu interes aceste seri dar nu a pu
tut fi rezolvată cu conducerea Casei de cul
tură, programarea lor. Nu am putut participa 
la serile distractive de acest fel pentru a ne 
spune părerea în această dispută. Un lucru 
rămîne însă cert : colaborarea este nesatisfă
cătoare în probleme culturale iar acțiunile de
dicate tinerilor suferă din această cauză.

O colaborare concretă și permanentă va 
duce, fără îndoială, la respectarea programe
lor stabilite, precum și la îmbunătățirea con
ținutului activităților planificate. Un plan co
mun de activități alcătuit cu răspundere, pe 
baza cunoașterii posibilităților existente și 
cerințelor tinerilor se cere să-și găsească îm
plinirea cît mai repede iar comitetul orășe
nesc U.T.M., Comitetul pentru cultură și artă, 
Consiliul local sindical pot să urgenteze rea

S P □ R T
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Primul meci internațional 
al sezonului — Selecționata 
divizionară — Sarajevo (R.S.F. 
Iugoslavia) — (disputat, din- 
tr-un capriciu al acestei pri
măveri întîrziate, tot pe ploa
ie) s-a soldat — lucr\u dorit și 
de așteptat — cu victoria la 
scor a selecționatei noastre 
divizionare: 6—2 (2—1).

A fost o partidă de antrena
ment (întîia din șirul celor 
premergătoare întâlnirii cu e- 
chipa olimpică a Bulgariei) 
disputată cu îndîrjire pe în
tregul parcurs și, ceea ce e 
mai interesant, care s-a ridi
cat, de multe ori, la linia de 
sus fotbalului. Formația 
noastră, superioară ca ansam
blu, a plăcut înainte de toate 
prin aceea că a imprimat 
partidei o notă de seriozitate 
(ne amintim că alteîndva, la 
jocurile de pregătire, chiar în 
prezența publicului și chiar 
cu echipe străine, fotbaliștii 
noștri își îngăduiau o stare de 
oarecare neangajare) vigoare 
în acțiuni și o creștere a rit
mului salutară.

Punctul forte al selecționa
tei a fost atacul în care au 
excelat Pircălab, Sasu și I. lo- 
nescu (atît cît a jucat). în
scriem. aproape de valoarea 
celor enumerați mai sius, linia 
de mijlocași; Petru Emil — 
Constantin, iar din apărare pe 
Greavu, Nunweiller III și 
Marcu și Mîndru, ca întotdeau
na, sigur și spontan în inter
venții.

Golurile, în deosebi pri
mul și ultimul, marcate de 
echipa noastră, au îneîntat 
tribunele. Cel dinții este 
rodul unei lovituri libere 
de dincolo de 25 de metri — 
mingea pornită din piciorul lui

înfăptuirea celor ce vor filizarea acestuia și 
prevăzute.

2) In atenția biroului comitetului orășe
nesc U.T.M. va trebui sa stea mai mult răs- 
pîndirea experienței bune a unor organizații 
U.T.M. privind activitatea culturală și spor
tivă. Prezența activistului U.T.M. la mani
festările de acest fel ce au loc în întreprin
deri — deși trebuie spus că, din păcate, sîm- 
băta aceasta nu l-am găsit pretutindeni — 
și ajutorul concret pe care acesta să-l acorde 
în pregătirea lor este o sarcină firească, iar 
de îndeplinirea ei depinde în mare măsură 
posibilitatea de a răspîndi apoi cea mai bună 
experiență : Să mai amintim că participarea, 
împreună cu familia, la activitățile tinerilor, 
la serile de dans, a activiștilor U.T.M., înce- 
pînd cu primul secretar, ar avea o eficiență 
deosebită ?

3) In atenția Comitetului orășenesc U.T.M. 
Baia Mare este necesar sa se afle întreprin
derile mici din oraș, care dispun de o baza 
materială culturală mai restrînsă. Organizarea 
la Casa de cultură, la cluburi a unor acti
vități care să grupeze tinerii din cîteva ase
menea întreprinderi mici, ar avea rezultate 
cu siguranță bune, și ar fi bine primite de 
tineri.

4) Discuțiile pe care le-am purtat cu tinerii 
au relevat faptul că activitățile în sprijinul 
educației estetice la nivelul întreprinderilor 
sînt insuficiente, ca învățarea de cîntece și 
poezii, a dansului modern — deși firesc dorite 
de tineri — nu cunosc preocuparea și reali
zarea prin forme ingenioase, adecvate.

5) In sfîrșit, deși în organizarea Sparta- 
chiadei Republicane și obținerea insignei de 
polisportiv există unele rezultate bune, încă 
nu s-a rezolvat problema cuprinderii unui 
număr mai mare de tineri și nu s-a asigurat 
conținutul educativ al acestor competiții. Este 
necesară prezența mai numeroasă a cadrelor 
tehnice (antrenori, instructori, arbitri, a celor 
inai buni sportivi din regiune) în mijlocul 
participanților la spartachiadă. Planul de 
măsuri al clubului sportiv orășenesc mai pre
vede organizarea unor simpozioane și pre
zentarea filmelor pe teme sportive, a unor 
expoziții cu trofeele cîștigate de sportivii ora
șului în competițiile interne și internaționale, 
reamenajarea și reutilarea unui număr de 45 
de baze sportive cu materialul necesar. în
deplinirea unor asemenea obiective se cere re
zolvată cît mai repede.

Peste cîteva zile vom transmite din Satu 
Mare.

GOL
Petru Emil (ah, ce sete de șut 
are băiatul acesta uneori!) a 
pătruns ca o ghiulea în plasa 
porții iugoslave — iar ulti
mul, al șaselea, îl dato
răm fanteziei și tehnicii 
lui Ion Pîrcălab. Servit pe 
extremă între trei apărători, 
Pircălab a driblat, slujindu-se 
de fente și eschive, cum pro
babil numai marii toreadori 
izbutesc, jumătate din forma
ția lui Sarajevo deplasată spre 
zona lui, a pătruns în viteză 
spre linia de corner, cîțiva 
pași falși spre a scăpa de pie
dica unui fundaș, un șut bom
bă și un gol de o rară frumu
sețe.

Clipele acestea — și nu nu
mai ele — au făcut încă o 
dată să se vadă că extremul 
dinamovist posedă o tehnică 
de clasă continentală.

Au fost, în jocul echipei 
noastre, și unele lucruri (puți
ne) deficitare. Ele se leagă de 
evoluția lui Florian Voinea, 
atacant central care, pe linia 
ultimelor jocuri, a irosit mingi 
utile și n-a reușit măcar o 
singură pătrundere spre poar

ta adversă. Neclar extremul 
stingă Creiniceanu și îngrijo
rător (nu în aceeași măsură ca 
Voinea) fundașul Kotszka. Al 
doilea gol al echipei iugoslave 
a fost de altminteri marcat 
din pasa lui.

Despre adversari, echipă cu 
prestigiu in Iugoslavia (actual
mente ocupă locul III în cla
sament) trebuie spus că au 
făcut mult ca să echilibreze 
jocul. Buni în jocul de cimp, 
ei se regrupează sigur și re
pede în apărare (golurile pri
mite nu demonstrează deloc 
că linia lor de fundași ar fi 
șubredă) iar în atac au izbu
tit cîteva acțiuni aplaudate de 
public. Arma lor principală ni 
s-a părut contraatacul. In an
samblu, jucătorii din Sarajevo 
formează o echipă cu pu
tere de luptă, plină de am
biție, cu joc modern și, lucru 
demn de subliniat, discipli
nată.

li așteptăm și pe viitor cu 
deosebită plăcere.

FANUȘ NEAGU

PE SCURT
® Astăzi pe stadionul Repu

blicii se vor desfășura două 
meciuri de fotbal care au ca 
scop verificarea loturilor B și 
de tineret în vederea viitoare
lor întîlniri internaționale. 
Programul este următorul: 
lotul R.P.R. B (echipa secun
dă)—Dinamo Victoria (ora
14.30) ; lotul R.P.R. B (prima 
echipă) — lot tineret (ora
16.30) .

Printre jucătorii care vore- 
volua se numără Sfetcu, Pa-

honțu, Motroc, Al. Vasile, O. 
Popescu, Matache, Oaidă, Ma- 
teianu, Publik, Dumitriu II, 
Lupescu, Dan, Jenei și alții.★

Sîmbătă, de la ora 18,30 în 
sala sporturilor Floreasca, e- 
chipa feminină de tenis de 
masă Voința București va în- 
tîlni formația Voroș Meteor 
Budapesta în finala „Cupei 
campionilor europeni".

(Agerpres)

Pe una din aleile din incinta Uzinelor de tractoare Brașov

CINE
SEHERAZADA — film pen

tru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). 
UN SURÎS ÎN PLINA VARA: 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,15); Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30 18,45: 21): Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). TOTUL DES- 
PR EEVA : Republica (8,45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 19 ; 21,30). 
ÎNDRĂGOSTITUL: Bucu-

Tinerilor chimiști

0 temeinică pregătire profesională!
„Sfatul tehnic"

(Urmare din pag. I)

grafia indicată și vor partici
pa la seminarii organizate pe
riodic.

Rămîne, bineînțeles, să 
transpunem cu mai multă se
riozitate asemenea prevederi 
în practică. Este, înainte de 
toate, nevoie să fie create po
sibilități materiale pentru stu
diul individual al cadrelor de 
ingineri și tehnicieni. în ca
drul uzinei noastre avem o 
bibliotecă tehnică cu circa 
4 000 volume. în 1963 numă
rul cititorilor a fost însă des
tul de restrîhs. Trebuie arătat 
că unele organizații U.T.M., 
ca de altfel și comitetul U.T.M. 
pe întreaga uzină n-au con
tribuit la crearea, în special 
în rîndui inginerilor și tehni
cienilor, a unui climat perma
nent de studiu. Răsfoirea fișe
lor de cititor arată că un nu
măr restrîns de ingineri (Con
stantin Stoica, Paul Jaravete, 
Ara Diradurian, Dumitru Pa- 
suc) au citit mai frecvent 
cărți de specialitate existente 
în dotarea bibliotecii uzinei. 
Ar fi bine dacă inginerii, șefii 
de secții, maiștrii și tehnicie
nii și-ar organiza mai bine 
munca, dacă în această pri
vință ar fi ajutați mai mult de 
conducerea uzinei pentru ca, 
în general, după cele opt ore 
de muncă, o parte din timp 
să fie afectat studiului, parti
cipării la acțiuni organizate 
care au drept scop specializa
rea lor continuă.

Un sprijin în această pri
vință îl putem primi și din

partea comitetului sindicatu
lui, a birourilor organizații
lor U.T.M. precum și a comi
tetului U.T.M. pe uzină. Ele 
ar putea face o planificare 
mal judicioasă a activității 
obștești a cadrelor noastre 
tehnice, ar putea planifica 
mai bine diversele ședințe 
astfel îneît să existe pentru 
studiu minimum trei după-a- 
mieze libere pe săptămînă.

Dacă va exista o preocupare 
mai susținută, plină de răs
pundere pentru îndrumarea 
cadrelor tehnico-inginerești 
spre continua lor perfecțio
nare profesională alături de 
grija pentru ridicarea califi
cării tuturor muncitorilor, în 
uzina noastră vor crește cadre 
din ce în ce mai bine pre
gătite.

Sprijinul organizației 
U. T. M.

(Urmare din pag. I)

bun prilej de împrospătare a 
cunoștințelor.

Comitetul U.T.M., organizațiile 
U.T.M. pe secții au sprijinit con
ducerea secției pentru buna desfă
șurare a cursurilor. S-a văzut 
însă că n-am făcut tot ce trebuia. 
Tocmai aceste aspecte ale activi
tății noastre, de sprijinire a acți
unilor privind ridicarea calificării, 
stau în prezent în atenția comi
tetului U.T.M.

De curînd, a intrat în funcție 
în uzina noastră o nouă secție : 
silicatul de sodiu. Muncitorii care 
o deservesc au urmat și urmează 
în continuare un curs de speciali
zare. In curînd, se vor deschide 
noi cursuri de ridicare a califică-

rii pentru operatori chimiști, la
bor anți și mecanici, la care au 
fost înscriși peste 300 de mun
citori.

Experiența și învățămintele a- 
cumulate — mai ales în anul 
1963 — ne vor ajuta si ne sporim 
contribuția în sprijinirea tuturor 
acțiunilor organizate de conduce
rea tehnică.

Cartea — la loc 
de cinste

(Urmare din pag. I) 
rea ingredientelor, prin îmbu
nătățirea sistemului de etan
șate frontală la malaxorul RS 
2; a fost mecanizat transportul 
uleiului și acidului acetic în 
secția de regenerat.

în întreaga activitate desfă
șurată pînă acum, conducerea 
a fost sprijinită îndeaproape de 
comitetul U.T.M,. Trimestrial, 
la noi se organizează o decadă 
a cărții tehnice. în cadrul ma
nifestărilor organizate cu acest 
prilej (expoziții, recenzii etc.) 
difuzarea literaturii de specia
litate ocupă un loc de frunte.

Munca noastră în domeniul 
propagandei tehnice ar cîștiga 
mult în eficiență dacă ar fi 
găsite, la nivelul forului tute
lar, unele modalități de îmbu
nătățire a documentației. Mă 
refer în special la traduceri. 
Dacă acestea vor fi realizate 
într-un timp mai scurt, colec
tivele de specialiști din com
binatul nostru vor putea folosi 
mai operativ documentația, va 
spori în acest fel eficacitatea 
literaturii tehnice de specia
litate.

M A T O G
rești (9; 11; 13; 15: 17;
19; 21); Melodia (10; 12;
14,30; 16,45; 19: 21); Mo
dern (10; 12; 15; 17; 19; 21); 
Tomis (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). CELE TREI LUMI ALE 
LUI GULIVER: Carpați (10: 
12; 14; 16; 18,15; 20,30) Festi
val (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21): Feroviar (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). LOVITURA DE 
PEDEAPSA Capitol (9,30:11,45; 
16,30; 18,45; 21); înfrățirea
între popoare (15.45; 18; 20,15); 
Grivița (10; 12; 16; 18.15; 20,30); 
Volga (10; 12; 14,15, 16,30;
18,45; 21). DOMNIȘOARA...
BARBĂ ALBASTRĂ: Victoria 
(9,45; 12; 14,45; 16,30; 18,45:
21); Arta (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30); Luceafărul (15; 17; 19; 
21), Cosmos (16 ; 18; 20).
SECRETUL LUI MATHYAS : 
Central (10,30 •_ 12,30 ; 14,30;
16,30 ; 18,30; 20,30). TU
DOR — Cinemascop — (am
bele serii) : Lumina (10; 
13; 16,15; 19.30). TOTUL
RĂMÎNE OAMENILOR : U- 
nion (16 ; 18,15 ; 20,30); Viito
rul (16; 18,15; 20.30). LEUL ȘI 
ARMONICA; PÎINIȘOARA,

R A F E
AVENTURILE UNEI PRI- 
CHINDUȚE; ÎN LUMEA PĂ
PUȘILOR; UN LOC LA SOA
RE: Doina (de Ia ora 10). RE
NUL ALB: Doina (11,30; 14,30; 
16,30: 18.30; 20,30) MUGUR
IN SOARE, MINGEA DE 
FOTBAL : Timpuri Noi (de la 
ora 10 la 17 în continuare; 19; 
21). DOAMNA TU HAU : Cul
tural (16; 18; 20). FOTO HA
BER : Dacia (9,15; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Colentina (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15
20.30) . Cotroceni (16; 18,15;
20.30) . IOLANTHA : Buzești
(15,30; 17,45; 20); Floreasca (16; 
18,15; 20,30). ROCCO Șl FRA
ȚII SĂI — ambele serii: Crîn- 
gași (16; 19,15); O ZI CA LEII: 
Bucegi (10; 12: 16; 18,15; 20,30); 
Aurora (9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). CEI DOI CARE 
AU FURAT LUNA — cinema
scop: Unirea (16; 18,15; 20,30). 
VACANȚĂ LA MARE; Flacă
ra (16; 18: 20); PISICA DE 
MARE: Vitan (15; 17; 19;
20,45). VI-L PREZINT PE 
BALUEV — cinemascop: Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

Cercul de entomologie din cadrul Muzeului de științe naturale 
al Palatului culturii din Ploiești este bine cunoscut printre e- 
levii orașului. în fotografie: elevii Mazilu Doina, Stancu Ma- 
rieta și Bădilă Doru din clasa a Xl-a, Școala medie nr. 5, îm
preună cu profesorul de specialitate, Mircea Popescu, pregă" 

tind insectare pentru școala lor.



GENEVA

Lucrările Conferinței OMJ.
Expoziția internațională 

„Aria bizantină —
CIPRU: Lucrările Sesiunii

de primăvară a Uniunii !

pentru comerț și dezvoltare
artă europeană"

— La 1 aprilie s-a 
Atena în prezența

GENEVA 1 Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Cu cei șase vorbitori 
din ședința de marți după-a
miază și cu cei 12 vorbitori 
din ședințele de miercuri, nu
mărul delegaților care au pre
zentat pînă acum punctele de 
vedere ale țărilor lor la Con
ferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare s-a 
ridicat la 63. Astfel, conferin
ța a ascultat poziția a mai 
mult de jumătate din numă
rul delegaților prezenți.

In ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 31 martie a 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva, au luat cuvîn
tul reprezentanții Danemar
cei, Birmaniei, Poloniei, Etio
piei, Tunisiei și Greciei.

V. Trampczynski, șeful de
legației poloneze, a declarat 
că această conferință trebuie 
să pună bazele dezvoltării ne
stăvilite și depline a comer
țului internațional, să contri
buie la biruirea greutăților e- 
conomice pe care le întîmpină 
țările în curs de dezvoltare și 
la întărirea relațiilor pașnice 
între popoare. El a subliniat 
importanța uriașă pe care ar 
avea-o dezarmarea generală și 
totală pentru dezvoltarea co
merțului mondial și îmbună
tățirea bunăstării a oameni
lor.

Kiichi Mâyazawa, ministrul 
de stat al Japoniei, a subliniat 
că este necesar ca și țările în

curs de dezvoltare să depună 
eforturi în vederea promovă
rii industrializării lor și a 
extinderii comerțului lor Mi
nistrul japonez s-a declarat 
adept al libertății comerțului.

Delegatul japonez consideră 
că barierele vamale trebuie 
să fie suprimate, că stabiliza
rea prețurilor poate să se 
obțină prin acorduri comercia
le și că participarea țărilor în 
curs de dezvoltare la exportul 
mondial trebuie sporită.

Ministrul industriei și comer
țului al Mexicului, Raul Lo
zano, a arătat că Mexicul este 
o țară în curs de dezvoltare 
și că 80 la sută din exportu
rile sale reprezintă materii 
prime. Vorbitorul a fost de 
părere că o nouă structură a 
comerțului mondial trebuie să 
se bazeze pe un tratament 
preferențial acordat țărilor în 
curs de dezvoltare.

Kico Ngjela. ministrul co
merțului al R. P. Albania, a 
declarat că problemele căro
ra trebuie să le facă față ță
rile în curs de dezvoltare în 
cadrul general al comerțului 
internațional și al dezvoltării 
sînt numeroase și au o im
portanță deosebită. Ele au 
mari resurse de materii prime 
și de alte produse, și de aceea 
trebuie sprijinite pentru a 
pune bazele unei economii in
dependente și dezvoltate.

Următoarea ședință va avea 
loc joi dimineață.

ATENA 
deschis la 
regelui Constantin, a corpului 
diplomatic și a numeroase 
personalități Expoziția inter
națională „Arta bizantină — 
artă europeană", cea mai 
mare expoziție de artă bizan
tina organizată începînd din 
anul 1931 pînă astăzi. Expozi
ția cuprinde aproximativ 650 
de opere de artă bizantină 
împrumutate din numeroase 
muzee, biblioteci 
particulare din 17 țări. Prin
tre țările participante, în ma
rea lor majoritate din Europa, 
se află și R. P. Romînă.

Expoziția prezintă o gamă 
variată de piese valoroase, pic
turi. mozaicuri, fresce, sculp
turi în piatră, fildeș și lemn, 
bijuterii, emailuri, argintărie, 
stofe, sigilii și manuscrise.

R. P. Romînă participă la a- 
ceastă expoziție cu o serie de 
manuscrise de artă bizantină, 
piese de sculptură în lemn, 
printre care ușile de lemn 
sculptat de la Mînăstirea Sna- 
gov, datînd din 1453, broderii, 
obiecte de aur, precum și nu
meroase alte obiecte de valoa
re ale artei bizantine din co
lecția Muzeului de artă al 
R. P. Romîne și din alte co
lecții din țară.

Scopul acestei expoziții, 
după cum au declarat organi
zatorii ei, este de a sublinia 
aspectul european al artei bi
zantine și prezența sa în arta 
europeană.

Expoziția va rămîne des
chisă pînă la data de 15 iu
nie.

Interviul președintelui Interparlamentare

și colecții

Makarios
NICOSIA 1 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat co
respondentului agenției France 
Presse la Nicosia, președin
tele Makarios a anunțat că a 
stabilit cu generalul Gyani, 
comandantul forței O.N.U., că 
prima măsură ce urmează să 
fie întreprinsă este înlătura
rea fortificațiilor și barierelor 
ridicate în locurile unde tră
iesc cele două comunități, în 
vederea restabilirii circulației 
nestînjenite în insulă. „Noi 
dorim ca forța O.N.U. să fie 
imparțială, dar a fi imparțial 
înseamnă că nu este suficient 
ca forța O.N.U. să împiedice 
ciocnirile între cele două părți, 
ci să contribuie la restabilirea 
legalității și ordinei, punînd 
capăt acțiunilor separatiste44, 
a declarat Makarios.

Referindu-se la perspecti
vele soluționării problemei ci
priote, președintele a spus :

„Autodeterminarea și inde
pendența totală sînt același 
lucru... Vom spune mediatoru
lui O.N.U. că cea mai bună 
dintre constituții nu poate fi 
elaborată pe baza unui acord, 
ea nu poate fi decît emanația 
voinței poporului'4.

Declarațiile
A

luiS. Tuomioja

Jurnal vorbit
„Moscova - București"J
consacrat tineretului

din Rominia

LUCERNA 1 (Agerpres). — 
In orașul elvețian Lucerna 

au început lucrările sesiunii 
de primăvară a Uniunii in
terparlamentare.

La această sesiune participă 
și o delegație de deputați, 
membri ai grupului 
Uniunii interparlamentare. In 
comisia pentru studiul proble
melor politice, securității in
ternaționale și dezarmării, a 
luat cuvîntul acad. Mihai Ra- 
lea, iar în comisia pentru stu
diul problemelor economice și 
sociale, prof. univ. Traian Io- 
nașcu.

romîn ai

O pitorească vedere panorami că a lacului artificial Sagami 
pe care se vor desfășura întrecerile de canoe în cadrul Jocu

rilor Olimpice ce vor avea loc în Japonia.

-----
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WASHINGTON. — Pre
ședintele S.U.A., Lyndon John
son, a avut miercuri o între
vedere la Casa Albă cu secre
tarul de stat, Dean Rusk, și 
cu ministrul apărării, Robert 
McNamara, în cursul căreia, 
după cum a declarat purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, 
s-a procedat la o trecere în 
revistă a situației internațio
nale, inclusiv a evenimentelor 
din Brazilia.

bui să părăsească țara. Agenția 
France Presse relatează că avionul 
care urmează să-i transporte pe 
ci șapte prinți într-o direcție ne
cunoscută a și fost pregătit și că 
regele Saud, care se află încă în 
palatul său din Ryad, na pleca, 
de asemenea, în curtnd în străină
tate „pentru tratament medical".

DAR ES SALAAM. — Marți 
seara a sosit la Dar es Salaam, 
primul grup de soldați nigerieni 
din efectivul ce urmează să înlo
cuiască trupele britanice chemate 
în Tanganica, cu ocazia răscoalei 
armate din luna ianuarie. Ei au 
fost întîmpinați de Oscar Kam- 
bona, ministrul de externe al Tan
ganicăi. In următoarele zile ur
mează să sosească restul efectivu
lui nigerian.

WASHINGTON 1. — Co
misia prezidată de judecătorul 
Curții supreme, Warren, care 
anchetează împrejurările asa
sinării președintelui Kennedy, 
a audiat depozițiile unui expert 
în arme de foc al F.B.I.-ului și 
ale unui alt specialist în tir.

Depozițiile lor, care au durat 
șase ore, nu au fost date pu
blicității. In zilele următoare 
vor avea loc în fața Comisiei 
noi audieri ale unor experți ai 
F.B.I.-ului.
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MOGADISCIO. — La Mo
gadiscio au fost date publici
tății rezultatele preliminare 
ale alegerilor generale care 
s-au desfășurat la 30 martie în 
Republica Somalia pentru de
semnarea celor 123 de depu- 
tați ai Adunării Naționale.

Partidul de guvernămînt, 
Liga tineretului din Somalia a 
obținut majoritatea voturilor.

RYAD. — Primul ministru al 
Arabici Saudite, Feysal, a emis 
primul decret în calitatea sa de 
vice-rege. Decretul acordă lui 
Feysal întreaga putere executivă, 
administrativă și juridică.

Potrivit presei libaneze, prin- 
tr-un ordin guvernamental, șapte 
din fiii regelui Saud, învinuiți de 
a fi participat la recentele disen
siuni din familia regală, vor tre-

LONDRA. — Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei a declarat 
miercuri ca guvernul britanic a 
acceptat data propusă de guver
nul libian pentru începerea nego
cierilor în vederea revizuirii tra
tatului anglo-libian. Această dată 
nu a fost încă anunțată, dar se a- 
preciază că negocierile vor începe 
în Libia1 în cursul acestei luni.

După cum se știe, tratatul an
glo-libian încheiat în 1953 pre
vede stabilirea de baze militare 
engleze pe teritoriul Libiei.

DAR ES SALAAM. — Agențiile 
de presă relatează că pe întreg 
teritoriul Tanganicăi au Ioc re
crutări de tineri în noua armată 
națională a republicii. Recruții vor 
face pregătiri militare în cadrul 
organizației semi-militare — 
viciul Național de Tineret.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
La „Casa Prieteniei popoare
lor" a avut loc a doua ediție 
a jurnalului vorbit „Moscova - 
București" consacrată tinere
tului din Romînia.

Manifestarea a fost deschisă 
de Gheorghe Stoica, atașat al 
Ambasadei romîne la Mosco
va. Apoi Galina Kohas, secre
tara Comitetului unit al Or
ganizației comsomoliste a 
muncitorilor constructori .din 
Moscova, care a vizitat recent 
Romînia, a împărtășit din im
presiile sale despre întîlnirile 
pe care le-a avut cu tinerii 
din Romînia, despre viața și 
munca tineretului romîn, în 
continuare participanții au 
asistat la un frumos program 
artistic la care și-au dat con
cursul artiști de la Teatrul de 
estradă din Moscova, studenți 
romîni care studiază în Uniu
nea Sovietică, artiști amatori, 
în încheierea jurnalului a 
fost prezentat filmul docu
mentar romînesc „Mamaia".

în sălile Casei prieteniei po
poarelor au fost organizate, de 
asemenea, mai multe foto
montaje înfățișînd aspecte din 
viața tineretului romîn și ex
poziții de cărți despre R. P. 
Romînă.

GENEVA 1 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază a sosit la 
Geneva, venind de Ia New York, 
ambasadorul finlandez Sakari Tuo
mioja, însărcinat de secretarul ge
neral al O.N.U. să preia funcția 
de mediator în Cipru. într-o de
clarație făcută Ia sosire, Tuomio
ja a arătat că înainte de a pleca 
spre Nicosia, va avea o întreve
dere cu P. Spinelli, directorul O- 
ficiului european al O.N.U. din 
Geneva, care l-a înlocuit recent 
pe generalul P. S. Gyani în Ci
pru. Tuomioja a refuzat să 
vorbească despre întrevederea sa 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant, în timp ce s-a aflat la 
New York. El s-a mărginit să a- 
rate ca în Cipru, unde urmează 
să sosească joi după-amiază, sc va 
întîlni cu conducătorii celor două 
coinunități din insulă.

Vizita delegației
sovietice

în R. P. Ungară
BUDAPESTA 1 (Agerpres).

— La 1 .............. ‘ '
partid și 
Uniunii
cu N. S. , , „
fabrica „Egyesult Jzzo“, una 
din principalele întreprinderi 
din capitala Ungariei.

împreună cu delegația so
vietică, la această fabrică au 
sosit Jânos Kâdăr, Dezso De
mes, Sandor Gaspar și uite 
personalități din conducerea 
R. P. Ungare.

La încheierea vizitei, a a- 
vut loc un miting la care au 
participat 10 000 ele munci
tori din întreprinderea vizita
tă și reprezentanți ai între
prinderilor din raion.

Au luat cuvîntul Jânos Kă- 
dâr și N. S. Hrușciov.

aprilie, delegația de 
guvernamentală a 

Sovietice, în frunte 
Hrușciov, a vizitat

ECUADOR:

JUNTA MILITARĂ 1 ÎNCHIS
liMVERSHATEA OlilTO

QUITO 1 (Agerpres). — 
Junta militară din Ecuador a 
emis un decret prin care dizol
vă Federația studenților univer
sitari și cere studenților și pro
fesorilor să nu participe la ac
tivitatea politică.

Decretul juntei constituie 
încă o încercare de a infringe 
opoziția poporului față de regi
mul dictatorial. După cum se 
știe, urmărind să pună capăt 
luptei studenților pentru drep
turile lor, junta militară a în
chis Universitatea Centrală din 
Quito și a dispus arestarea a 
peste 300 de studenți și profe
sori.

Sesiunea Consiliului Ligii Ani De
• REZOLUȚII ADOPTATE IN

CAIRO 1 (Agerpres). — La 
Cairo a luat sfîrșit examinarea 
problemelor incluse pe ordinea 
de zi a celei de-a 41-a sesiuni 
a Consiliului Ligii Arabe. Con
siliul a hotarît să mențină se
siunea deschisă ca urmare a 
situației care s-a creat în Re
publica Araba Yemen.

Sesiunea a adoptat, printre 
altele, o rezoluție care condam
nă atacul aerian englez împo
triva orașului Harib din Yemen. 
Țările arabe, se arată în rezolu
ție, vor aduce la cunoștința gu
vernului englez că intenționează 
să-și revizuiască relațiile cu 
Anglia, ca urmare a politicii 
acesteia față de R.A.Y.

Dezbaterile asupra declarației

program a guvernului grec
ATENA î — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : In parlamentul grec conti
nua dezbaterile asupra declarației 
program a guvernului, prezentată 
luni de primul ministru Papan- 
dreu. Luînd cuvîntul, liderul gru
pului parlamentar al E.D.A., llias 
Iliu, i-a adus unele critici, cerînd 
să fie abolită discriminarea bazata 
pe opinia politică. El s-a pronun
țat în sprijinul legalizării Parti
dului Comunist din Grecia. Vor
bind despre politica economică, el 
a reamintit că problema princi
pală pentru economia Greciei este 
problema piețelor, relevînd totoda
tă, că asocierea Greciei la Piața 
comună s-a dovedit a fi falimen
tară. El a amintit că deficitul co-

merțului Greciei cu țările 
comune a crescut de la 109 mi
lioane dolari în 1952, la 189,7 
milioane dolari în 1962. In con
tinuare, vorbitorul s-a pronunțat 
pentru o politică externă indepen
dentă și a criticat acordurile de îa 
Londra și Zurich în legătură cu 
Cipru. Ilias Iliu a subliniat că, ți- 
nînd scama că declarația program 
cuprinde o serie de puncte pozi
tive, E.D.A. nu va vota împotriva 
guvernului și va sprijini orice 
măsură pozitivă, criticînd totodată 
orice lipsuri.

în continuare, deputatul E.D.A., 
Stamatis Mercuris, a salutat fap
tul că guvernul a dat asigurări 
privind îmbunătățirea relațiilor cu 
țările socialiste.

Situație
• Rebeliunea

încordată in Brazilia
organizată de

o puternică

1 (Agerpres).RIO DE JANEIRO _ _ 
— La 24 de ore după ce guverna
torul statului Minas Gerais, Magal- 
haes Pinto, s-a răsculat împotriva 
guvernului federal brazilian, agen
țiile occidentale de presă relatează 
că situația este confuză. Ministrul 
de justiție, Abelardo Jurema, a 
declarat la radio că trupe din sta
tele Parama și Rio Grande do Sul 
se îndreaptă spre Sao Paulo pen
tru u înăbuși rebeliunea armatei 
a 2-a, aflață sub comanda genera
lului Amaury Kruel. Jurema a 
adăugat că numeroși subolițeri din 
statele Sao Paulo si Minas Gerais, 
au refuzat să îndeplinească ordine
le generalilor rebeli și s-au alătu
rat trupelor guvernamentale.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, în ciuda știrilor uneori contra
dictorii, situația din Brazilia poate

forțele reacțiunii intimpină

rezistență

fi caracterizată astfel : guvernato- 
lului stalului Minas Gerais, M. Pin
to, cunoscut pentru vederile sale 
reacționare, i s-au alăturat guver
natorii statelor Sao Paulo — Ad- 
hemar de Barros, Guanabara — 
Carlos Lacerda și Rio Grande do 
Sul — Ildo Meneghetti. Răsculații 
au de partea lor pe comandanții 
armatelor a 2-a și a 4-a. Unele 
unități ale acestor armate au refu
zat însă să asculte de ordinele ofi
țerilor lor superiori. Guvernatorii 
altor cinci state, printre care ; 
Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte și-au exprimat 
sprijinul față de guvernul condus 
de președintele Goulart. Coman
danții armatelor I, a 3-a și a 5-a, 
s-au pus la dispoziția guvernului 
federal.

Postul de radio Nacional, a de
clarat că întregul popor brazilian 
se află de partea guvernului. Ge
neralul Dan tas Ribeiro, ministrul 
apărării, a anunțat ca trupe din 
toate regiunile Braziliei vin în 
sprijinul guvernului. El a spus că 
Brasilia, capitala federală, se află 
sub controlul deplin al trupelor fe
derale. La Rio de Janeiro, palatul 
guvernatorului rebel Carlos Lacer
da, păzit de 2 000 de polițiști din 
gărzile statului Guanabara, este în
conjurat de trupe credincioase gu
vernului.

în fața rebeliunii declanșate de 
guvernatorii reacționari, Confede
rația Generală a Muncii din Brazi
lia a lansat o chemare la grevă 
generală. In proclamația dată pu
blicității conducerea Confederației 
declară că mișcarea grevistă are 
drept scop să apere democrația 
împotriva uneltirilor reacțîunii.

o-

Pregătiri pentru... 
călătoria renumitei 

„Pieta“

Mișcările au fost detectate cu 
ajutorul unor instrumente acordate 
pentru sunete de joasă frecvență, 
imperceptibile pentru urechea 
mului și apoi au fost înregistrate
fotografic sub formă de ondulații.

Demonstrație .
singure ore un bloc de calcar de 40 kg într-o sculptură în îniățișîndu-1 pe actorul Michel 

Simon. Fotografia îl înfățișează pe sculptor lucrînd, iar

de sculptura-ful ger: Bartelletty — Daillion a transformat în cursul unei

CADRUL SESIUNII
cadrul sesiunii a fostîn

doptată, de asemenea, o rezo
luție cu privire Ia necesitatea 
lichidării bazelor militare stră
ine amplasate în regiunea țări
lor arabe.

Consiliul a aprobat înființa
rea unui centru regional arab 
pentru construcții de locuințe 
și planificare și a aprobat pro
iectul cu privire la înființarea 
unei curți administrative a Li
gii Arabe și la editarea unei 
enciclopedii legislative în (ări
le arabe.

ci Regiunea Washingtonului 
afectată de cutremurul 

din AlaskaI 
IF 
t?
I

iolentul cutremur din Alaska 
a „mutat" capitala Statelor 
Unite și o marc parte a li

toralului atlantic din nord-vest-yl 
S.U.A. cu circa 50 mm după care 
însă pozițiile au fost restabilite.

Acest fapt a fost dat la iveală 
de noile instrumente ale Biroului 
de standarde al S.U.A.

Terenul, pe care se află situat 
Washingtonul s-a ridicat cu 25 
mm, apoi a coborît cu 50 mm,

pentru a se ridica din nou cu 50 
mm. Aceste urcări și coborîri s-au 
repetat timp de două ore pe o 
scară tot mai redusă, în cele din 
urmă terenul revenind Ia nivelul 
sau inițial. Pămînlul s-a mișcat și 
lateral. In general, mișcarea poale 
ii descrisă ca o vibrație lentă în 
valuri.

Deși dalele se referă numai Ia 
regiunea Washingtonului, experții 
afirmă că același fenomen trebuie 
să se fi petrecut în statele Massa
chusetts, Florida și în statele cen
trale.

De ce nu a provocat această miș
care pagube și în special de ce 
nu a fost ea resimțită de oanieni ? 
Dr. Cook, șeiul secției de sunete a 
Biroului de standarde, a explicat 
aceasta prin faptul că întreaga 
mișcare, care nu a durat decît 12 
secunde, s-a desfășurat foarte în
cet și cu o mare uniformitate pe 
largi întinderi. In acest mod, țoale 
fundamentele și alte părți ale clă
dirilor, indlierent de mărimea lor, 
s-au mișcat uniform.

agenția France Presse anunță 
că la Roma au loc ultimele 
pregătiri menite a transpor

ta în cea mai mare siguranță re
numita „Pieta“ a lui Michelangelo 
la New York pentru a fi expusă 
în pavilionul Vaticanului de la 
Expoziția Mondială.

In acest scop, marți „Pietau a 
fost supusă unui nou examen 
efectuat de profesorul Brunetto 
Kartej, de Ia Universitatea din 
Pisa, solicitat de compania ame
ricană de asigurări, care șl-a asu- 
mat răspunderea transportării

-- •---

problemele medicale
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In cadrul turneului Întreprins 
în U.R.S.S., artista poporului 
Zenaida Pally a repurtat un 
mare succes și pe scena Tea
trului Academic de Stat de O- 
peră și Balet al R.S.S. Letone. 
In fotografie : după un specta
col, ministrul culturii al R.S.S. 
Letone întreținîndu-se cu Ze
naida Pally și cu artiști din

pe Michel Simon pozîndu-i

New York a renumitei statui. 
Acesta a cercetat cu minuțiozitate 
starea marmurei și a luat o serie 
de fotografii statuii.

După această verificare, „Pieta" 
a fost depusă în prima . din cele ' 
trei cutii care constituie ambalajul 
prețiosului obiect a cărui greutate 
este de aproape 3 000 de kg. Lada 
este căptușită cu politirol, sub
stanța care este excepțional de 
elastică și spongioasă, permițînd 
absorbirea celor mai violente 
șocuri.

Potrivit agenției, operațiunile de 
ambalare se desfășoară sub su
pravegherea specialiștilor ameri
cani, care fac parte dintr-o comi
sie specială de transporturi, pre
zidată de Edward Kinney, 
și-a revendicat în întregime res
ponsabilitatea operațiunilor înain
te de plata taxelor de asigurare.

Ceasurile au lost date 
înapoi cu o zecime 

de secundă

Observatorul astronomic
regal al Marii Britanii 
a anunțat la 31 martie 

că ceasurile astronomice din 
10 țări au fost date înapoi cu 
o zecime de secundă, datorită 
unei ușoare încetiniri a rota
ției Pămîntului.

Aflarea încetinirii rotației 
Pămîntului a fost posibilă da
torită ceasurilor atomice care 
înregistrează orice rămînere 
în urmă a timpului.

După cum transmite agen
ția Reuter, la această operație 
au procedat observatoarele 
astronomice din Anglia, Aus
tralia, Argentina, Canada, Ce
hoslovacia, Italia, Japonia, 
S.U.A. Elveția și R.S.A.
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Situația la frontiera

soinalezo - etiopiana
ADDIS ABEBA i (Agerpres). — 

Ministrul apărării al Etiopiei, ge
neralul Merid Mengesha, a anun
țat că a dat ordin trupelor etio
piene să înceteze focul la fron-

Congresul interamerican pentru

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). 
— Cel de-al 8-lea Congres in- 
teramerican pentru problemele 
medicale, care își desfășoară 
lucrările la Montevideo, a tre
cut Ia examinarea principalei 
teme de pe ordinea de zi: să
nătatea și dezvoltarea econo
mică. Primul raport pe această 
temă a fost prezentat de re
prezentantul Cubei, care a sub
liniat transformările deosebite 
petrecute în țara sa în cei cinci 
ani de la victoria revoluției. El

en- 
noi

re-

a scos în evidență realizările 
obținute de medicii cub ani în 
extinderea rețelei de instituții 
sanitare, lichidarea bolilor 
demice și formarea unor 
cadre medicale.

Numeroși vorbitori s-au
ferit la nivelul scăzut de trai, 
deservirea medicală nesațisfă- 
cătoare a populației din țările 
America Latine, numărul mare 
de bolnavi și creșterea morta
lității în această parte a lumii.

ticra cu Somalia cu începere de la 
1 aprilie. în același timp, guver
nul Somaliei a dat publicității un 
comunicat oficial în care se anun
ță că au fost trimise instrucțiuni 
pentru încetarea focului tuturor 
forțelor armate somaleze aflate pe 
linia de frontieră.

încetarea focului intră în vi
goare ca urmare a acordului rea
lizat în cadrul tratativelor de la 
Khartum între miniștrii de exter
ne ai Somaliei și Etiopiei.

La Mogadiscio s-a anunțat, tot
odată, că guvernul somalez a dat 
instrucțiuni postului de radio și 
ziarelor oficiale din Somalia să 
pună capăt propagandei ostile 
față de Etiopia.

Potrivit declarațiilor somaleze 
și etiopiene, la frontiera dintre 
cele două țări domnește în pre
zent calmul. Partea etiopiana a 
menționat doar unele incidente 
minore în regiunea Teferi Ber.
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