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Proletari din toate țările, uniți-văl Mașini livrate

Odată cu venirea 
primăverii, tinerii din 
Oltenia, însuflețiți de 
dorința de a întîmpina 
ziua de 23 August 
cu un bilanț bogat 
în realizări, au inițiat mari acțiuni de muncă 
patriotică pentru înfăptuirea obiectivelor ce 
contribuie la dezvoltarea economică a re
giunii, la înfrumusețarea satelor și ora
șelor. li întîlnim zilele acestea pe tera
sele din Cetate și Braniște, pe dealurile 
abrupte din raioanele Oltețu, Gilort, Tg. Jiu, 
Strehaia, pe nisipurile zburătoare din Bechet, 
Sadova sau Oprișor, pe întinsele pășuni, îi 
găsim pe marginea rîurilor și în luncile inun
dabile de unde vor smulge noi terenuri pentru 
agricultură, sau înșiruiți pe distanțe de zeci de 
km de-a lungul drumurilor, plantînd pomi fruc
tiferi și ornamentali, sau plopi hibrizi.

Experiența acumulată anul trecut, cînd cu 
forțele tineretului s-au realizat lucrări în va
loare de peste 30 milioane lei (cu aproape 6 
milioane mai mult decît angajamentul inițial) 
este preluată și extinsă anul acesta.

La suprafețele redate agriculturii, în anul 
trecut, se vor adăuga alte 1 400 ha ; prin ac
țiunile de muncă patriotică ale tineretului 
850 ha terenuri dezgolite vor îmbrăca haina 
verde a viitoarelor păduri, kilometri întregi de 
drumuri vor fi umbriți de coroanele celor peste 
20 000 plopi hibrizi ce se plantează în această 
primăvară, peste 50 000 ha pășune și izlazuri 
vor deveni prin munca tinerilor mai produc
tive, suprafețe întinse de terenuri în pantă, im
proprii pentru cultura cerealelor, vor fi valori
ficate cu forțele tineretului 
peste 170 000 pomi fructiferi.

Și anul acesta colectarea 
rămîn® pentru tinerii din 
unul din obiectivele importante ale muncii pa
triotice. Ei s-au angajat să expedieze spre oțe- 
lărlile din Reșița și Hunedoara peste 10 300

Mihai Dă nai cu amcare 7 ooo tone 
prim-secretar al Comitetului regional U.T.M. cinstea zilei de 

Oltenia August.
— Angajamentul

nual este defalcat 
fiecare organizație U.T.M. pe luni și chiar _ 
săptămîni, urmărindu-se realizarea sa ritmică. 
Deja oțelăriile din Reșița și Hunedoara au pri
mit peste 2 300 tone metale vechi expediate de 
tinerii din regiunea noastră.

O dată cu primele zile ale primăverii au în
ceput acțiuni mari pentru refacerea patrimo- 
nului silvic. La Perișor, Gîrla Mare și Vrata, 
la Dănești și Gura Văii, în raioanele Segarcea, 
Oltețu și Gilort s-au deschis mari șantiere de 
muncă patriotică pentru. împăduriri.

O atenție deosebită acordăm plantării plopu
lui. în anul 1964 în regiunea noastră, se vor 
planta pe. marginea șoselelor, drumurilor și 
rîurilor peste 60 000 plopi hibrizi. Noi ne-am 
angajat ca întreaga 
forțele tineretului prin acțiuni de muncă 
patriotică.

Enumerînd aceste 
răspunderea cu care organizațiile U.T.M. și-au 
stabilit anul acesta obiectivele de muncă. 
Ele au fost concretizate pe baza unui studiu 
atent făcut de comitetele comunale și raionale 
U.T.M. cu ajutorul specialiștilor și al întreprin
derilor în colaborare cu care vor fi realizate 
diferitele lucrări. Stabilirea angajamentelor a 
fost însoțită în fiecare organizație U.T.M. de 
inițierea unor măsuri practice prin care acțiu
nile de muncă patriotică au fost nominalizate 
pe obiective cu termene de execuție. Pentru 
fiecare șantier al muncii patriotice se știe pre
cis acum cîți tineri vor fi mobilizați la lucru, 
ce unelte sînt necesare, care sînt specialiștii 
din partea întreprinderilor forestiere, sfaturilor 
populare etc. care asigură asistența tehnică.

O dată cu primele zile bune de lucru tinerii 
au trecut la înfăptuirea angajamentelor luate.
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Lucrările de plantare
a pomilor—realizate

la timp!
rin condițiile sale 
pedbclimatice, re
giunea Maramu
reș dispune de 
largi posibilități în 
ce privește ex
tinderea suprafe

țelor de pomi fructiferi, în
deosebi în nordul regiunii 
unde există însemnate supra
fețe improprii culturii cereale
lor. Țăranii colectiviști din 
bazinele pomicole Șomcuța 
Mare, Sighet, Vișeu, Lăpuș și 
din satele aparținătoare ora
șului Baia Mare au o bună 
experiență în pomicultură, 
fapt dovedit atit de producții
le mari de mere, pere 
prune, cît și de calitatea 
cestora. De aceea, s-a prevă
zut extinderea livezilor de 
pomi fructiferi, în acest an în 
G.A.C. cu 1350 ha, din care 
peste 1000 hectare vor fi plan
tate în această primăvară. 
Materialul săditor este asigu
rat din pepinierele existente 
în regiune și din alte regiuni 
ale țării. Cea mai mare parte 
a acestui material se găsește 
deja în G.A.C.-uri.

Cu toate acestea, pînă la 
data de 8 aprilie, în întreaga 
regiune, s-au plantat doar 305

■ ha, ceea ce reprezintă abia 
30.1 la sută din suprafața pla
nificată.

în gospodăriile colective 
din raionul Șomcuța Mare, 
puternic bazin pomicol, s-a 
planificat pentru primăvara 
aceasta plantarea cu pomi 
fructiferi (meri și pruni) a u- 
nei suprafețe de 480 hectare. 
In multe gospodării colective 
ca cele din Cărbunari, Reme
tea Chioarului, Dumbrăvița și 
altele, consiliile de conducere 
s-au îngrijit din timp de pre
gătirea terenului prin defri
șări, amenajări antierozionale,

Și 
a-

au săpat în cea mai mare 
parte gropile din toamnă, ori 
imediat ce timpul a fost priel
nic, în primăvară.

în aceste gospodării, tot pînă 
la data de 8 aprilie, se plan
tase mai bine de jumătate 
din suprafețele destinate live
zilor. Colectiviștii din Reme
tea ~......................
ca _ 
1965 livezile gospodăriei să se 
extindă pe 120 ha. 34 de hec
tare au și intrat pe rod în a- 
cest an. în acest an vor mai 
fi plantate încă 60 de hecta
re, din care 40 acum. Tov. Va- 
sile Popovici, președintele 
gospodăriei, ne relatează cum 
a procedat consiliul de condu
cere pentru ca plantarea ce
lor 40 de hectare să se facă 
în timpul optim, asigurînd 
astfel prinderea puieților. Du
pă ce în prealabil a fost iden
tificat terenul, inginerul Mir
cea Pop a instruit temeinic 
șefii de echipe eu privire la 
pichetarea terenului și plan
tarea propriu-zisă. 5 echipe de 
colectiviști au trecut la piche
tat și săpatul gropilor. Fie
care colectivist participant la 
această acțiune va săpa cîte 
10 gropi la dimensiunile pre
scrise, plantînd totodată și 
pomii. La rîndul său, organi
zația U.T.M. a mobilizat ma
joritatea tinerilor colectiviști 
la această lucrare care nu 
permite întîrziere. In primele 
rînduri s-au aflat Iuliana To- 
dea, șefă de echipă, Hortensia 
Moldovan, Victoria Fonai, Io
nel Todea și alți tineri. în cî- 
teva zile, pe locurile denumi
te Curatori și Brocea, au fost 
plantate aproape 30 hectare. 
Alți colectiviști confecționau 
materiglul necesar tutorilor 
pentru plantare. Astfel orga
nizată munca, colectiviștii din

Chioarului și-au propus 
pînă la sfîrșitul anului

Remetea Chioarului vor reuși 
să execute plantările, așa cum 
s-au angajat, pînă la 15 apri
lie.

Cu multă hărnicie lucrau și 
colectiviștii din Curtuiuș. Ei 
vor planta în această primă
vară 20 ha cu meri și pruni 
din soiurile cele mai valoroa
se. Printre vîrstnici am întîl- 
nit tineri ca Gheorghe Dulf, 
Maria Gîmb, Gheorghe Dulf II 
și multi alții. Aici s-au plan
tat doar 8 hectare. Gropile 
însă erau săpate și așteptau 
materialul săditor — comple
tarea pînă la 3600 bucăți cît 
sînt necesari. Inginerul Gri- 
gore Temeșvari ne-a asigurat 
că lucrarea va fi terminată în 
cel mult 5 zile iar calitatea 
va fi cea prevăzută de agro
tehnică.

Din păcate însă, lucrurile nu 
stau la fel și în celelalte gos
podării colective din raionul 
Șomcuța Mare. Această lu
crare urgentă este tărăgănată 
fără justificare în unele co
mune. La G.A.C.-Coaș, din 40 
ha cît trebuiau să se planteze 
pînă în ziua cînd am vizitat 
această gospodărie, se planta
se doar un singur hectar. O 
asemenea situație există și în 
gospodăriile colective Jadăra 
și Coruia care plantaseră doar 
cîte un hectar din cele. 20 ha 
pe care și-au propus să le 
planteze acum. La gospodăria 
colectivă din Șomcuța Mare, 
centru de raion, aceeași po
veste. Din 40 hectare cuprinse 
în plan, se realizaseră doar 5 
hectare plantate complet și

VASILE MOINEAGU 
corespondentul „Scinteil 

tineretului» pentru regiunea 
Maramureș

(Continuări In pag. a V-a)

A. B KciniEia 
tineretului

agriculturii

Campania agricolă de primăvară a început 
de-abia de cîteva zile, dar primii meca
nizatori și-au și înscris numele la loc de 
cinste în Întrecerea socialistă în care sînt 
angajați pentru executarea în timpul op- 
tim și la un înalt nivel agrotehnic a tu
turor lucrărilor. Iată în fotografie pe unul 
dintre ei: Vîlcu Alex., de Ia S.M.T. Leh- 
liu, care lucrează pe ogoarele G.A.C.

Plevna

Constructorii de mașini 
trimis meoanizatorilor de 
ogoare noi utilaje și piese 
schimb, produse de ei în pri
mul trimestru al anului. Prin
tre acestea sînt circa 4 400 
grape stelate și cu colți ficși, 
3 200 sape rotative și prăși- 
toare, 600 tăvălugi inelari, 
1900 mașini diverse pentru 
combaterea dăunătorilor, 400 
de mașini pentru împrăștiat 
îngrășăminte. La o serie de 
produse constructorii de ma
șini și-au depășit sarcinile de 
plan, realizînd in plus 13 re- 
morci-cisterne pentru trans
portarea carburanților pe o- 
goare, 48 mașini pentru con
fecționarea de ghivece nutri
tive etc.

De asemenea au fost livra
te unităților agricole socialis
te însemnate cantități de pie
se de schimb pentru mașinile 
agricole. ’
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Pe șantierul uzinei de alumi
nă din Oradea
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Instalație de telecomandă la Medgidia
In vederea îmbu

nătățirii circulației 
trenurilor, la Com
plexul feroviar Med
gidia s-a dat în ex
ploatare o instalație 
de telecomandă — a 
treia de acest gen din 
țară. Cu ajutorul ei 
manipularea macazu
rilor și semnalelor, ce 
se află amplasate la 
distanțe de cîțiva kilo
metri, se execută din 
cabina de centralizare

de către impiegatul de 
mișcare. Pe lumino- 
schema din biroul său, 
el poate urmări i 
mișcarea trenurilor 
incinta gării, cît și pe 
liniile de intrare 
complex.

Telecomanda fero
viară contribuie la 
scurtarea duratei de 
staționare a vagoane
lor și la creșterea ca
pacității de 
pe această

Asemenea instalații 
de telecomandă — 
realizate de industria 
noastră electrotehnică 
— vor mai putea fi 
întilnite în curînd la 
Brașov, în zona podu
rilor dunărene de la 
Fetești și Cernavoda, 
precum și în alte sta
ții de cale ferată.

(Agerpres)

Excelenței sale 
Domnului ION GHEORGHE 

MAURER, 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romine

București
Vă rog, domnule președinte, 

să primiți mulțumirea mea în
datoritoare pentru felicitările 
pe care Excelența Voastră a 
avut amabilitatea să mi le a_ 
dreseze cu ocazia preluării 
funcțiilor mele.

Și eu aș dori să-mi exprim 
convingerea că dezvoltarea 
viitoare a relațiilor prietenești 
existente între țările noastre, 
servește atît intereselor re
ciproce, cît și menținerii păcii.

JOSEF KLAUS
Cancelarul Federal 

al Republicii Austria
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De la Baia Mare la București

• Oradea
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Cu primele zile însorite ale pri
măverii în parcurile și grădinile 
din orașul Pitești în verdele proas
păt al covoarelor de iarbă au în
ceput să apară ronduri încărcate 
cu pansele și begonii în toate culo
rile ; slnt plantafi sute de arbori 
și arbuști, se netezesc și se com
pletează gardurile vii, iar plantele 
exotice își reiau locurile lor de 
podoabe prețioase. Toate acestea 
sînt făcute cu multă dragoste și 
atenție de harnicii horticultori ai 
serei din oraș. Pentru primăvara 
aceasta ei au crescut peste 1 mi
lion de flori cu care pînă toamna 
tlrziu se va împodobi Piteștiul. 
Cele mai multe sînt florile de fond: 
begonile, petuniile, miozotis. Pen
tru borduri au fost pregătite peste 
15 000 de loberii albastre și 34 000 
de salvii roșii, iar la rondurile mo
zaic care atîrnesc totdeauna admi
rația vizitatorilor orașului

Timpul prielnic din ultime
le zile a permis începerea în- 
sămînțării porumbului în toa
te raioanele regiunii Dobro- 
gea. Pînă miercuri au fost 
însămînțate cu porumb pentru 
boabe și siloz peste 25 000 ha, 
cea mai mare suprafață fiind 
realizată de gospodăriile agri
cole colective din raioanele 
Negru Vodă, Medgidia, Hîr- 
șova, Istria și unitățile Trus
tului Gostat Constanța.

Folosind întreaga capacitate 
de lucru a mașinilor, gospo
dăriile colective din comunele

-----
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pregătite 100 000 de fire din aproa
pe 20 de specii de flori într-o ga
mă bogată de culori și nuanțe. 
Alături de trandafirii plantați din 
toamnă în scuarurile și rondurile 
mari vor fi plantate 10 000 de can- 
ne. In vase mari și ghivece orna
mentale au fost pregătiți 100 de 
palmieri, leandri, ficuși, agave si 
alte plante exotice. Pe lingă numă
rul mare de Hori realizate în sera 
din Pitești de remarcat este faptul 
că aici au fost asigurate un număr 
de specii alese în culori și nuanțe 
frumoase și vii. La buna îngrijire 
a plantelor și florilor au contribuit, 
în mare măsură și tinerele Emilia 
Nițu, Vasilica Radu, Aurica Pîr- 
șoaga, Paulina Boșneag. Ele au do
vedit o deosebită grijă în crearea 
condițiilor prielnice creșterii unor 

cu aspect plăcut și viguros.

AURELIA POPESCU

Limanu, Topraisar, Darabani 
și altele au terminat însămîn- 
țatul porumbului pentru si
loz. Inginerii agronomi ur
măresc la fața locului rea
lizarea vitezei zilnice, adinei- 
mea de însămințare și densi
tatea plantelor, în funcție de 
condițiile specifice fiecărei 
zone.

(Agerpres)

SIMPOZION

„Cu delegația 
București în

în ciclul „Prezențe roml- 
nești. peste hotare" joi dhipă- 
amiază, în sala mică a Palatu
lui R. P. Romine, a avut loc 
simpozionul 
Universității
Franța", organizat de Lectora
tul Central din cadrul Consi
liului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice.

Au luat cuvîntul prof. dr. 
Alexandru Bălăci, prorector 
al Universității București, 
prof, itiniv. N. Nestor eseu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romine și conf. 
univ. Valentin Lipatti.

(Agerpres)

In sala de machete a Facul
tății construcții navale de la 
Institutul politehnic din 

Galați

Foto: O. ARC ADIE

Marea hidrocentrală de 
simbol major al „ofensivei ___
în patria noastră — a dominat, 
șir, priveliștea acestor ape și munți, ine
galabile în sălbatica lor frumusețe.

...Și după pragul de beton al barajului, 
după aventura subterană în marele tunel 
de aducțiune, după clocotul de cascadă al 
apelor în turbinele de la Stejaru, „Bis
trița aurie* — ieșită iarăși sub cer — a 
curs, o vreme, liniștită și liberă, pe sub 
arcadele codrilor seculari sau prin som
nul cîmpiilor. Apei — din nou I — apele 
s-au trezit prizoniere, constrînse de ba
raje, transformate în lacuri, trimise în 
tunele și turbine, îmblînzite, dirijate, 
stăpînite de om. Pe o lungime de 80 de 
kilometri, de Ia Stejarau și pînă jos, la 
Bacău, țărmul Bistriței e o suită de șan
tiere. Sînt șantierele celor 12 hidrocen
trale „aval de Bicaz" — sistem hidro-

la Bicaz — 
electrificării* 

ani in

energetlo ce va totaliza, In faza finală, 
o putere instalată de peste două ori mai 
mare decît cea a Bicazului : 450.000 kilo
wați — echivalînd puterea instalată a 
tuturor centralelor electrice din Romînia 
anului 1938 ! (Dar consecințele amenajă 
rii integrale a Bistriței se măsoară nu 
numai în kilowați, ci și în sporirea ali
mentării cu apă a unor importante centre 
industriale ca Piatra Neamț, Roznov sau 
Săvinești, în ocrotirea de inundații a u- 
nor vaste pămînturi, în irigarea a zeci de 
mii de hectare etc.).

Un lanț de hidrocentrale care compun, 
prin căderile succesive de ape, una din 
cele mai frumoase cascade din lume, 
adăugind o redutabilă frumusețe pe har
ta de priveliști a țării.

Străbătînd aceste șantiere, reporterii 
au făcut o călătorie de neuitat

Douăsprezece popasuri 
intre ape și munți

... Plecăm în zori, cînd apele dorm, cu
fundate încă în umbră. Clădirea monu
mentală a centralei de la Stejaru rămîne 
în urmă, între lampadarele cu petale de 
neon și arborii parcului tînăr ce-o încon
joară. De pe șoseaua asfaltată, para
lelă cu apele, mașina se abate spre țărmul 
în care se limpezesc, dintre cețuri de 
umbre, primele construcții „aval de Bicaz".

Despre care din ele să vorbești mai în- 
tîi ? Pe care șantier să întîrzii, astfel ca, 
netrădînd culoarea aparte a locului, s-o 
iaci oglindă a întregului traseu ? Dar de-a 
lungul celor 80 de kilometri, fiecare nou 
șantier ne va oferi, succesiv, o altă pri
veliște, o Inedită ipostază de culoare șl 
relief, un timbru specific al muncii.

La hidrocentrala din Pîngărăți — primul 
popas al călătoriei — dominantă e liniș
tea. Clădirile se oglindesc în ape, neclin
tite ca niște stampe. Singurul zgomot: 
clipocitul leneș al apelor, izbindu-se de 
trunchiul barajului. Munca s-a mutat, aici, 
în interior, la lucrările de montaj, ascunsă 
privirilor din afară. Dar la numai cîfiva 
kilometri, la Vaduri, stavilarele de beton 
ale liniștii — brusc ridicate — ne introduc 
în atmosfera de tensiune și dinamism a 
construcției în plină desfășurare. Se lu
crează la toate înălțimile, sub pămînt, la 
sol, ia zeci de metri deasupra : la funda
ția centralei electrice, la escavarea și 
betonarea canalului de aducțiune, la ulti
mele operații de finisaj de la corpul ba
rajului..., Și din nou — la numai cîțiva 
kilometri depărtare! — liniștea cade iar, 
ca un fald, ascunzînd priveliștea muncii 
între zidurile construcției încheiate. La 
hidrocentrala Piatra-Neamț, ultimii cons
tructori se pregătesc de plecare. Ștafeta a 
fost predată montorilor, care lucrează la 
instalarea turbinelor. La hidrocentrala ur-
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ce se apropie de sfîrșit. Intre colinele ■ 
dulci ale cîmpiilor moldovene, Bistrița I 
curge mai departe, sub liniștea vastă a "
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mătoare — Roznov 1 *— liniștea s-a înstă
pânit pe deplin, ocupînd întreaga cons
trucție : au plecat șl constructorii, au ple
cat și montorii,iar între zidurile în culori 
pastelate se aude doar, ca o melopee, 
zumzetul în surdină al marilor instalații 
aflate în funcțiune. Alături este, de ase
menea, în funcțiune hidrocentrala Roznov 
II. La Zănești, constructorii execută ulti
mele operații de finisaj, lucrînd în paralel 
cu montorii• montajul a început și la Cos
tișa secondlnd lucrările de construcție 
ce

cerului, spre noi întîmplări, spre alte cote 
de relief ale marii construcții...

...Sîntem Ia cel de-al optulea popas: hi
drocentrala BuhușL Din nou, o rotire de

(Continuare în pag. a lV-a)
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Ansamblul de cintece și dansuri „Ciprian Porumbescu" din Su
ceava pregătește un nou spectacol.

Foto: AGERPRES

încă o ecranizare după inepui
zabilul tezaur Caragiale ; din nou 
o distribuție strălucită întrunind 
actori de comedie talentați ; o di
ploma de onoare la un festival 
internațional (chiar dacă mai pu
țin cunoscut, cum e acela de la 
Viena, destinat filmelor vesele).

Schița „Politică și delicatese" 
cunoaște o versiune cinematogra
fică spirituală. Atitudinea fața de 
original e mai puțin rigidă ca în 
alte ecranizări ale noastre ; s-a 
îndrăznit mai mult și — cu unc
ie excepții — mai bine decît 
pînă acum. Nu s-a mai recurs — 
comod — la cea mai „cinemato
grafică" dintre schițele clasice, 
preiuîndu-se dialoguri întregi și 
situații de-a gata dramatizate din 
opera marelui scriitor cu virtuți 
categorice pentru cea dc-a 7-a 
artă. (Virtuți pc care se miza în- 
tr-atît îneît uneori se ajungea —• 
paradoxal — la mumificarea ma
terialului literar și nu La însufle
țirea lui cu mijloace specifice fil
mului). Ceea ce nu înseamnă că 
recentul scurt-metraj datorat dra
maturgului Mircea Ștefănescu și 
regizorul Haralambie Boroș devi
ne exemplu de ecranizare. Prelua
rea s-a făcut, în genere, în spiritul 
literaturii, cu certe reușite pe li
nia creării ambianței tipurilor, si
tuațiilor caragialești. Concret : lo
cul acțiunii e sugerat, sintetic, 
printr-o uliță cu case amuzant de
senate. Convenția decorului vast, 
teatral, funcționează aici cu va
loare de hiperbolă și nu strica ; 
fanfara traversează țanțoș și zgo
motos „strada mare" și farsa a- 
legerilor, de care se pomenește în 
schiță doar în treacăt, e reconsti
tuită laconic și sugestiv din ac-

țiuni sumare : o intrare falnică a 
grupului opoziționist în clădirea 
botezată pretențios „Primărie" și 
o ieșire cam mototolită urmată 
de o grabnică schimbare a tăbli
ței, Ia prăvălia cu delicatese (tă
bliță prevăzută prudent, pe o par
te cu „vivat conservatorii" pe 
alta cu „vivat liberalii"). în final, 
un întreg moment istoric — alter
narea guvernelor burghezo-moșie- 
rești și a partidelor liberal-conser
vator în vechea Romînie e 
exprimat plastic printr-un detaliu 
de

—- Gimette dîmbovițean — se în- 
vîrte ca uri carusel amețitor, în 
ritmul fanfarei de bîlci, cc comen
tează sarcastic situația tragi-comi- 
că. în sfîrșit, se descoperă și la 
noi elipsa cinematografică, ironia- 
pilulă, economia de mijloace atît 
de specifică artei caragialești. Per
sonajele farsei sînt caricatural 
tratate cinematografic, dar nu gro
tesc, cu haz îndoielnic. Un dialog, 
în băcănia cu pricina, improvizat 
de ecranizatori cîteodată cu real 
succes (succesiunea de replici in-

vective între grupele ce-și dispută 
„delicatesele"); o situație comică 
— petrecerea liberalilor — însce
nată cu vervă și cu un pic prea 
multă afișată fantezie (gramofo
nul desenat pe perete, învîrtit de 
mînușița gazdei, paharul, așișde
rea, cu care ciocnește cuconu' 
Iancu). Cînd devine gratuită, con
venția jenează, ostentația ei sca
de efectul comic. Cu aceste rezer
ve, ne-a plăcut decorul conceput 
de Marcel Bogos și comentariul 
muzical inteligent al lui Paul 
Hurmuzescu. Apariții actoricești 
scurte, dar viabile, de un comic 
cel mai adesea de calitate : Dem 
Rădulescu, Rodi ca Tăpălagă, Mi- 
hăilescu-Brăila, Mihai Fotino, Flo
rin Vasiliu etc. Și acum, nedume
rirea : dc ce s-a schimbat repli
ca finală a băcanului, e drept, 
conservator, dar, mai înainte de 
toate comersant care știe că de, 
„cînd e vorba de delicatese, nu se 
mai încape politică", în așa fel 
îneît acum fraza lui Caragiale 
sună cam la dimpotrivă „politică 
da, da cu delicatese...?" In felul 
acesta un întreg caracter, o în
treagă idee urmărită de scriitor e 
anulată prin poziția neașteptat de 
fermă a băcanului cc boicotează 
sistematic pe liberali (în schiță cl 
era, ia început, cel boicotat) ca 
abia grațiile nostimei soții a șefu
lui liberalilor să-l înduplece să 
vîndă „adversarilor" lui politici 
gustoasele „icre moi“. S-ar putea 
zice : e, acolo, o chestiune de 
nuanță ! Ce tipicari sînt cronica
rii ăștia ! Și totuși, ca să ne ex
primăm în termenii lui Caragiale : 
ecranizare, da, dar cu delicateță...

Cu opereta 
în turneu

Artiștii amatori din cadrul 
Clubului sindicatelor miniere 
din Petrila sînt bine cunoscuți 
in Valea Jiului. Ei au prezen
tat în anul trecut și în acest 
an 30 de spectacole numai cu 
opereta „Vint de libertate" de 
I. Dunaevski. La faza regională 
a celui de-al VII-lea Concurs 
al formațiilor artistice de a- 
matori din anul trecut ei au 
ocupat locul I.

In luna trecută, colectivul a 
prezentat spectacole cu acea
stă operetă la Deva și Hune
doara. Sub conducerea dirijo
rului Barbu Constantin și a 
regizorului Vasile Hașeganu, 
artiștii amatori au fost aplau
dați de un numeros public. 
Spectacolele s-au bucurat de 
succes.

VASILE MOȚOC 
contabil

----•----

Cimec, joc și voie buDă
...se intitulează noul text al 

brigăzii artistice de agitație a 
căminului cultural din comu
na Vața, raionul Vedea. Valo- 
rificînd versuri din folclorul 
local, îfmbinînd cintecul cu 
jocul, acest program ilustrează 
realizările obținute de sătenii 
acestei camune în cei 20 de 
ani de la eliberarea patriei. 
Prezentat recent pe scena că
minului cultural din comună, 
spectacolul susținut de briga
da artistică de agitație s-a bu
curat de un deosebit succes.

POPA MARIN
elev

♦
<

SPORTIV
De la Baia Mare

la București

• ORADEA
Oradea. Arhitectonica sobră, masivă a clădirilor vechi se îm

bină plăcut cu liniile zvelte ale noilor construcții. Pe străzi, afișe 
invită la nenumărate acțiuni cultural-artistice și sportive, iar din 
sălile de festivități ale unor întreprinderi se aud cintece. 
repetă.

Ne propunem să realizăm o

Se

Avancronică la un concurs

CU

la 
Ei

In luna aceasta scenele cluburilor din Oradea cunosc animația 
plină de emoții și neliniști a fazei orășenești a celui de-al 7-lea 
concurs. înainte de prezentarea în fața juriului, formațiile artis
tice dau numeroase examene de verificare — spectacole — la 
care își spun cuvîntul miile de spectatori a căror opinie vine în
totdeauna in sprijinul colectivelor artistice de amatori. Una din
tre primele întreprinderi care se prezintă în concurs este „Soli
daritatea".

Mai întîi, cîteva antecedente. Aici există o formație corală cu 
tradiție apreciabilă. în urmă cu cîțiva ani un juriu bucureștean 
urmărea evoluția ei într-o fază finală de concurs. Și lot aici tre
buie consemnat succesul repetat de care s-au bucurat orchestra 
și soliștii. Ne adresăm tovarășului Popa Traian, secretarul comi
tetului U.T.M. :

— Cu ce iormații participați la concurs ?
— în primul rînd, cu brigada artistică de agitație. Anul trecut 

a obținut locul 1 pe oraș și locul II pe regiune.
U cunoaștem pe membrii brigăzii, deocamdată la locul de mun

ca : Ileana Horvath din secția croit. Aurora Jula de la încălță
minte lipită, maistrul Cornel Beie, soții Florica și Iosii Jarca 
o „vechime" de 1 an în brigadă.

— Un adversar serios e pentru noi brigada lucrătorilor de 
IRIAF. La capitolul „interpretare" mai avem încă de lucru, 
par mai obișnuiți cu scena.

Concluzia? Repetiții atente, stăruitoare și cit mai multe spec
tacole la clubul întreprinderii, la altele din oraș, la Băile „1 Mai" 
și „9 Mai", în fața oamenilor muncii veniți la odihnă.

Participăm la repetiția brigăzii. Programul, intitulat „Ritmi
citate", are un text viu, alcătuit de cineva care „vede" lucrurile 
din interior, cu un ochi critic avizat. Spectatorul trebuie obișnuit 
să considere brigada un comentator ingenios al unor probleme 
cotidiene, concrete, iar programul îndeplinește o astfel de ce
rință. într-o perioadă mai puțin activă, în care brigada n-a sem
nat prea mult în condica de prezență a clubului (luna ianuarie) 
un grup de muncitori îi scriau pr)n intermediul ziarului de uzină 
solicitînd-o călduros tocmai pentru că programele ei exprimau 
eficient probleme de interes comun : „Și voi, dragi membri ai bri
găzii de agitație, ne reprezentați pe noi, fabrica noastră, succe
sele noastre, munca noastră colectivă. Vrem să vă vedem din 
nou pe scenă".

Atitudinea brigăzii față de asemenea prețuire exprimată des
chis dar și mustrător s-a schimbat. Locurile ei de întîlnire cu spec
tatorii diferă, altele în fiecare săptămînă; lărgirea succesivă a 
confruntărilor e cu atît mai necesară acum, înainte de concurs.

In ziua cînd ne aflam la „Solidaritatea" am primit o invitație 
din partea brigăzii: „Vă rugăm să participați la întîlnirea noas
tră cu oamenii muncii de la Băile „1 Mai" care va avea loc astăzi 
după-amiază la orelg 17, la clubul stațiunii". Peste cîteva zile 
aceeași invitație inciica alte locuri: clubul întreprinderii, Băile 
„9 Mai", clubul URCC ș.a. (nu este totuși o intensificare exa
gerată. avînd în vedere că în unele zile se dau chiar și cîte două 
spectacole ?)

— Acesta este, deci, itinerariul brigăzii înainte de intrare în 
concurs. Dar celelalte formații?

La această întrebare ne răspunde tov. MARIAN FLORIAN, di
rectorul clubului:

— Intrăm în concurs cu orchestra, dansatorii, soliștii și brigada. 
La cor mai sînt, într-adevăr, probleme de rezolvat. Cu sprijinul 
dirijorului Ervin Acel (de la Filarmonica de stat) sper totuși să 
ne punem la punct. Toate formațiile numite desîășoară în prezent 
p activitate susținută, de repetiții și dau spectacole la club sau 
'iu alte locuri.

Sîntem la clubul întreprinderii poligrafice „Crișana", împreună 
cu tovarășa Elisabeta Pop, activistă a Comitetului orășenesc 
U.T.M., cu membri ai Comitetului U.T.M. pe întreprindere, cu 
directorul clubului. Discutăm despre concursul al VII-lea. Dar ce 
să discutăm? O avancronică nu se poate scrie fiindcă, aici, la 
întreprinderea poligrafică, formațiile artistice nu se prezintă în 
concurs. De ce ? Ni se expun motive, cauze „obiective". Forma
țiile clubului nu s-au prezentat în concurs la faza inter-între- 
prinderi și ca atare au pierdut dreptul de a mai evolua pe scena 
fazei orășenești. Motivul care a condus la această stare de fapt: 
formațiile nu erau pregătite pentru concurs. Brigada de agitație 
n-avea în repertoriu nici un program mai nou, orchestra la fel 
și la fel și soliștii.. „în general, ne explică Andrei Hbttya, secre
tar al comitetului U.T.M. pe întreprindere, cei douăzeci și cinci 
de artiști amatori ai clubului rămîn cam în urmă cu programele- 
Ne-am obișnuit să dăm spectacole noi doar cu ocazii festive. Cu 
aceste spectacole plecăm, apoi în turnee, le mai dăm de cîteva ori 
pe scena clubului și cam atît".

„Cam alît" aici e sinonim cu liniștea și nepăsarea. Și așa stînd 
lucrurile, nici vorbă nu mai poate fi de posibilitatea întrecerii cu
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Impresia primă este 
iceea a noutății și ra
finamentului culorilor 
îticlei. Ochiul înregis
trează dintr-o privire 
.'ormelei prelungi, de 
păsări avîntate, vasele 
joase și grele, agita
ția unei pelicule soli
dificate formînd un 
platou. Și deși expo
ziția cuprinde foarte 
multe obiecte, niciunul 
nu-și pierde 
litatea.

Constanța 
— autorul 
ie sticlă expuse 
sala din Calea Victo
riei — vede în sticlă 
un material maleabil 
și vîscos cînd e cald, 
transparent și greu 
după răcire. Variațiile 
rămîn în cadrul aces
tor însușiri fundamen
tale. Sticla devine mai 
ușoară prin bule de 
aer răspindite în masa 
ei, filtrează lumina 
prin amestecul de cu
lori, devine prețioasă 
cînd e crăpată după 
regulile geometrice a- 
le cristalelor-. Toate 
formele rămîn — prin 
destinație — relativ 
mici (sînt obiecte de 
dispus într-un inte
rior). Dar variația im
presiei este foarte lar
gă, fiindcă forma nu e 
niciodată înecată sub 
amănunte inutile, ca
racterul decorativ re
zultă direct din mate
rial și modelaj fiind

individua-

Dogeanu 
obiectelor 

în

subordonat destinației 
obiectului. De fiecare 
dată problema func- 
ție-formă se rezolvă în 
cadrul unei exprimări 
foarte sincere a mate
rialului.

Constanța Dogeanu 
modelează dintr-un 
material fierbinte, greu 
de stăpînit și din care 
se fabrică deobicei ar
ticole după un anumit 
tipic. Artista caută

Carnet
plaslic

posibilități și forme 
noi ; ea își cunoaște 
materialul și știe să-i 
folosească însușirile. 
De la un vas la altul 
te însoțește siguranța 
că ai în față adevăra
te 
înarmat cu 
cunoașterea 
tehnologice 
înnobileze 
dea valori noi. O obiș
nuită sticlă verde „de 
butelie" tratată termic, 
capătă o strălucire 
deosebită. Culori fier
binți și unduiri opace, 
incluziuni de materia
le colorate, combina
ții neașteptate de to
nuri scăzute ți calme, 
bule de aer și crache- 
luri susțin formele.

studii și artistul 
chimia și 
proceselor 
caută să 
sticla, să-i

Obiectele expuse au 
destinații variate. Sînt 
aici vase pentru flori 
în care floarea subli
niază frumusețea va
sului, iar vasul o pre
lungește ca o rădăcină 
transparentă.

Sticla este folosită 
pentru lămpi și pla- 
Jouri, fructiere, căni și 
pahare în care materia 
în grosimi gradate și 
calde dă senzația de 
plasticitate și anulează 
ceea ce știm despre 
sticlă — anume 
este un material 
sânt și fragil.

Artista folosește 
cla și în realizarea 
unor obiecte de artă 
decorativă. în același 
timp, lucrînd multă 
vreme în întreprinde
rile de sticlărie din 
București, Mediaș și 
din alte centre, Con
stanța Dogeanu, a ima
ginat unele 
crările sale 
transpunere 
industrială.

Lucrările
Dogeanu își află foar
te bine locul în inte
riorul modern, în care 
confortul se realizează 
prin simplitate. Expo
ziția artistei face par
te din seria manifes
tărilor militînd pentru 
frumosul cotidian, pen
tru educarea bunului 
gust.

compozitor DORU POPOVICI
Interviul nostru cu tîndrul

artistic
Or-

con-

că
ca-

sti-

dintre lu- 
pentru o 
in serie

Constantei

MARIANA CELAC

ala de concerte a Ra- 
dioteleviziunii. 
chestra repetă piesa 
de greutate a 
certului din săptă- 
mînii aceasta — pri
ma simfonie a unuia 

dintre cei mai tineri compozitori 
bucureșteni — Doru Popovici.

La pupitru, Paul Popescu. Ală
turi de șeful de orchestră, Doru 
Popovici dă instrumentiștilor scurte 
indicații menite a sublinia ideile 
cuprinse într-una sau alta dintre 
mișcările simfoniei.

Intr-o scurtă pauză, discuția de
dicată „lucrărilor" de pe șantier 
gravitează dintru început, asupra 
„dorinței" muzicale fundamentale 
a tînărului compozitor — 
de a folosi cele mai noi 
ale tehnicii componistice 
zămislirea unui limbaj 
personal în care să cînte marile 
biruinți ale poporului nostru în 
construcția vieții noi.

— Mă refer, în special, la noul 
tip de melodie, la realizările din 
domeniul construcției armonice și 
polifonice, la variația ritmică, la 
cercetarea unor noi timbre instru
mentale, la noile aspecte ale ar
hitecturii discursului muzical, care 
au contribuit la lărgirea mijloace
lor expresive — ne spune com
pozitorul.

— Este desigur un „percept 
estetic", asimilat și în ultimele 
dv. lucrări.

— Mi se pare a fi stat la baza 
tuturor pieselor elaborate în ulti
mii ani și în special a simfoniei

aceea 
cuceriri 
pentru 
artistic

care se repetă acum, simfonie pe 
care am scris-o acum 2 ani in 
cinstea celei de a 40-a aniversări 
a U.T.C.-ului.

— Sonata pentru doua violon
cele a fost sțrisă după simfoniei

— Da. Am sqris-o lă rugăjnin- 
tea a doi reputați arțiști rdrnîni, 
Radu Aldulescu și Vladimir Orlov 
care și-au exprimat dorința de a 
adăuga o piesă romînească reper
toriului lor concertistic pe care-l 
susțin în comun.

De asemenea, recent am în
cheiat „trei poeme rustice" pen
tru cor bărbătesc (pe versuri popu
lare) și „Trei cintece senine" pen
tru cor mixt. , ....

— Cîteva amănunte în legătură 
cu „construcția" acestor piese.

— Am încercat să continui tra
diția compozitorilor Toduță și 
Vancea de adaptare a unor- vechi 
forme muzicale — în special a 
madrigalului din epoca Renașterii 
— unui conținut de idei muzi
cale moderne. Ciclurile (primul 
dintre ele a fost scris la solicita-

rea Ansamblului Armatei) încear
că să contureze atmosfera muzi
cală folosind o mare variație rit
mică, o serie de moduri mai pu
țin utilizate.

Alături de aceste piese de o for
mă mai mică, finisez în prezent o 
amplă lucrare vocal simfonică, în
chinată celei de a XX-a aniver
sări a Eliberării.

— Intitulată ?
— „Noapte de August". Un 

poem pentru bariton și orchestră 
pe versurile lui Mihu Dragomir. 
Poemul încearcă să redea psiho
logia unuia dintre soldații noștri 
în istorica noapte din august 1944 
cînd. armata noastră a întors ar
mele împotriva fasciștilor. Părtea 
a doua reda bucuria întregului 
nostru popor în fața zorilor lumi
noși pe care i-a deschis insurec
ția armată victorioasă din august 
1944.

— Cînd vom putea asculta 
noua lucrare?

— Ea a fost inclusă în progra
mul de înregistrări 
și se va bucura de 
David Ohanesian.

Zilele trecute, 
boc a prezentat la Timișoara cî
teva fragmente dintr-o operă în- 
tr-un act — „Prometeu".

— Scrisă încă acum cîțiva ani.
— Pe „șantier" aveți și alte lu

crări dedicate teatrului liric?
— Mă strădui să continui ase-

menea încercări. După „Prometeu" 
mă gîndesc acum la o „opera de 
cameră" după piesa lui Lorca 
„Mariana. Pineda“ al cărei libret 
l-am terminat recent. Opera va fi 
scrisă numai pentru două perso
naje și un cor de femei.

— Sper că paralel cu această 
activitate componistică n-au fost 
uitate nici preocupărilor muzico
logice.

— încerc să termin acum, pen
tru Editura muzicală, o lucrare de 
sinteză despre „Muzica vocală ro- 
mînească" care va încerca să redea 
în detalii, marile etape ale ev o* 
luției unuia dintre cele mai im
portante compartimente ale crea
ției muzicale romînești.

IOSIF SAVA
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al Radioului, 
concursul lui

Nicolae Bo-

CINE M A T O G

O nouă orchestră 
de amatori

săptămîni apar ade- 
anunțînd concertele

TOTUL DESPRE EVA : Re
publica (8,15 ; 10,45 ; 13,30 ;
16.15 • 19 ; 21,30) ; București
(9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30); 
Excelsior* (9,30; 12; 15 ;
17.45 ; 20,30) ; Feroviar (9,30 ;
12.45 ■ 18 ; 21) ; Melodia (9,45 ;
12.15 ; 15,30 ; 18,15 ; 20.45).
GERMANIE, STELUȚELE TA
LE : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15; 20,30) ; Grivița (10; 
12,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Festi-

“ ----- ----- 16,30.
(9.30 ;

14,10 , IO , IO,IU , 40,00) 
val (9,45 ; 12 ; 14,15 ;
18.45 ; 21) ; Modern ,
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 : 20,45).
RUDE DE SINGE : - ’
toi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30); Flacăra (16 ; 18 ; 20). 
ÎNDRĂGOSTITUL: Victoria 
(10 • 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21); Bucegi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30); Drumul Sării 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). LOVITURA 
DE PEDEAPSA : Central (9,45; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45; 21) ;
Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
DEZRĂDĂCINAȚII : Union 
(14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15); Vol
ga (10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) : 
Lira (15; 17; 19; 20,45). IO- 
LANTHA: Doina (11.30 ; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30). AVENTURA

Capi-

DE LA MIEZUL NOPȚII ; 
URECHILÂ ; PE CUVÎNTUL 
MEU DE PISOI ; CELE 
DOUĂSPREZECE LUNI; CUM 
A ÎNCERCAT IEPURAȘUL 
SÂ PATINEZE : Doina (dimi
neața program pentru copii 
ora 10). DOMNIȘOARA... BAR
BĂ ALBASTRA : Giulești (10; 
12 ; 14 ; 16 : 18,15 ; 20,15). Uni
rea (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
CELE TREI LUMI ALE LUI 
GULLIVER : înfrățirea 
popoare (13,30; 15,45 ;
20,15); Floreasca (10; 10,
18,15 ; 20,30). LOCOTENENT 
CRISTINA : Cultural (15 ; 17 ; 
19 ; 21). A DISPĂRUT O 
NAVĂ : Dacia (9,30 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21). UN SURÎS 
ÎN PLINĂ VARĂ : Buzești 
(14 ; 16 ; 18 ; 20) ; Tomis (10 ; 
12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30) ; 
Miorița
18.45 ;
11.45 ; 
20,30).
MIST A : Crîngași (16 ; 18,15 ; 
20,30). NU-I LOC PENTRU 
AL TREILEA : Vitan (15 ; 17 ; 
19 ; 20,45). PAȘI SPRE LUNĂ:

între
18;
16;

(10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
21) ; Lumina
13,45 ; 15,45 ;
TRAGEDIA

(9,45 ;
18,15 ;

OPTI-

alte formații în concurs. Fiindcă, se știe : unul din criteriile con
cursului, menit a da valoare și a stimula calitatea repertoriului 
formațiilor, este și acela al frecvenței manifestărilor artistice — 
în confruntarea largă cu publicul. La nivelul secțiilor, pe scena 
clubului, manifestările brigăzii de agitație, bunăoară, ar fi putut 
cîștiga în varietate și s-ar ii completat cu aspecte noi, fapte de 
muncă și viață interesante. Frecvența de care vorbeam ar fi 
„scurtat" distanța dintre „ocaziile" (vorba secretarului comitetu
lui U.T.M.) festive, iar formațiile clubului ar fi avut o prezență 
continuă în întreprindere. Altfel, ca în momentul de față, oamenii 
le uită. Și la clubul întreprinderii poligrafice le-au uitat. Ar fi 
fost un prilej de aducere aminte — concursul. Dar nu-i. Explica
ția are însă și alte puncte de sprijin. De pildă : brigada de agi* 
tație nu are un colectiv de creație o. textelor; are un instructor, 
pe Iuliu. Lacatos, salariat al OCL, salariat și al brigăzii clubului 
întreprinderii poligrafice. De altfel, și brigada muncește ca și 
instructorul ei, pe sfert. Ce-i drept, orchestra e mai activă, dar 
de ce ? Artiștii amatori sînt... salariați. Lucrează în alte întreprin
deri și „activează" la clubul de la „Crișana".

„Soliștii noștri, tovarăși (ni se adresează Ștefan Baius, directo
rul clubului) sînt cef mai buni artiști din oraș".

— Amatori ?
— ...îi plătim.
E clar : în înțelegerea conducerii clubului Întreprinderii poligra

fice sensul atributului de artist amator și-a pierdut adevărata 
semnificație. Prin ce împrejurări și cum, ne poate informa și co
mitetul U.T.M. pe întreprindere fiindcă răspunsul pe care ni l-a 
dat Andrei Hdtlya, secretarul comitetului U.T.M. nu se justifică 
încă. 11 transcriem : „In întreprinderea noastră, tinerii n-au așa 
mare talent, nu sînt mulți care să poGtă să cînte, să recite. Scena 
e scenă, ce mai, cînd urci pe ea, trebuie să te știe lumea, să te 
mai fi auzit o dată, nu așa, hodoronc-tronc, cînt și eu 1"

Așa să fie ? Printre cei 250 de tineri muncitori ai întreprinde
rii să nu se afle și tineri talentați, pasionați ai artei și scenei 
amatoare ? Nu ne propunem să dăm noi răspunsul. Așteptăm in 
ziar cuvîntul tinerilor din întreprindere.

De câteva 
seori afișe 
susținute de o nouă formație mu
zicală : Orchestra de cameră a 
Casei de cultură a raionului Tu
dor Vladimirescu.

Bucurîndu-se de îndrumarea 
violonistului Sandu Albu, tînara 
formație de amatori dă viață unui 
program de larg interes artistic, 
ce cuprinde printre altele Simfo
nia „Sibiana" de Haydn, Con
certul brandenburgic nr. 5 de 
Bacii, cîteva lucrări concertante de 
Bocherini, Vivaldi, Cimarosa.

Chiar și această simplă trecere 
în revistă a unor nume și lucrări 
ni se pare a demonstra progra
mele de ținută artistică pe care 
artiștii amatori Ie tălmăcesc cu 
ardoarea unor pasionați îndrăgos
tiți de frumusețile muzicii.

Televiziune
Orele 18,30 — Universitatea

tehnică la televiziune : Emițătoare 
(I), de ing. L. Macoveanu. 19,00— 
Jurnalul televiziunii 19,10 — Pen
tru copii : Cercul curioșilor. 19,35
— Muzeul de artă al Republicii 
Populare Romîne : Galeria Națio
nală. 20,00 — Emisiunea „Săptămâ
na". 21,00 — Cîntă Edith Pieha — 
Transmisiune de la Moscova. 21,30
— Actualitatea cinematografică. în 
încheiere — Buletin de știri și bu
letin meteorologic.

(16 ; 18,15 ; 20,30). A 
REPRIZĂ : Popular

Munca 
TREIA
(16 ; 18,15 ; 20,30). ERA NOAP
TE LĂ ROMA — ambele se
rii : Arta (15,30: 19). O ZI CA 
LEII: Moșilor (15.30; 18;
20,30). TOTUL RĂMÎNE OA
MENILOR : Aurora (10,15 
12,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Co- 
troceni (16 ; 18,15 ; 20,30). CĂ 
LÂTORIE ÎN APRILIE : Cos. 
mos (16; 18 • 20). VALEA
VULTURILOR : Viitorul (15 ;
17 ; 19 ; 21). TĂUNUL : Colen- 
tina (16 ; 18 ; 20). FOTO HA
BER : Progresul (15,30 ; 
20,15). VI-L PREZINT 
BALUEV : Flamura (10 ;
16 ; 18 ; 20). HAIDUCUL
PE CEREMUȘ : Ferentari (16 ;
18 ; 20). CAVALERUL PAR- 
DAILLAN : Pacea (11 ; 14 ; 
16 ; 18 ; 20). TURNEUL TEA
TRULUI DE COMEDIE ÎN 
U.R.S.S. ; RĂDĂCINILE ORA
ȘULUI : RITMURI POTRIVI
TE ; CÎNTECUL AMINTIRII; 
ADEVĂRATA PUTERE ; PIO- 
NIERIA NR. 2/1964 : Timpuri 
noi (de la 10 la 21 în conti
nuare) ;

Pregătire pentru, o nouă audiție într-una din clasele de 
vioară de la Școala de muzică din Craiova

Planul de muncă spune DA,
secretarul comitetului U. T. M.

spune NU
Un interviu afirmativ...

Dacă planul de muncă al comitetului U.T.M. pe trimestrul I de 
la Uzina „Înfrățirea" din Oradea ar putea răspunde întrebărilor 
reporterului, atunci ar avea loc următorul dialog:

— A existat în atenția comitetului U.T.M. preocuparea pentru 
desfășurarea activităților cultural-educative pentru tineret ?

■— Desigur, în permanență.
— Cîteva exemple...
— O să mă iertați că mă auto-citez, dar o s-o fac pe scurt. 

S-a propus să se asigure manifestărilor cultural-artistice un 
conținut bogat, educativ, să mobilizăm tinerii pentru a participa 
la pregătirea și desfășurarea acestora. Totodată s-a mai propus 
organizarea unor concursuri „Cine știe meserie, cîștigă", lunar seri 
cultural-distractive ale tineretului, să desfășurăm acțiuni mai efi
ciente de popularizare a cărții la care sâ participe toți tinerii iar 
55 să obțină insigna de „Prieten al cărții".

Mulțumim imaginarului nostru interlocutor — planul de muncă — 
nu înainte de a preciza că unele măsuri preconizate sînt concrete, 
altele bune, dar cam generale. Apoi ne adresăm secretarului co
mitetului U.T.M., tovarășul lari Iuliu care ne oferă surpriza unei

Replici negative
V-ați propus organizarea lunară a serilor distractive. Ce ați 

iealizat în acest trimestru ?
— Nu am realizat.
—La concursul „Iubiți cartea" aveți vreun tînăr care a obținut 

insigna în această perioadă ?

Foto: AGERPRES

— Nu.
— Formațiile au prezentat vreun spectacol ?
— Nu.
...Pe masă, planul de muncă, dactilografiat cu grijă, prevăzut cu 

lubrici și subrubrici, stă impasibil ca o mărturie a modului de a 
se concepe formal, fără temeinicie, activități „fantome".

De ce ?

Scurtă reconstituire

In uzină lucrează aproape 500 tineri, majoritatea în cadrul celor 
8 secții productive. Cu un an în urmă activau cu bune rezultate 
brigada artistică de agitație, echipe de teatru, de dansuri, fanfară 
etc. Cu iirească mîndrie își amintesc tinerii de montajul literar 
,,Pe calea arătată de partid" care, la un concurs al formațiilor de 
amatori, a obținut o mențiune. Și „agenda amintirilor" s-ar putea 
întregi. (Poate brigada artistică de agitație ce încearcă sâ se afir
me cu un prim program ar avea prilejul să solicite ambiția și- 
pasiunea tinerilor pentru activitatea culturală, prezentînd ase* 
menea „amintiri frumoase" pe melodia „De ți-ar spune poarta ta"). 
Acum însă, secretarul comitetului U.T.M. recunoaște că obiective
le propuse în planul de muncă nu au fost îndeplinite, adăugind, 
insă, imediat, cu o vizibilă nostalgie :

— Noi am avut formații foarte bune. Orchestra de muzică ușoa- 
ră era sprijinită de trei soliști de la Filarmonica orașului. Era bine 
Aveam clubul nostru...

— Și acum ?
Aflăm că din motive întemeiate s-a hotărît ca localul clubului 

să fie destinat altor scopuri, iar activitatea formațiilor din uzină 
să se desfășoare la fel ca și alte manifestări educative la clubul 
„Constructorul" destinat in același timp și altor întreprinderi, 
printre care și T.R.C.C. Iar această situație, în loc să ducă la o 
colaborare între toți „beneficiarii" în scopul gospodăririi și plani
ficării cit mai multor activități, a dus la neînțelegeri, dispute de 
paternitate, din care nimeni n-a avut de cîștigat ci, dimpo! ivri, 
s-au irosit ore nenumărate în care baza materială a culturi; ofe
rită de club a rămas nefolosită.



■a
Medgi- 

multe
U.T.M.,

n raionul 
diă, sînt 
organizații 
care într-un do
meniu sau altul al 
muncii de organi
zație’ au acu

mulat bună experiență. 
Cunoașterea acestei expe
riențe, studierea ei atentă, 
generalizarea și aplicarea în 
celelalte organizații ar trebui 
să fie principala preocupare a 
comitetului raional și a orga
nizațiilor U.T.M. Cu atît mai 
mult cu cît unele acțiuni ini
țiate, în această privință, de 
Comitetul raional U.T.M. Med
gidia au dat bune rezultate. 
Așa, de exemplu, într-o peri
oadă „Ziua secretarului" a 
fost organizată în unitățile a- 
gricole fruntașe din raion, ceea 
ce a prilejuit un fructuos 
schimb de experiență. S-au or
ganizat, de asemenea, dezbateri 
cu activele din școli pe tema 
muncii organizațiilor U.T.M. 
pentru continua îmbunătățire 
a procesului de învățămînt 
etc. Dar numai cu atît nu se 
poate spune că în raionul 
Medgidia experienței pozitive 
i s-a asigurat un climat bun 
pentru generalizare. Cum alt
fel s-ar putea explica faptul 
că într-o secție a unei uzine, 
într-o clasă, într-o gospodărie 
colectivă, există o bună expe
riență într-un anumit dome
niu, în vreme ce în secția a- 
lăturată, într-o clasă sau co
mună vecină, lucrurile se pre
zintă exact invers ? .’ Am stat 
de vorbă cu mai bine de ju
mătate din instructorii comi
tetului raional U.T.M. cărora 
le-am adresat aceeași întreba
re : în grupul de comune de 
care răspundeți, există o ex
periență bună într-un anumit 
domeniu al activității vreunei 
organizații U.T.M.? A fost 
nevoie de mult timp de gîndi- 
re, iar atunci cînd, în sfîrșit, 
au citat un exemplu nu au 
știut precis, 
explice în ce constă 
experiență. Se pune deci în
trebarea : cum poți generaliza 
ceea ce nu cunoști ? Concluzia 
se impune de la sine : activiș
tii comitetului raional, și în 
mod deosebit instructorii, tre
buie să cerceteze 
activitatea fiecărei 
U.T.M. care are 
munca sa, și — 
amănunțit metodele, căile fo
losite pentru obținerea acestor 
succese — să lupte pentru ca 
ele să fie cunoscute și ' ' 
în toate organizațiile.

Comitetul raional 
Medgidia și-a propus

U.T.M. din raionul Medgidia 
există nenumărate forme și 
metode propice pentru a ge
neraliza tot ce este înaintat, 
valoros într-un domeniu sau 
altul, numai că aceste prile
juri nu sînt valorificate din 
plin. Instructorul raional Con
stantin Pleșcan, -de pildă, răs
punde de îndrumarea organi
zațiilor U.T.M. din Corbul de 
Sus și Corbul de Jos. Dacă îi 
ceri un exemplu de organiza
ție care are o bună experiență 
în mobilizarea tinerilor la 
muncă în sectorul zootehnic 
îți citează în primul rînd a- 
ceea de la G.A.C. Corbul de 
Sus. în sectorul zootehnic al 
acestei gospodării lucrează 22 
de tineri. Organizația U.T.M. 
le acordă un sprijin prețios în 
însușirea meseriei pe care au 
îmbrățișat-o. Instructorul are 
în același timp o părere

de organizație

amănunțit, să 
această

cu atenție 
organizații 
succese în 
cunoscînd

folosite

U.T.M. 
ca în 

viitor să organizez^ o sșție de 
consfătuiri de mare amploare 
pentru generalizarea experien
ței pozitive, în care sa 
dezbată unele probleme pri
vind munca mecanizatorilor, a 
îngrijitorilor de animale etc. 
Fără îndoială că aceste acți
uni, pe scară raională, sînt 
foarte utile. Dar oare mecani
zatorii sau crescătorii de ani
male, legumicultorii, trebuie 
să aștepte cite un an de zile, 
alteori mai mult ca să afle o 
experiență bună ? N-ar fi 
mult mai bine ca experiența 
bună să fie generalizată opera
tiv, în permanență, folosind, 
pe lingă aceste consfătuiri 
largi (utile, dar insuficiente) 
și metode mai adecvate, mai 
operative ? ! Asta presupune 
însă ca răspîndirea experien
ței valoroase să devină o preo
cupare permanentă, de zi cu 
zi, a fiecărui activist al comi
tetului raional U.T.M., și nu 
cum se întîmplă acum. Că așa 
trebuie făcut, ne-o demon
strează și următorul exem
plu. Secretarul comitetului 
U.T.M. de la I.M.U.M. . a 
aflat abia la conferința regio
nală U.T.M. că vecinii lor, cei 
de la Fabrica de ciment, au o 
experiență foarte bună în în
tărirea disciplinei, lichidarea 
absențelor nemotivate, cu toate 
că o asemenea experiență le-ar 
fi fost foarte necesară. De ce 
s-a întîmplat așa? Era greu 
să meargă pînă la vecinii 
lor să afle cc e bun la ei și să 
aplice în practică și cei de la 
I.M.U.M. ?

în activitatea organizațiilor

proastă despre organizația 
U.T.M. de la G.A.C. Corbul de 
Jos care, avînd condiții asemă
nătoare, pînă acum nu a făcut 
decît să recomande nouă tineri 
pentru a lucra în sectorul 
zootehnic. Pentru ca organiza
ția U.T.M. rămasă în urmă să 
ajungă la nivelul celei frun
tașe, era de ajuns ca însuși 
instructorul, secretarii organi
zației U.T.M. să studieze atent 
experiența bună a vecinilor 
și s-o aplice și la ei. Vizite la 
fața locului, un schimb de ex
periență între cei doi secretari, 
dezbaterea acestei probleme în 
adunarea generală U.T.M., 
iată numai cîteva din căile 
prin care se putea rezolva în
sușirea experienței vecinilor.

Pentru a-și atinge scopul 
propus, acțiunile inițiate pen
tru transmiterea experienței 
bune trebuie foarte bine orga
nizate. Așa cum am mai spus, 
„Ziua secretarului" constituie 
un prilej minunat de generali
zare a metodelor bune de 
muncă ale organizațiilor U.T.M. 
în cele mai diverse domenii de 
activitate. La „Ziua secretaru
lui" din luna februarie, de pil
dă, în prima parte a progra
mului, un număr de secretari 
ai organizațiilor U.T.M. trebu
iau să vorbească despre une
le aspecte din munca organi
zațiilor pe care le conduc, să 
facă deci cunoscut ceea ce 
este valoros la ei. Mulți dintre 
secretari, însă, au fost anun
țați despre acest lucru doar 
cu o oră înainte. Nepregătiți, 
oamenii n-au putut spune 
mare lucru și cuvîntul lor s-a 
soldat cu puține învățăminte 
pentru ceilalți. Oare n-ar fi 
fost mai bine ca cineva din 
biroul comitetului raional 
U.T.M., sau un instructor, să fi

mers înainte la fața locului să 
studieze experiența respectivă, 
să-i ajute concret pe secretari 
în organizarea expunerilor, 
astfel, ca aceștia să poată ține 
adevărate lecții practice, din 
care ceilalți să aibă ce învăța?!

Din păcate acesta nu este 
singurul și ultimul neajuns. In 
raionul Medgidia nu puține 
sînt cazurile cînd se inițiază și 
se încep chiar unele acțiuni 
interesante menite să generali
zeze experiența pozitivă, dar 
care apoi sînt date uitării. 
Așa, de exemplu, cele două 
comitete U.T.M. de la fabricile 
de ciment din Cernavodă și 
Medgidia, au hotărît să facă 
un schimb de experiență în
tre posturile utemiste de con
trol. Se poate aprecia că acest 
schimb de experiență a fost 
bine organizat, iar cei de la 
Cernavodă au avut multe de 
învățat. Acum însă, se petrece 
un lucru surprinzător. Unele 
posturi utemiste de control de 
la Fabrica de ciment din Cer
navodă — ca cel de la atelie
rul mecanic — desfășoară o 
activitate foarte bună, multi
laterală, pe cînd altele conti
nuă să fie aproape inexistente. 
Organizînd schimbul de expe
riență, comitetul U.T.M. de la 
fabrica din Cernavodă a soco
tit că și-a îndeplinit misiunea, 
pierzînd din vedere tocmai 
ceea ce era mai important: 
munca stăruitoare pentru apli
carea celor învățate în toate 
secțiile, în toate organizațiile 
sale. Exemplul citat mai sus 
ne demonstrează că nu-i de 
ajuns doar ca experiența va
loroasă să fie cunoscută, cel 
mai important este ca ea să 
fie aplicată, să existe perseve
rență în realizarea lucrurilor 
bune învățate de la alții. Și 
aici, trebuie spus, că un rol 
hotârîtor îl are tocmai contro
lul și îndrumarea activiștilor 
comitetului raional U.T.M. De 
perseverența și ajutorul lor 
concret depinde ca fiecare or
ganizație U.T.M. să aplice în 
practică experiența valoroasă.

Am citat aci doar cîteva 
exemple, toate însă vin să do
vedească că, în activitatea sa, 
Comitetul raional U.T.M. Med
gidia, activiștii săi, secretarii 
organizațiilor U.T.M. nu nu
mai că au la îndemînă, la ei 
acasă, o valoroasă experiență 
în cele mai diverse domenii, 
dar au și multiple și largi po
sibilități de generalizare a ei. 
Reușita acestora însă, depinde 
de atenția cu care este studia
tă experiența bună, de grija 
care se manifestă pentru gene
ralizarea ei, de stăruința cu 
care este urmărită aplicarea ei 
în viață. Pentru că trebuie 
spus, generalizarea largă a ex
perienței valoroase dobîndito 
de organizațiile U.T.M. din ra
ionul Medgidia, îi oferă comi
tetului raional U.T.M. posibi
litatea obținerii unor succese 
deosebit de importante în în
deplinirea sarcinilor care-i re
vin.

GHEORGHE NEAGU

Tinărul frezor Szerencsi Ludovic din secția mecanic șef a Uzinei de strunguri din Arad 
este fruntaș în întrecerea socialistă. Avînd o bună pregătire, el contribuie din plin la reali
zarea sarcinilor de plan, ajutînd și pe ceilalți tineri din secție să-și îndeplinească angajamen

tele- luate in întrecerea socialistă
Foto : O. PLECAN

Angajamentele
aevin faptă

(Urmare' din pag. I)

în raionul Calafat unde este 
repartizat în întregime planul 
plantărilor de primăvară a 
plopului hibrid, specie repede 
crescătoare de mare valoare 
economică, comitetul raional 
U.T.M., în colaborare cu orga
nele silvice, au deschis pe șo
seaua Calafat-Moțăței și Hunia- 
Cetate, mari șantiere ale mun
cii patriotice ce se întind pe 
zeci de km.

Fiecare organizație U.T.M. 
din G.A.C. își are propriul său 
șantier de muncă. Tinerii con- 
stituiți în brigăzi de muncă 
patriotică au delimitat precis 
aliniamentul pe care urmează 
să planteze plopi, iar apoi cîți- 
va ani la rînd se vor ocupa de 
completarea și îngrijirea lor 
pînă cînd puieții vor 
înălțimi și grosimi ce le 
ră existența în lupta 
factorilor dăunători.

Rezultatele au fost pe 
ra organizării muncii. Deja în 
raionul- Calafat au fost săpate 
pe marginea șoselelor peste 
18 000 gropi pentru plopi și 
s-au plantat 8 900 puieți. în 
întreaga regiune au fost împă
durite aproape 80 ha, s-au să
pat 102 mii gropi pentru pomi 
și plopi, peste 300 ha au fost 
redate agriculturii.

atinge 
asigu- 
contra

măsu-

PRIN MUNCA PATRIOTICA
A TINERETULUI

Tot mai mult fier vechi otelăriilor
DEVA (de Ia corespondentul nostru). —
în fiecare duminică și în alte zile, după orele de muncă, 

organizațiile U.T.M. mobilizează sute de tineri la acțiuni 
patriotice în care a fost strînsă și expediată oțelăriilor pînă 
acum cantitatea de 4 420 tone de Jier vechi. Cea mai mare 
cantitate, egală cu peste 3 000 de tone a fost strînsă de către 
tinerii de pe raza orașului regional Hunedoara, urmați de ti
nerii din orașul Deva cu 409 tone și de cei din Valea Jiului 
cu 382 tone.

Numai în ultima duminică, tinerii din întreaga regiune au 
colectat prin muncă patriotică peste 680 tone de fier vechi. 
In luna curentă, luna muncii patriotice, ca și în lunile care 
urmează, organizațiile U.T.M. vor antrena un număr tot mai 
mare de tineri la acțiunile de colectare a metalelor vechi 
pentru ca în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, oțelarii să primească din partea tinerilor din regiunea 
Hunedoara, cantitatea de 25 000 tone de fier vechi.

Orașul devine mai frumos
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru)
Recent, orașului Galați i-a 

fost decernat premiul I și di
ploma Ide oraș fruntaș pe țară 
în întrecerea socialistă pentru 
buna gospodărire și 
sețare. Acest lucru 
un imbold pentru 
lui, ca și pe viitor 
prindă noi acțiuni 
menite să facă și mai frumos 
bătrînul oraș de la Dunăre. O 
dată cu primele zile ale pri
măverii cetățenii orașului Ga
lați, tineri și vîrstnici, mobi
lizați de deputați, de comi-

înfrumu- 
constituie 
locuitorii 
să între- 
patriotice

VALOROASE ACTONB SH ©SENE
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru). —
La Călinești, Doru Lung, Livada, 

Tarna Mare, Batard, OrașulNou și 
în alte sate ale Oașului, organi
zațiile U.T.M. au mobilizat, înce- 
pînd cu data de 1 aprilie, mii de 
tineri la cele mai diferite acțiuni. 
Astfel în raza satelor Suni Lung 
și Livada, apa provenită în urma 
ploilor căzute din abundență în 
ultimele . ciouă săptămîni, și-a fă
cut loc pe însemnate suprafețe de 
teren aparținînd gospodăriilor co
lective. Erau amenințata în primul 
rînd semanătt'rile de toamnă. A- 
lături de vîrstnici, peste 300 de 
tineri au executat șanțuri de 
scurgere a apei pe aproape 13 km. 
Î11 urma acestei importante lucrări, 
culturile de grîu și secară de pe 
mai mult de 400 de hectare au 
fost salvate de la asfixiere. Alți

330 de tineri au curățat de mără- 
cinișuri 130 de hectare de pășune. 
De pe o suprafață de 23 de hec
tare aparținînd gospodăriilor co
lective din Boinești și Tîrșolț, tine
rii au defrișat tufișurile iar prin 
executarea unor șanțuri, au secat 
mlaștinile, rodind această supra
față producției agricole.

Tinerii din mai multe sate cum 
ar fi Negrești, Bixad, Boinești, 
Drăgușeni, Tarn.aJ Mare, Ghcrța 
Mare și altele s-au angajat să 
execute, prin muncă patriotică, o 
bună parte din lucrările de repa
rații și întreținere a drumurilor ce 
leagă aceste localități. Pînă acum 
ah fost efectuate aceste lucrări pe 
mai mult de 5 km. Un număr de 
184. de tineri mobilizați la acea
stă acțiune au transportat și ni
velat 100 m.c. pietriș și nisip. In

multe sate continuă săpatul gro
pilor pentru plantarea pomilor 
fructiferi și ornamentali. Tinerii 
din organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. Mocira, Recea și altele au 
plantat 800 pomi fructiferi și au 
săpat 300 gropi pentru plantarea 
plopului nșgru hibrid. De aseme
nea, organizațiile U.T.M. mobili
zează tinerii Iq transportul în
grășămintelor chimice și naturale 
pe cîmp și pe pășunile gospodă
riilor colective pentru ridicarea 
fertilității acestora. Se obțin 
succese și în colectarea metalelor 
vechi. De la Baia Mare au fost 
expediate, în ultima vreme, oțelă-. 
riilor patriei 363 tone de fier 
vechi la colectarea cărora o deo
sebită contribuție și-au adus or
ganizațiile U.T.M. din .Uzina 1 
Mai, \Intreprinderea minieră Săsar, 
I.O.M. și altele,

tetele de stradă și de organiza
țiile U.T.M. au și întreprins 
importante acțiuni de curățire 
a rigolelor, de reparare și 
vopsire a gardurilor. De ase- 
răenea, ei văruiesc fațadele 
caselor, sapă și plantează 
pomi, curăță parcurile și zo
nele verzi ale orașului. Numai 
săptămîna trecută, de pildă, 
prin acțiunile de muncă pa
triotică care au avut loc, af-i 
fost executate săpături pentru 
diferite amenajări pe supra
fața de 40 000 m.p. de spații 
verzi și peluze și au fost plan
tați 4 000 de pomi. Deși dumi
nica aceasta timpul a fost 
ploios, în Parcul Pionierilor, 
în cartierul Țiglina sau pe ca-K 
lea Prutului, în partea de jos 
a orașului, sute de tineri și 
vîrstnici au participat la să
parea gropilor în vederea 
plantării de pomi, la plantatul 
pomilor și la nivelarea' tere
nului. Bilanțul muncii lor rod
nice s-a încheiat astfel: s-a 
nivelat pămîntul pe suprafața 
de peste 20 000 m.p., s-au fă
cut amenajări pe 10 000 m.p. 
de spații verzi și altele.

In zilele și duminicile care 
urmează, la acțiunile de mun
că patriotică privind gospodă
rirea și înfrumusețarea ora
șului, organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului vor chema mii de ti
neri care, alături de vîrstnici, 
vor dovedi o dată mai mult că 
titlul deținut de orașul lor 
este meritat*

Elevi ai clasei a Vl-a, Școala medie din Sîngiorgiu de Pădure, 
la o lecție de agricultură Utilaje moderne

Zilele acestea în cadrul sec
ției a Il-a prelucrări mecanice 
de la Atelierele de reparat 
material rulant Ploiești, au fost 
montate și date în funcțiune 
două noi strunguri SN 630 X 
2000 sosite de la Uzinele de 
strunguri din Arad $i o mași
nă d'e rabotat. Este în curs de 
montare un strung Carussel 
nou, care împreună cu utilajele 
d'e acest fel existente va asi- 

’ gura în sectorul rotărie o rit
micitate mai bună a produc
ției. In momentul d3 față se 
lucrează la Instalarea și pune
rea în funcțiune a unul com
presor, de 15 m.c. care va asi
gura debitul de aer necesar 
secțiilor turnătorie, cazangerle 
etc.

Paralel cu aceasta, colecti
vele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din fiecare secție se 
preocupă în permanență de 
ridicarea calificării profesio
nale pentru creșterea conti
nuă a randamentului mași
nilor.

MIREA ION 
tehnician

și, prezentîndu-ne această stare de lucruri, tovarășul lari 
a conchis :

— „Spuneți dumneavoastră ce forme să găsim fără club ?“
Lăsînd la o parte faptul că nu poate fi vorba de lipsa totală a 

unui club, ci de folosirea nejudicoasă a acestuia, am invitat să-i 
răspundă secretarului comitetului U.T.M chiar tineri din uzină.

Redăm în continuare

Sinteza unor răspunsuri
întrebării „ce forme să folosim ?“ tinerii cu care am discutat i~au 

dat un răspuns de care este absolut necesar să se țină seama. Poate 
fi rezumat în cîteva propuneri: să se organizeze, după posibili
tățile fiecărei secții mici, formații ale acestora cuprinzînd soliști 
vocali și instrumentiști, recitatori, mici colective de brigăzi de 
agitație,care să prezinte în secții scurte programe, cel puțin de 
două ori pe lună. In același timp, concursurile „Cine știe, cîștigă", 
vizitele la muzeu, expoziții, discuțiile asupra cărților, filmelor sau 
pieselor de teatru vizionate, excursiile de duminica în împreju
rimile orașului, învățarea unor cîntece, poezii, să stea în preo
cuparea birourilor U.T.M. din fiecare secție. Cine să ajute la 
aceasta ? La început, tinerii cei mai pasionați. Apoi cercul lor se 
va lărgi. Au fost citați lăcătușul Gheorghe Ungur, vopsitorul 
Cornel Orbai, modelorul Gheorghe Pustea și alții. In completarea 
răspunsului vom prezenta o scurtă statistică : Insumînd membrii 
comitetului U.T.M. pe întreprindere, ai comitetelor U.T.M. pe 
secții, în sfîrșit toți tinerii care au o muncă de răspundere, cifra 
depășește 100. Cîți din ei participă la formațiile artistice ? Vreo 
10. La cor, din comitetul U.T.M. — niciunul; din birourile U.T.M. 
— 2. La brigada artistică de agitație — 4; la fanfară — 1. Este 
evident mult prea mic numărul acestora. Ei primesc și dau sarci
nă să se organizeze, dau indicații dar nu participă, deși, în mod

firesc ar trebui să fie o practică obișnuită prezența lor activă, 
entuziastă în toate formațiile.

Iată și un exemplu de lipsă de entuziasm șl, chiar de interes 
— poate cel mai convingător răspuns la dilema tovarășului se
cretar —: La clubul „Constructorul" tinerii din uzină au prezentat 
montajul „Cîntec de bucurie, cîntec de recunoștință" (prezentat 
cu sprijinul membrilor cercului literar). Au lost prezenți tineri 
din multe întreprinderi din oraș, numai de la Uzina „înfrățirea" 
nu era nimeni. Nici secretarul comitetului U.T.M. n-a fost acolo, 
nici alții. Și totuși programul era al unei formații culturale a 
uzinei. O situație asemănătoare s-a petrecut la faza precedentă 
a concursului al VII-lea. Din întreprindere, datorită lipsei de 
popularizare și mobilizare, nu era nimeni să asiste. (Au plîns 
aproape, băieții. Toți aveau în sală prieteni din întreprindere 
„numai noi nu" — ne spune tov. Pop).

Este de la sine înțeles că munca culturală nu se poate desfășura 
pe bază de indicații, ci prin participarea directă, permanentă, 
alături de tineri la organizarea și desfășurarea tuturor activităților.

în curînd se va organiza un bal în cinstea fruntașilor. Pentru 
a-i asigura succesul se preconizează să se apeleze și la sprijinul 
altor formații din oraș. Această maniiestare va putea constitui un 
schimb concret de experiență. Ea trebuie să fie, totodată, un pri
lej de meditație și o invitație la mai mult efort și pasiune în 
munca în acest domeniu. Mai multă preocupare și receptivitate 
la dorințele tinerilor, seriozitatea în îndeplinirea obiectivelor 
propuse, înlocuirea tendinței de a desfășura doar activități monu
mentale, decorative, asigurarea operativității acțiunilor, — iată 
deziderate de care va trebui să se tină seama în viitor.

Cronică la zi
de zi se află și în orașul Oradea Spartachiada Re- 
majoritatea asociațiilor sportive întrecerile etapei 

fiecare zi o creștere vizibilă a numărului partid-

ții ale spoitivilor din secțiile pe ramură ale asociației: handbal, 
șah, tenis de masă, tir. Spectatorilor, majoritatea tineri sportivi 
începători — nu le-a trebuit prea mult ' timp de „încălzire" și au 
început în aceeași zi primele concursuri. In martie, cînd primă
vara nu s-a prea grăbit nici aici, tinerii și-au continuat întrecerile 
Ia șah, tenis de masă și tir. Asociația sportivă, comitetul U.T.M., 
au întocmit cu grijă un plan pentru „bătălia" în aer liber. El se 
referea la organizarea întrecerilor de atletism, ciclism, handbal, 
fotbal, motociclism. La sfîrșitul lunii, aproape 400 tineri din fabrică 
(dintre care 150 și-au anunțat participarea și la cucerirea Insignei 
de polisportiv) așteptau gata de start semnalul primăverii.

Înscrierea tinerilor la disciplinele preferate (operație efectuată 
cu superficialitate în unele asociații sportive) s-a bucurat aici de 
toată atenția, ceea ce a oferit organizatorilor nu numai cunoaște
rea pasiunilor tinerilor, ci mai ales antrenarea unui mai mare 
număr de participanți la Spartachiada Republicană. Interesantă ni 
s-a părut, pe această linie, o anchetă fulger inițiată de către co
mitetul U.T.M. și asociația sportivă printre tinerele fete. Tema 
anchetei: vă pasionează sportul ? Ce discipline preferați ?

Ce măsuri au întreprins în urma acestor convorbiri comitetul 
U.T.M., asociația sportivă?

Inițial, întrecerile de atletism ale primei etape erau programate 
să se desfășoare o singură dată, timp de 2-3 zile (pentru că se 
pornea de la concluzia că nu prea sînt atlete în fabrică). Acum se 
vor desfășura în fiecare săptămînă. In curînd se vor da primele 
starturi la cros și vor începe jocurile turneului de handbal (unde 
vor evolua mai multe formații).

1 iunie va consemna, astfel, doar calendaristic, sfîrșitul etapei 
I, momentul încununării cu lauri a campionilor asociației căci, 
în realitate, activitatea sportivă de masă va continua prlntr-o 
largă participare a tinerilor la cucerirea Insignei de polisportiv.La ordinea 

publicând. In 
I cunosc cu 
panților.

Întrecerile primei etape au fost inaugurate festiv cu demonstra

N. DRAGOȘ 
V. RANGA 

C. STĂNESCU 
A, 1 ZălNESCU

Acțiuni mari s® întreprind 
pentru curățirea izlazurilor. Li 
Broșteni, Corcoya și Borăscu, 
la Broscari și Cornești și în 
general în toate comunele unde 
sînt suprafețe mari de pășune 
și izlazuri, tinerii, au creat șan
tiere de muncă patriotică unde 
vor desfășura acțiuni de curăți
re și întreținere din primăvară 
pînă în toamnă. Pînă acum s-au 
executat lucrări de curățire a 
izlazurilor pe o suprafață de 
4 226 ha. In continuare, aseme
nea acțiuni vor lua o și mai 
mare amploare.

Cu cîtă însuflețire participă 
zilele acestea tinerii din regiu
nea noastră la acțiunile de 
muncă patriotică rezultă chiar 
și numai din următorul exem
plu. Numai întrjo singură zi — 
duminică — au fost prezenți 
pe șantierele de muncă patrio
tică peste 17 000 de tineri. Ei 
au curățit 1 400 ha izlazuri, au 
săpat 10 100 gropi pe terenurile 
viitoarelor plantații-de pomi 
fructiferi, prin lucrări de defri
șări și desecări au fost redate 
agriculturii 50 ha, iar alte 50 
de ha au fost împădurite. Un 
număr mare de tineri din,Cra
iova, Tr. Severin, Calafat au 
participat la acțiunile de în
frumusețare a acestor orașe. La 
sate, tinerii au fost prezenți la 
acțiunile de înfrumusețare a 
comunelor și a sediilor G.A.C., 
la refacerea și modernizarea 
drumurilor.

Aceste prime realizări sînt o 
garanție că tinerii din regiunea 
Oltenia își vor îndeplini și de
păși angajamentele luate pen
tru anul acesta, pentru a întîm- 
pina cu rezultate cît mai fru
moase cea de-a XX-a aniversa
re a Eliberării patriei.

Materiale noi 
folosite 

în finisajul 
construcțiilor

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Cercetătorii de la 
secția din Cluj a Institutului 
pentru cercetări în construcții 
și economia construcțiilor 
desfășoară o intensă activitate 
de studiere și elaborare a u- 
nor materiale de construcții, 
precum și pentru apucarea u- 
nor procedee noi de lucru. La 
unele apartamente de pe șan
tierul Grigorescu, în urma 
experiențelor făcute, s-au 
executat pereți interiori din 
plăci fibro-lemnoase dure și 
poroase și s-au înlocuit zu
grăvelile cu tapete din P.V.C. 
semilavabile. De asemenea, 
au fost înlocuite plăcile 
de faianță cu plăci din po- 
liclorură de vinii. Manopera și 
timpul afectat pentru aceste 
lucrări s-au redus cu 20 la 
sută față de metodele clasice, 
iar termenul d'e predare a u- 
nui bloc cu 80 de apartamen
te la care se aplicau procedee
le și materialele amintite se 
reduce în medie cu 60 de zile.

-•----T

Din nou aglomerație pe iacul Cișmlglu

La cursuri și în uzine
De curînd, 

de tehnologie 
trială de la Institutul 
de științe economice 
„V. I. Lenin" din 
București a organizat 
vizite cu studenții la 
unele uzine din Capi
tală. Peste o sută de 
studenți ai anului III 
de la secția economia 
industriei socialiste au 
vizitat Fabrica de 
mase plastice și Fila
tura Romînească de 
Bumbac. Un punct de clarificate în totalita-

catedra 
indus-

atracție pentru stu- 
denți l-a constituit 
nivelul tehnic ridicat 
al utilajelor și agre
gatelor care contri
buie în mod substan
țial la creșterea pro
ducției și productivi
tății muncii.

Cu această ocazie, 
studenții au elucidat 
în mod practic o serie 
de probleme teoretice 
care na au putut fi

tea lor numai Ia orele 
de curs. Astfel de vi
zite utile sînt proiec
tate să se facă și la 
Uzina de prelucrare a 
cauciucului Jilava, la 
țesătorii, pe șantiere 
de construcții, care au 
tangență cu cunoștin
țele teoretice predate 
studenților Ia orele 
de cura.

DRĂGAN PETRE
student



IZ PE ȘWIERELE HIDPOCEmiElOR DE PE BISERIfA '
(Urmare din pag. I)

ISO de grade a peisajului, proiectindu-ne 
în plină construcție. De aici încolo — la 
toate hidrocentralele ce însoțesc firul 
apei — febra construcției va fi tot mai 
vie : ]a Buhuși se betonează centrala, la 
Racova și Gîrleni se excavează din plin ; 
au început — o dată cu încheierea orga
nizării de șantier — excavațiile hidrocen
tralei Bacău 1, iar pe șantierul alăturat
— Bacău 2 — lucrările sînt în plină or
ganizare, sosesc muncitorii, noi și noi de
tașamente care îngroașă, sub lumina fie
cărei dimineți, coloana constructorilor.

Douăsprezece popasuri... Un caleidoscop 
de imagini, un roman în care evenimente 
și peisaje se înlănțuie și se întrețes, în 
creșteri și descreșteri pline de tensiune, 
angajînd sute de personaje, mii de cons
tructori de toate vîrstele și profesiile. 
Mulți dintre ei, formați la „Școala Bicazu- 
lui", au rămas mai departe pe Bistrița, să 
continue ofensiva luminii; alții au venit 
mai de curînd, de prin satele de plutași și 
tăietori de pădure. Pentru toți aceștia, 
pentru miile de constructori, montori și 
instalatori, pentru tehnicienii și inginerii 
care dirijează lucrările, construcția acestui 
spectaculos sistem de hidrocentrale repre
zintă un înalt examen -, un examen al nou
lui, un examen care pune-n mișcare, zi de 
zi, energia, talentul, fantezia gîndirii, du- 
cînd la ingenioase soluții — folosite pen
tru prima oară în țară — la metode de 
înaltă eficiență, destinate accelerării rit
mului construcției, execuției ireproșabile 
a fiecărei lucrări. Cronica fiecărei cons
trucții e traversată de asemenea momente 
de tensiune, pe care oamenii locului le 
relatează simplu, fără nici un patetism 
exterior:

— „La un moment dat, am avut neca
zuri cu apa freatică... (sau cu excavarea 
prin marnă, sau cu fixarea unui țărm ce 
se surpa...) Am adoptat atunci o soluție 
nouă“...

„Am adoptat o soluție nouă"... Spărgînd 
formula, scoțînd la lumină miezul fierbin
te al faptelor, ar trebui citit cam așa : 
„...am stat ore-n șir, pînă noaptea [Ungă 
roca sau țărmul acela, încercînd mental 
sute de strategii, sute și sule de tactici de 
luptă; am stat apoi, nopți la rinei, aplecat 
peste foaia de calc ; iar in zori mă întor
ceam pe șantier, la locul acela"... Puneți 
sub asemenea destăinuiri nu un nume sau 
două, ci sule. Numiți-i pe inginerii Aurel 
Roșu, (șeful grupului de șantiere Bistrița
— aval), Cornel Adrian, Adrian Pantea 
(șeful șantierului Buhuși) sau Liviu Guțiu. 
Numiți-1 pe Stan Nicolae, secretarul Co-, 
miletului U.T.M. pe complex. Numiți-1 
pe tînărul maistru Ion Peșu, fost mun
citor la „tunel intrare" — Bicaz, astăzi 
maistru principal pe șantierul din Racova, 
venit (cam emoționat, ce e drept!) să ofe
re specialiștilor șantierelor, adunați în 
plen să-1 asculte, două concepții, două va
riante de înaltă ținută științifică, una mai 
bună ca alta, privind organizarea lucrări
lor la betonarea barajului. Numiți-i pe be- 
toniștii din brigada lui H. Varvariuc, au
tori ai unor viteze de lucru de 900 mp pe 
zi, sau pe constructorii care, luptînd cu 
apa freatică, s-au transformat fie în mari
nari, lucrînd pe dragi, fie în meșteri ai 
„excavărilor elajate“ sau ai altor îndrăz
nețe soluții. Numiți-i pe sulele de con
structori de la Buhuși, Racova sau Gîrleni 
care aplică, pentru prima oară în țară 
procedee de înaltă tehnicitate ca pereții 
cu elanșare continuă, folosirea gelului-be- 
ton la fixarea rocilor etc. Dar numindu-i 
pe toți aceștia, am numit doar o infimă 
parte din coloana constructorilor, am ex
tras doar o undă din tumultul creator care 
însoțește — veritabilă „magistrală a ener
giei" — apele Bistriței, de la Pîngărați la 
Bacău.

Ajunși la ultimul popas — pe țărmul 
unde sonetele bat, la ceasul de față, pri
mele palplanșe ale hidrocentralei Bacău 2
— ascultăm cum șeful șantierului, schi- 
țîndu-ne planul construcției, vorbește des
pre noi procedee moderne, despre inedite 
soluții de lucru, despre alte și alte asal
turi spre cotele noului...

•..Drept care, „ultimul popas" aval de

Bicaz — departe de a fi o încheiere — e 
într-un fel, o rampă de lansare spre viitor...

...Dar ajunși aici — la punctul terminus 
al călătoriei — să ne întoarcem, totuși, 
înapoi, la cîteva dintre marile șantiere. Ur- 
cînd de data asta „amonte" — cerce- 
tînd reversul priveliștii — se impun cîte
va constatări, pe marginea unor deficiențe 
ce stînjenesc pe alocuri, buna organizare 
a muncii:

9 La Buhuși: drenurile de captare a 
apei la batardou se execută manual. Șan
tierul dispune, totuși, de suficiente posi
bilități de mecanizare, puțin fructificate la 
ora aceasta. (Fără să mai vorbim de obli
gațiile planului M.T.O., care prevede — 
cităm — „o mecanizare de 90 la sută a lu
crărilor executate pe șantier").

• La Racova ; un filon de nisip, antrenat 
de un puternic izvor subteran, a făcut să 
stagneze, pentru o vreme, lucrările, pînă 
la stabilirea soluțiilor de fixare a rocii. Și 
totuși, cauzei — firește „obiectivă" ! — i 
se putea aplana consecințele : dacă pro
iectantul ar fi fost la fața locului, s-ar fi 
putut realiza, din prima clipă, perdele de 
etanșare forată, care să permită înainta
rea lucrărilor.

9 La Piatra Neamț: nerespectări în ter
menele de livrare a unor instalații și echi
pamente electrice. „Electroputerc"-Craiova, 
de pildă, a trimis celule de 6kV fără apara- 
tajele necesare. Există și deiiciențe pri
vind calitatea. (Chiar în ziua sosirii noas
tre pe șantier, ing. Sofia Gheorghe, șeful 
monlorilor, desemna un grup de electri
cieni care să execute remedierile nece
sare la panourile electrice. Și asta tocmai 
acum, cînd e atîta nevoie de electricieni 
la montaj!)
• La Vaduri: succeselor în accelerarea 

ritmului de construcție li se opune, une
ori, tergiversarea birocratică a unor lu
crări. Escavarea unei ample porțiuni a 
centralei a fost făcută în timpul record de 
46 de zile, dar documentațiile pentru ar
marea infrastructurii tranșa a fi-a întîrzie 
să sosească. Aviz proiectantului! Nu-i 
prima oară cînd au întîrziat, din cauza 
documentațiilor, unele lucrări pe acest 
șantier (la canalul de fugă, la etanșarea 
versantului drept etc.).

9 La Pîngărați: din nou, un tabel de 
furnizori în restanță („Electroputeie", 
„Electroaparataj" etc), care n-au livrat la 
timp o serie de panouri, apaiataje și dis
pozitive, iar cele livrate n-au fost de cali
tatea cerută.

Tot aici, la Pîngărați, asistăm la două 
interesante priveliști, cu un punct comun 
de interferență : de o parte probele tehno
logice ale primului hidro-agregat al 
centralei, de partea cealaltă montajul gru
pului următor. Ambele hidroagregate sini 
construite la Reșița. „Calitățile lor cons
tructive — ne spune șeful montajului, 
ing. Mircea llie — se vădesc prin para
metrii funcționali superiori obținuți la 
probele tehnologice". Dar cit privește 
operațiile propriu-zise ale montajului, 
durata de execuție e încă prea mare. Sînt 
de vină și furnizorii amintiți înainte, dar, 
în primul rînd. Uzinele constructoare de 
mașini de la Reșița care n-au asigurat, la 
timpul potrivit, asistența tehnică a mon
tajului, făcînd ca lucrările să stagneze o 
vreme. Principala restanță a Reșiței rămîne 
însă, la ora aceasta, realizarea armăturilor 
la instalațiile auxiliare necesare turbinelor. 
O restanță care se face simțită și pe alte 
șantiere de pe Bistrița, provocînd unele 
tulburări în procesul montajului.

E timpul să deviem, în capitolul ce ur
mează, traseul „Ștafetei":

Ce are de răspuns — la situația sem
nalată mai sus — conducerea U.C.M. — 
Rbșifa ?

tierele Bistriței, de discuțiile pe care le-ați 
purtat în legătură cu furnizarea de utilaje, 
a stabilit un complex de măsuri pentru 
respectarea termenelor de livrare a echi
pamentului și instalațiilor pentru turbinele 
acestor hidrocentrale.

— Care sînt aceste măsuri ?
— M-am deplasat, împreună cu 25 de 

ingineri ai uzinei, pe șantierele hidro
centralelor de pe Bistrița. S-au purtat 
discuții la direcția șantierelor, ca și cu 
șefii fiecărui șantier în parte. De comun 
'acord cu dînșii, am stabilit un grafic 
amănunțit, defalcat pe zile și sortimen
te, al obligațiilor noastre privind livrarea 
de utilaje. Graficul a fost întocmit în 
funcție de cerințele șantierelor.

— Grafic care a fost însoțit, probabil, 
de-un altul, de ordin intern, aplicat la 
producția uzinei...

— Exact. S-au stabilit, punct cu punct, 
sarcinile tuturor secțiilor antrenate în 
producția de instalații pentru turbine. Iar 
angajamentul acelorași secții este ca 
hidrocentralele de pe Bistrița sa fie apro
vizionate, la timp, cu echipamente și ins
talații de calitate superioară I

Sezonul internațional de 
fotbal se află în plină des
fășurare în Europa. în meci 
retur, contînd pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei 
Europei inter-țări“, la Dub
lin, reprezentativa Spaniei a 
învins cu scorul de 2—0 
(1—0) echipa Irlandei. Fot
baliștii spanioli au dominat 
acest joc, mareînd cele două 
puncte prin Zaballa. în
vingătoare și în primul 
meci (5—1), echipa spaniolă 
s-a calificat pentru semifina
lele competiției.

La Bratislava, în sferturi
le de finală ale „Cupei Rap- 
pan“, Slovan Bratislava a 
învins cu scorul de 2—1 
(1—1) echipa italiană F.C. 
Modena. Standard Liege și 
Rouen au făcut joc egal : 
3—3, pentru semifinale cali- 
fieîndu-se Rouen, învingă
toare cu 3—0 în primul 
joc. în „Cupa cupelor", la 
Lyon formația locală Olim- 
pique Lyon a terminat ne- 
decis : 0—0 cu Sporting Li
sabona. Returul se va des
fășura la Lisabona. Stadio
nul central din orașul Rou
en a găzduit meciul inter
național dintre echipele de 
tineret ale Franței și Angli
ei. Joctil a luât; sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 
2—2 (0-1). .

Selecționatele Olandei și 
Atistriei se vor întîlni la 18 
aprilie; la Amsterdam într-un 
meci amical. Recent, echipa 
olandeză a terminat la ega
litate 0—0 cu reprezenta
tiva Belgiei.

i* Echipa de polo pe apă 
a R. P. Rămîne își începe 
astăzi turneul în Suedia, ju- 
cînd la Stockholm cu repre
zentativa țării. Din rîndul 
echipei noastre se remarcă 
Ștefănescu, Zahan, Grințes- 
cu și Szabo. Sîmbălă are 
loc meciul revanșă.

(Ager preș)

Interviu
cu tov. ing. ION AVRAM - 
directorul general al Uzinelor 

constructoare de mașini 
Reșița

Experiențe 
între stăvilare

...Reveniți — după urcușul în „amonte" 
— la punctul inițial al călătoriei, să por
nim din nou pe Bistrița-n jos, pe firul 
problemei centrale a „Ștafetei constructo
rilor" : munca și viața tineretului de pe 
șantiere, contribuția sa la darea în folo
sință la termen a noilor obiective indus
triale.

Am întîlnit, între stăvilarele centrale
lor de pe Bistrița, o seamă de acțiuni in
teresante ale organizațiilor U.T.M., ac
țiuni a căror eficiență — probată de fapte 
—ne determină să le consemnăm, ca pe 
o experiență ce poate fi utilă și altora.

Iată cîteva dintre ele :
1. La Vaduri, ne-a apărut ca extrem de 

interesantă experiența organizației U.T.M. 
(secretar: Albu Ion) în mobilizarea tine
rilor constructori la lupta pentru scurta
rea termenelor de execuție. In ce constă 
această experiență ? ■ La atacarea fie
cărei lucrări de construcție, o ședin
ță a comitetului U.T.M., la care par
ticipă șeful de șantier și conducătorii lu
crării, dezbate, punct cu punct, obiecti
vele de ansamblu și de detaliu, fixînd, în 
concluzie, direcția principală spre care 
trebuie concentrate eforturile tinerilor 
constructori. Această direcție — bazată 
pe studiul atent al posibilităților de înfăp
tuire — îmbracă forma unei acțiuni tine
rești, c.u obiective și termene vii. Nota
bilă, în acest sens, acțiunea privind beto
narea canalului de aducțiune (desfășurată 
sub lozinca : „Să scurtăm termenul de 
execuție a canalului de aducțiune cu 6 
zile!") sau acțiunile de la excavarea cen
tralei („Să scurtăm cu 5 zile durata exca- 
vațiilor gresiere" etc). Acțiuni care con
centrează, ca-ntr-un iocar, întreaga mun
că a organizației U.T.M. în respectiva eta
pă, și cărora le sînt destinate toate ior- 
mele adecvate: consultații și expuneri 
tehnice la locul de muncă, concursuri pen
tru „cea mai bună soluție constructivă", 
recenzii vorbite ale cărților tehnice, rai
duri ale postului U.T.M. de control, sub 
deviza : „Mai sînt X zile pînă la îndepli
nirea angajamentului". Firul roșu al ac
țiunii străbate, astfel, și zile, și ore, ținînd 
mereu treaz în atenția tinerilor obiectivul 
întrecerii — ca și stadiul realizării aces
tuia. Un exemplu : la excavarea canalului 
de fugă, un lac — un lac veritabil! — ivit 
peste noapte după demontarea unei drăgi, 
amenința cu stagnarea lucrărilor. S-a pro
pus o măsură : pompe de epuismente pla
sate din doi în doi metri. Dar un tînăr 
excavatorist, Dumitru Ghelase, a dat solu
ția săpării unui șanț „în paralel", un fel 
de epuisment natural, care a economisit

trei pătrimi din fondurile lucrării, scurtîn- 
du-i totodată durata de execuție. (Ulterior, 
canalul de fugă a fost betonat cu 45 de 
zile înainte de termen!). E numai un 
exemplu; nu însă și singurul. Pe acest 
șantier s-au înregistrat, pînă acum, cele 
mai multe soluții tehnice propuse de ti
neri.

<2. O altă experiență interesantă — în- 
tîlnită tot pe șantierul din Vaduri — o 
constituie întîlnirile cu fruntașii întrecerii. 
Cu o seară înainte de sosirea noastră aici, 
la adunarea generală a organizației U.T.M, 
fusese invitat fierarul betonist Vasile Fi- 
lioreanu, șeful brigăzii fruntașe pe com
plexul de șantiere. Cum s-a ajuns la ideea 
acestei întîlniri ? Punctul de plecare e, 
aparent, fără nici o legătură cu întîmpla- 
rea: doi tineri absentaseră, în luna mar
tie, de la lucru. In ianuarie fuseseră 6 ab
sențe, în februarie 4... Postul U.T.M. de 
control acționase eficient, autorii absen
țelor fuseseră puși în discuția utemiștilor; 
existau, se părea, toate premizele pentru 
o prezență de sută la sulă în martie. Dar 
iată că, tocmai spre finele lunii, doi tineri, 
Gavril Chindea și Ion Botezatu, au cîte 
„un caz în familie" („niște petreceri I" — 
descoperă postul U.T.M. de control) și 
nu vin la lucru. De aici și pînă la ideea 
întîlnirii cu Vasile Filioreanu, fruntașul 
întrecerii, e numai un pas. In toți anii 
petrecuți pe șantiere (și aceștia nu-s chiar 
puțini, cuprinzînd și Bicazul!) Vasile Filio
reanu n-a lipsit o zi de la lucru. Lingă 
iscusința în muncă, lingă aplicarea celor 
mai avansate metode, respectarea cu 
strictețe a disciplinei a fost, pentru el, 
una din treptele spre insigna fruntașului. 
După referatul dedicat disciplinei — în 
care erau criticați autorii absențelor — 
Filioreanu, vorbind utemiștilor, le punea 
în față un model de urmat.

3. La capitolul disciplinei, luăm cunoș
tință despre o altă experiență eficientă. O 
întîlnim tot la Vaduri, dar nu pe șantier, 
ci la organizația U.T.M. a garajului. In 
luna martie, prezența tinerilor șoferi în 
producție a fost de sută la sută, ceea ce, 
după unele opinii, ar putea fi socotit drept 
un ' „record". („Cu șoferii este greu să 
te-nțelegi! Nu vor să știe ce-i disciplina.'" 
Am auzit de cîteva ori, în drumurile 
noastre pe marile șantiere, asemenea de
finitive sentințe. „Incorijibilii de pe bas
culante" — li se spunea, vă amintiți, la 
Turnu Măgurele...). Cum procedează orga
nizația U.T.M. de aici ? „Foarte simplu, ne 
spune tov. Creangă Saghin, secretarul 
U.T.M, Se stă de vorbă, pe îndelete, des
chis, cu fiecare tînăr șofer care se anga
jează la noi. I se explică importanța mun
cii sale; i se explică, prin calcul, ce în
seamnă să lipsești din producție o singură 
zi, să scoți din folosință o mașină, în con
diția în care sute de oameni dau bătălia 
pentru scurtarea termenelor de execuție". 
Această operație de „prechirurgie" s-a 
dovedit salutară, preîntîmpinînd apariția 
actelor de indisciplină. Cînd asemenea 
acte, totuși, apar, discuțiile tovărășești și 
deschise sînt, și de data aceasta, cea mai 
eficientă metodă și — vorba tovarășului 
Creangă — „cea mai simplă".

4. O inedită și fructuoasă experiență de 
ordin cultural-educativ ne întîmpină la 
Costișa. O reîntîlnim și la Gîrleni. Este 
vorba de acțiuni culturale — „Joi ale ti
neretului", serbări și reuniuni — organi
zate de comitetele U.T.M- ale șantierelor 
în colaborare cu organizațiile U.T.M. din 
comunele respective. Ce se obține, prin 
aceste acțiuni comune ? Se obțin reper
torii artistice mai bogate, interesante 
competiții educativ-culturale, și — lucru 
care nu trebuie ignorat! — băieții de pe 
șantier, invitînd fete din sat, au cu cine 
dansa...

5. In privința calificării, notăm, la Bu
huși o frumoasă inițiativă a organizației 
U.T.M. în legătură cu cartea tehnică. Cei 
60 de tineri cititori ai bibliotecii tehnice 
sînt, totodată, și nucleul de propagandiști 
ai cărții tehnice pe șantier. Conform pla
nului comitetului U.T.M., acest nucleu se 
va lărgi mereu, într-o progresie aritmetică. 
Iată dinamica : în luna ianuarie, au deve
nit cititori activi ai bibliotecii 15 utemiști. 
Ei au primit sarcina ca, în luna urmă

toare, să aducă la bibliotecă — fiecare 
din ei — un nou cititor. In martie, cercul 
celor 30 s-a lărgit la 60... Metode ? Dis
cuții pe marginea cărților studiate, popu
larizarea la „Panoul tehnicii" a noilor ci
titori, emisiuni permanente în cadrul ca
binetului tehnic pe tema : „Constructorul 
întreabă, cartea tehnică răspunde" etc.

...Dar cercetînd mai departe problema 
calificării, o întîmplare ne reține atenția — 
fie și numai 'prin neprevăzutul ei! — im- 
punînd popasul unui capitol aparte :

Micro foileton:

Turnul de fildeș 
și calificarea

La un moment dat, întîlnim în drumul 
nostru un turn ca de basm, de neobișnuite 
proporții. Ne îndreptăm spre el.

— Nu puteți intra ! — ni se spune, cînd 
ajungem la porțile înalte. Nu-i este îngă
duit nimănui să-1 tulbure pe inventator.

Devenim curioși.
— O să stăm binișor într-un colț și n-o 

să facem nici cel mai mic zgomot — îl în
duplecăm noi pe paznic.

Intr-adevăr, înăuntru liniștea e profun
dă. La o masă, îl vedem pe inventator 
cufundat într-un studiu adînc. în jur, pe 
scaune, pe podea — o mulțime de scheme 
și dispozitive. înțelegem acum teama paz
nicului, dar, mai încolo, o mașinărie ciu
dată ne ispitește să călcăm promisiunea.

— N-am vrea să vă tulburăm...
— Da’ de unde ! — surîde inventatorul, 

întoreîndu-se spre noi cu bunăvoință. îmi 
face chiar o mare plăcere : și-așa, n-am 
mai stat de multă vreme'de vorbă cu oa
meni. încă de la începutul iernii, studiez 
o problemă care — vă spun — m-a făcut 
să chelesc.

— N-ați putea, în cîteva cuvinte...
— Cum să nu ? Vom avea în curînd, 

la hidrocentralele în construcție, cel mai 
înalt grad de mecanizare a lucrărilor : 
pretutindeni, numai mașini ! Chestiunea 
e —• cum o să fie conduse ? M-am gîndit 
la un mecanism care să le coordoneze pe 
toate. Dar mașinile sînt atît de diferite, 
îneît mi-a fost imposibil sa găsesc o solu
ție... Așa a trecut toată iarna. O dată cu 
topirea zăpezii, ce mi-am zis : dacă aș 
merge pe ideea mai multor mecanisme ? 
Dar pînă la urmă, și astea trebuiau coor
donate de un alt mecanism. Un mecanism 
care, dirijînd mecanisme diferite — iar 
acestea, la rîndu-le, mașini diferite — tre
buia pus în mișcare de un nou mecanism 
care...

...„Aici problema s-a poticnit cu totuT
— mărtursi cu tristețe inventatorul. Aș
teptăm... Deodată, tot uitîndu-se la noi, 
fața inventatorului se aprinse :

— Am găsit! — exclamă el, într-o ex
plozii de entuziasm. Oamenii ! Avem 
atîți constructori pe șantier ! Să deschi
dem cursuri de ridicare a calificării!

— într-adevăr — ne-am înviorat și noi. 
Cam tîrziu, dar este soluția cea mai po
trivită.

— Și, după cîte înțeleg, este și cea mai 
simplă I se bucură interlocutorul nostru.

— Da, și nouă ni se pare — l-am apro
bat noi, luîndu-ne bun rămas.

Afară, băgăm de seamă, primăvara e-n 
toi...

★

lntîmplarea nu este cu totul de ordinul 
fantasticului. Deși în planurile M.T.O. ale 
șantierelor s-a prevăzut ca lucrările hidro
centralelor în construcție să fie executate
— într-o proporție de 80-90 la sută — prin 
mijloace mecanizate, șantiere ca Zănești,

Costișa, Buhuși, Racova sau Gîrleni n-au 
prevăzut și cursuri de ridicare a calificării, 
care să-i ajute pe constructori să facă față 
acestui grad înalt de mecanizare. $i con
ducerile acelorași șantiere se plîng, la ora 
aceasta, că n-au destui muncitori de înal
tă calificare, capabili să îndeplinească 
sarcinile mecanizării!

Insfîrșit, ocolind soluția cea mai directă 
(și cea mai simplă I) a cursuriHoT, planuri
le M.T.O. preconizau în schiirfo angajarea 
unor oameni „gata calificați" aduși de la 
construcția altor obiective!

Curios că alte șantiere — Pîngărați, 
Vaduri și Piatra Neamț — au deschis din 
timp astfel de cursuri... Experiența bună 
coexistă, deci, cu cea negativă, între stă
vilarele aceleiași construcții!

Drept care, vom intitula capitolul urmă
tor :

Să ridicăm
stăvilarele!

alCalificarea este numai un aspect 
problemei.' Mai există și altele. Tangent 
tabloului cu experiențe interesante din ac
tivitatea organizațiilor U.T.M., se impune 
notat și acesta:

1. Pe șantiere cum sînt cele de la Ză
nești, Costișa, (construcții) și Pîngărați 
(montaj), deși termenele unor lucrări înre
gistrează întîrzieri, organizațiile U.T.M. 
n-au luat nici o măsură, n-au întreprins 
nici o acțiune concretă pentru mobilizarea 
tinerilor constructori la intensificarea e- 
forturilor. Organizațiile de aici desfășoară 
aceeași muncă „în general" (de atîtea ori 
criticată!), ruptă de necesitățile arzătoare 
ale construcției, rotind aceeași placă uzată 
de gramofon în care e vorba doar de co
lectarea fierului vechi și de insignele de 
polisportivi... Cum le sună tovarășilor 
de-aici experiența organizației U.T.M. de 
la Vaduri ? Cînd se vor ridica stăvilarele, 
astfel ca experiența înaintată să curgă în 
voie, cuprinzînd și aceste sectoare ?

2. La Buhuși, tovarășii din conducerea 
lotului ne vorbesc despre „caliiicarea scă
zută" a unor tineri, în special fierari-beto- 
niști. Secretarul organizației U.T.M. ne-o 
confirmă. Tot aici, la Buhuși, îl întîlnim 
pe „adversarul" în întrecere al lui Vasile 
Filioreanu, fierarui-betonist de la Vaduri: 
e Ioan Bădiță, șeful unei brigăzi care de
ține locul II pe complex. Nici loan Bădiță, 
nici alți fruntași cu prestigiu, n-au fost 
chemați, pînă azi, la întîlniri cu tinerii 
șantierului, n-au fost invitați niciodată să 
împărtășească experiență. Cîte stăvilare 
sînt între Vaduri și Buhuși? Și la care 
din ele s-a oprit experiența înaintată ?

3. La garajul Roznov, cifra absențelor 
în producție se ridica, în februarie, la 
peste 100. Autorii: tineri șoferi. „Ce să le 
facem ?" dă din umeri secretarul organi
zației U.T.M. „Cei mai mulți sînt nou an
gajați, nu s-au rodat la școala șantierului, 
nu-i nimic de făcut cu unii ca ei"... O me
todă eficientă —iși deloc complicată — ar 
putea oferi gardul din Vaduri... Cu con
diția ca „stăvilarele" de care aminteam să 
dispară.

4. La „joile tineretului", ca și la alte 
acțiuni cultural-artistice organizate la Ză
nești și Roznov, programele sînt, de la un 
timp, cenușii: „noutățile" s-au învechit, 
aceeași arie ascultată de-o sută de ori 
sfîrșește, totuși, prin a-1 plictisi și pe cel 
mai înfocat meloman. Și pe urmă, băieții 
ar vrea să danseze... La Zănești și la Roz
nov, comune mari, căminele culturale au o 
bogată activitate... Să mai vorbim despre 
stăvilare ?...

Ne oprim aici... Concluziile se detașează 
limpede.

★

.. în reportajul viitor : șantierul Combi
natului siderurgic Galați.

— Conducerea uzinei noastre — ne spune 
tov. director general Ion Avram — sesi
zată de trecerea „Ștafetei" dv. pe la șan

Peste cîteva clipe, fotbaliștii de la „Constructorul"-Baia Mare vor începe primul mecî de fotbal In cadrul Spartachiadei 
Foto t V. RANGA

Astăzi la Budapesta

Finala C.C.E. la tenis de masă

&
t

sr OMAGIU

La nunlai cîteva zile după 
ce reprezentativa feminină de 
tenis de mafeă a țării noastre 
a confirmat din nou certa va
loare internațională, cucerind 
prima ediție a Cupei Campio
nilor Europeni, ne aflăm în 
fața unui nou exarhen. De 
astă dată formația masculină 
C.S.M—Cluj întîlnește astă- 
seară- la ' Budapesta în finala 
C.C.E.' pe Vasutepitok — cea 
mai bună echipă a R. P. Un
gare.

în sala de sport „Rapid“ din 
Cluj, campionii țării ne-au o_ 
ferit posibilitatea să-i vedem 
la ultimul antrenament înain
tea acestei mult așteptate con

fruntări. Antrenorul emerit 
Farkaș Paneth ne-a făcut 
cu acest prilej cîteva precizări 
în legătură cu desfășurarea 
finalei și evoluția elevilor săi:

— Ambele formații, adevă
rate reprezentative naționale, 
dispun de cei mai valoroși ju
cători, cu toții consacrați pe 
plan internațional.

Este de așteptat, așadar, ca 
meciurile să se bucure de 
spectaculozitate, nivel tehnic 
și tactic de calitate. Actuala 
confruntare reeditează disputa 
ediției precedente. Sportivii 
romîni, care au cedat atunci 
la limită, se vor prezenta la

masa de joc hotărîți să cuce
rească trofeul. Speranțele noa
stre sînt îndreptățite: ultimele 
jocuri de verificare s-au des
fășurat într-o ambianță pro
mițătoare, care confirmă pen
tru fiecare component o bună 
pregătire fizică, multilaterală 
și specifică pentru tenisul de 
masă. Programul întocmit îm
preună cu profesorul Dumi
tru Bălan și care a vizat în 
principal îmbunătățirea' condi
ției fizice prin individualiza
rea antrenamentelor ca și îm
bunătățirea rezistenței, a mo
bilității și vitezei de reacție, 
s-a dovedit judicios.

El a creeat premizele con
centrării mai active asupra 
problemelor de ordin tehnic și 
tactic, în raport cu cunoaște
rea mai apropiată a adversa
rilor.

— Ce formație vom prezen
ta la Budapesta ?

— Maeștrii sportului Negu- 
lescu, Giurgiucă, Cobirzan, 
Rethi. Există fără îndoială 
posibilitatea unor modificări.

La patru mese de joc, for
mația C.S.M. Cluj în compa
nia unor „adversari” de loc 
dispuși să se menajeze, conti
nuă să se antreneze cu asidui
tate...

R. VASILE

Ieri, gimnastele noastre 
fruntașe și-au continuat pre
gătirile în vederea întîlnirii 
pe care o vor susține sîm- 
bătă și duminică după-amia- 
ză, în sala Floreasca, cu 
echipa olimpică a R. P. Po
lone. Echipa țării noastre 
va fi cunoscută în cursul 
zilei do astăzi. Lotul cuprin
de pe Elena Louștean-Po- 
pescu, Sonia Iovan, Elena 
Tutan, Emilia Liță, Atanasia 
Ionescu, Elena Ceampelea, 
Rozalia Baizat. Echipa polo
neză deplasează la București 
cele mai bune gimnaste. 
Sîmbătă, de la orele 17,30 
au loc exercițiile impuse, 
iar duminică de la orele 18, 
cele liber alese.

Amatorii de sport bucu- 
reșteni pot urmări duminică 
în sălile Dinamo, Giulești și 
Recolta o serie de jocuri 
contînd pentru campionate
le republicane de baschet și 
volei. Programul complet al 
meciurilor este următorul: 
sala Dinamo de la ora 8 : 
Olimpia — Voința Iași (bas
chet masculin} i Dinamo — 
Progresul (volei feminin) ; 
Progresul — Farul Constan
ța (volei masculin) •, Dina
mo — Petrolul Ploiești (vo
lei masculin) ; sala Giulești 
de la ora 8 : (meciuri mas
culine de baschet) f Progre
sul — Voința Satu Mare > 
Steaua — Steagul roșu 
Brașov ; Rapid — Știința 
Craiova; Rapid — Știința 
Timișoara (volei masculin) ; 
sala Recolta de la ora 9 : 
Steaua — Știința Cluj (vo
lei masculin) lotul olimpic 
A — lotul olimpic B (vâlei 
masculin).

(Ager preș)

In birou erau trei oameni: 
directorul Fabricii „Partiza
nul roșu" din Brașov, tovară
șul Petre Ionescu, locțiitoarea 
secretarei comitetului U.T.M., 
Mariana Leșan și un oaspete. 
Acesta a despăturit un ziar 
și i l-a arătat Marianei.

— Cunoașteți pe tînăra din 
fotografie ?

— Da, cum să n-o cunosc. 
E fata noastră de la țesătorie. 
Lucrează aici, pe aproape, la 
atelierul nr. 3. O fată admira-
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tr-un pachet pe care-l avea 
undeva, sub birou și din 
el scoase o vază de toată fru
musețea pe care era pictat un 
chip. Portretul desenat cu mă
iestrie era leit cu al tinerei cu 
care abia făcuse cunoștință.

— Povestea, continuă direc
torul, e de dată recentă. I-am 
găsit intr-o zi pe cîțiva băieți 
de la noi lucrînd la această 
vază. M-au rugat să i-o aduc 
cu prima ocazie tinerei țesă-
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bilă, bună muncitoare. Țesătu
rile ei sînt numai de calitate 
superioară. Ce să vă mai spun 
în plus? E membră a comitetu
lui U.T.M. pe întreprindere și 
a comitetului orășenesc U.T.M. 
O putem chema, dacă doriți 
s-o cunoașteți personal.

Și mimai după cîteva minu
te, în biroul directorului apă
ru a patra persoană. Locții
toarea secretarei comitetului 
U.T.M. făcu prezentarea :

— Elena Dobrin, țesătoarea 
noastră.

— Directorul Complexului de 
sticlă și faianță din Sighișoara, 
spuse oaspetele, întinzînd 
mina fetei. Căută apoi în-

toare, ceea ce, după cum ve
deți, am și făcut.

...Un gest frumos, o laudă 
adusa muncii. Sub fotografia 
luminoasă publicată în urmă 
cu cîtva timp în prima pa
gină a unui ziar erau scrise 
doar cîteva cuvinte: „Elena 
Dobrin, țesătoare evidențiată 
în întrecerea socialistă. Se 
bucură de prețuirea tovarășe
lor sale sale de muncă pentru 
conștiinciozitatea cu care-și 
îndeplinește sarcinile de pro
ducție și cele obștești". Tine
rii de la Complexul de faianță 
și sticlă din Sighișoara au de
cupat fotografia și au pictat-o 
pe vază. L bODEA
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din București

Vizitele vicecancelarului Austriei
dr. Bruno Pittermann

în Juna octombrie se împlinesc 
o sută de ani de la înființarea Uni
versității din București. Acad. 
Gheorghe Mihoc, rectorul Universi
tății, solicitat de redactorul Adina 
Constantjnescu, a acordat un inter
viu Agenției Romine de presă 
„Agerpres" în legătură cu această 
aniversare.

La întrebarea în legătură cu tre
cutul Universității bucureștene, 
acad. Gh. Mihoc a spus printre al
tele !

în vara anului 1864, prin străda
niile unor mari cărturari, s-au pus 
bazele acestui înalt for de cultură. 
Din lipsă de fonduri, clădirea Uni
versității, începută în 1856. nu a 
putut fi dată însă în folosință de- 
cît mult mai tîrziu. La aceasta 
s-au adăugat multe alte greutăți 
izvorîte din atitudinea de indife
rentă pe care statul b.urghezo- 
moșieresc o manifesta față de in
stituțiile de cultură. Laboratoarele 
erau puține și insuficient înzes
trate ; lipseau utilajele și aparatele 
necesare desfășurării unei adevăra
te munci științifice. Intelectualii 
mai vîrstnici își amintesc condițiile 
deosebit de grele în care trăiau și 
învățau studenții săraci, pentru 
care anii de universitate erau o 
perioadă de epuizare fizică și mo
rală. Mulți tineri dornici să dobîn- 
dească o calificare superioară nici 
nu puteau duce pînă la capăt stu
diile începute. Bunăoară, în anul 
1928, au intrat la matematică 960 
de studenți, iar în 1931 au absol
vit nurpai 19- Procentul ? Ceva mai 
mare de 1,8 la sută. Tot atunci, 
în întreaga Facultate de matemati
că erau trei posturi de asistenți, 
din care unul plătit din taxe. Cam 
in aceeași perioadă, studenții bur
sieri erau în proporție de 0,7 la 
sută față de numărul total al stu
denților, iar în cămine locuiau

Aspect din secția Vitamina C, a Uzinei de medicamente 
„București"

Foto: AGERPRES

MIHU DRAGOMIR

în noaptea de 8 spre 9 apri
lie 1964, a încetat din viată, in 
urma unui atac de cord, cu 
puține zile înainte de a împlini 
45 de ani, poetul Mihu Drago- 
mir, reprezentant de frunte al 
literaturii noastre noi

Născut la 24 aprilie 1919, în 
Brăila, într-o familie de învă
țători, Mihu Dragomir s-a de
dicat încă din anii tinereții u- 
nei intense activități literare și 
publicistice.

Talentul său viguros și-a gă
sit o deplină și matură afirma
re în anii puterii populare, 
poetul devenind un înflăcărat 
participant la înfăptuirea re
voluției culturale din patria 
noastră. Volumele de versuri 
..Prima șarjă" - 1950 ; „Ste
lele păcii" — 1952 ,- „Războiul" 
— 1954; „Tudor din Vladi- 
miri" — 1954 ? „Pe struna ful
gerelor" — 1955 ; „Odă pămîn- 
tuluj meu" — 1957 ; „întoar
cerea armelor" — 1959 ; „Ste
lele așteaptă pămîntul" — 
1961, sînt etapele unei opere 
cu un caracter profund patrio
tic. Paginile cărților sale stau 
mărturie atașamentului și dă
ruirii poetului pentru tot ce au 
mai avîntat si mai generos anii 
construirii si desăvârșirii socia
lismului.

Arta poetică a lui Mihu 
Dragomir, cu multiple rădăcini 
în creația populară și în tradi
ția înaintașilor, se distinqe 
printr-un Ierg orizont de gîn- 
dire, printr-o expresie în care 
patosul militant își găsește o 
întruchipare de o remarcabilă 
forță artistică

Mihu Dragomir s-a afirmat 
ca o prezentă deosebită în 
poezie, proză eseistică, istorie 
literară, precum și în domeniul 
traducerilor. în acești ani el a 
publicat volume de proză ca: 
„La început a fost sfîrs’tul" —

★

Corpul neînsuflețit va fi de
ms la Casa scriitorilor din 

Calea Victoriei nr. 115
Publicul va avea acces vi

neri 10 aprilie, între orele 10- 
13 și 16-20 și sîmbătă 11 apri
lie între orele 9-11. 

doar 2,9 la sută. După terminarea 
unei facultăți, perspectivele erau 
tot așa de sumbre ; pe mulți pro
fesori și ingineri tineri îi aștepta 
șomajul.

în ce privește conținutul planu
rilor și programelor de învățămînt 
este știut că era subordonat intere
selor claselor exploatatoare si avea 
o orientare idealistă, antiștiințifică.

în pofida tuturor greutăților, la 
catedrele Universității au desfășu
rat o rodnică muncă științifică si 
didactică savanți și profesori re
marcabili ca Spiru Haret, David 
Emanuel, întemeietorii învățămîn-

Interviu cu

acad. Gh. Mihoc, 

rectorul universității

tului superior matematic romînesc, 
Alexandru Odobescu, Bogdan Pe- 
triceicu Hașdeu, Ovid Densușianu, 
Dimitrie Onciu, Vasile Pîrvan, 
Nicolae Iorga, Gheorghe Marines
cu, Traian Săvulescu.

Datorită cadrelor didactice și 
studenților patrioți, devotați știin
ței adevărate, Universitatea bucu- 
reșteană a dat în decursul anilor 
numeroși oameni de valoare, și-a 
cîstigat un binemeritat prestigiu.

In continuare. răspunzînd la o 
întrebare privind dezvoltarea aces
tei instituții de învățămînt supe
rior în anii puterii populare recto
rul a spus : După Eliberare, învă-

1961 ; „Povestiri deocamdată 
fantastice" — 196 \ studii și 
comentarii despre opera lui 
Mihail Eminescu, Al. Mace- 
donski, G. Ranetti, Th. Necu- 
luță, numeroase tălmăciri din 
poezia si proza unor scriitori 
ca Maiakovski, E. A. Poe, Vap- 
țarov, H. G. Wells.

Literat, cu o bogată activitate 
pe tărîm cultural și obștesc, 
Mihu Dragomir a muncit cu 
entuziasm în conducerea dife
ritelor publicații literare („Via
ța romînească", „Tînărul scrii
tor", „Luceafărul"), dedicîndu- 
se cu generozitate muncii de 
formare și dezvoltare a tinerei 
generații scriitoricești în spiri
tul literaturii noastre realist- 
socialiste. Neobosit descoperi
tor de talente, cl s-a aplecat 
pînă în ultima clipă a vieții 
sale pe nenumăratele pagini de 
manuscris ale începătorilor. O- 
pera lui Mihu Dragomir se în
cununează astfel nu numai prin 
lucrările de deosebită valoare 
pe care ni le-a lăsat, ci și prin 
promovarea unei întregi pleia
de de scriitori tineri pe care 
a cultivat-o cu pasiune.

Fulgerătorul sfîrșit l-a sur
prins pe Mihu Dragomir la da
torie, într-un colț al țării, în 
plină activitate creatoare.

Pentru meritele sale literare 
i sa decernat de două ori Pre
miul de Stat al Republicii 
Tooulare Romîne

Prin dispariția prematură a 
scriitorului fecund și multila
teral care a fost Mihu Drago
mir, literatura noastră suferă o 
grea pierdere. Colegii și tova
rășii da muncă, numeroșii săi 
prieteni, scriitorii tineri, alături 
de toți cei care au îndrăgit o- 
pera sa literară, vor purta neș- 
tearsă în sufletele lor amintirea 
lui Mihu Dragomir. 

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R.P R.

* *
Mitingul de doliu va avea 

loc sîmbătă 11 aprilie, orele 
12, la Casa scriitorilor, iar in
cinerarea, la orele 13, la cre
matoriul Cenușa.

țămîntul superior din țara noastră 
a renăscut sub semnul vremurilor 
noi. Condițiile de învățătură și via
tă ale studenților s-au îmbunătățit 
an de an. De la 3 facultăți, cîte 
avea la constituire, pînă la 12 fa
cultăți (matematică-mecanică, fizi
că, chimie, geologie-geografie, 
biologie, filozofie, istorie, științe 
juridice, facultatea de limbă și li
teratură romînă, de limbi slave, de 
limbi germanice și de limbi roma- 
nice-clasice), frecventate de aproa
pe 14 000 de studenți, cit are în 
piezent, Universitatea a făcut pași 
importanți în dezvoltarea ei.

Conținutul învățămîntului în Uni
versitatea noastră, ca de altfel în 
toate celelalte instituții similare 
din țară, este orientat spre o strîn- 
să legătură cu problemele practicii 
construcției socialiste și ține per
manent pasul cu noile cuceriri ale 
științelor • contemporane. Pe baza 
discuțiilor periodice cu specialiști 
din diferite domenii, planurile de 
învățămînt se completează cu noi 
discipline potrivit cerințelor actua
le ale economiei noastre naționale, 
ale științei și tehnicii moderne.

Avînd la îndemină largi posibili
tăți de a se afirma, studenții se 
dedică cu pasiune cercetării știin
țifice. Cele 127 laboratoare exis
tente acum, utilate cu aparatură 
modernă, permit ca lucrările prac
tice să so desfășoare în condiții cit 
mai bune. Un nou și modern labo
rator este Centrul de calcul.

După cursuri, după orele petre
cute în laboratoare sau biblioteci 
(Biblioteca centrală universitară 
are 1 200 000 volume), studenții au 
la dispoziție șase cămine și patru 
cantine. Numai în ultimii doi ani, 
pe Splaiul Independenței s-a înălțat 
un minunat „oraș al studenților" 
în care,aceștia se bucură de exce
lente condiții de trai. Unul din 
complexele sociale, cel din Groză
vești, este în întregime rezervat 
studenților de la Universitate. Ma
rea majoritate a tineretului uni
versitar beneficiază de burse, ceea 
ce înseamnă gratuitatea locuinței 
și hranei pe timpul studiilor.

Printre cele 1 200 cadre didactice 
ale Universității se află valoroși 
oameni de știință ca Eugen Ange- 
Iescu, George Călinescu, Nicolae 
Filipescu, Alexandru Graur, Horia 
Hulubei, Iorgu Iordan, Tudor lo- 
nescii, Athanase Joja, Ilio Murgu- I 
lescu, Grigore Moisil, Miron Nico- 
Iescu, Andrei Oțetea, Mihail Ra- ! 
iea, Alexandru Rosetti, Tudor Via- 
nu și alții.

In încheiere, acad. Gheorghe 
Mihoc a vorbit despre felul în care I 
va fi sărbătorit centenarul Univer- | 
silății București,

Potrivit unei hotărîri a Consiliu
lui de Miniștri urmează să se con- j 
stituie un comitet național compus 
din personalități ale vieții noastre 
politice, științifice și culturale pen- | 
tru asigurarea desfășurării acțiuni- j 
lor în legătură cu sărbătorirea cen
tenarului. Printre aceste acțiuni se 
numără editarea volumului „Istori
cul Universității București". a ,,A- 
nuarului Universității", a unui vo
lum festiv în limbile romînă, rusă, 
franceză, engleză și spaniolă și a 
unui pliant în culori de prezentare 
a acestei instituții de învățămînt 
superior. Se vor ridica busturile 
unor oameni de știință, foști pro- j 
tesori ai Universității bucureștene, 
iar pe imobilul central al Univer
sității se va fixa o plachetă come
morativă. Va fi emisă o serie de 
timbre jubiliare. In cursul acestui 
an se vor face lucrări de reamena- 
jare a clădirii Universității, iar nu
meroase săli de cursuri și labora
toare vor fi înzestrate cu mobilier, 
aparatură și utilaje noi.

Cadrele didactice și studenții se 
pregătesc pentru întîmpinarea cen
tenarului. In sala Dalles se va des
chide o expoziție retrospectivă cu 
tema „Dezvoltarea Universității 
București", cenaclul literar „Gheor
ghe Coșbuc" din cadrul Facultății 
de Jimba și literatura romînă va 
tipări o culegere de versuri închi
nată acestui eveniment.

Centenarul Universității coincide 
cu împlinirea a 270 de ani de la 
înființarea învățămîntului superior 
romînesc.. Aniversarea acestor eve
nimente va fi precedată de o sesi
une de comunicări științifice.

Restaurarea unor
monumente istorice
In regiunea Suceava se fac în 

prezent lucrări de restaurare a 
unor monumente istorice înălțate 
în urmă cu secole.

La Cetatea de scaun a Sucevei, 
de exemplu, au fost restaurate 
două bastioane, zidurile de apăra
re de pe latura de sud a cetății și 
S-au făcut supraînălțari de ziduri, 
pe baza unor studii științifice. A 
fost deschis, de asemenea, un 
șantier pentru restaurarea Hanului 
Domnesc din Suceava, construit 
în a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea. La Vatra Moldoviței au 
fost terminate lucrările de restau
rare a mînăstirii construită în 
secolul al XV-lea. Aici au fost re
făcute acoperișul mînăstirii, zidu
rile împrejmuitoare, chiliile etc. 
Odată cu efectuarea acestor lu
crări s-a amenajat și un muzeu. 
In prezent sînt în curs de restau
rare mînăstirile de la Voroneț și 
Sucevița. La Dragomirna, mînăsti- 
re zidită în secolul al XVII-lea 
au fost refăcute pînă acum sala 
gotică, turnul de strajă, acoperișul 
etc.

(Agerpres)
-------•-------

INFORMAȚII
Joi dimineața s-a înapoiat 

în Capitală delegația grupului 
romîn al Uniunii interparla
mentare care a participat, la 
Lucerna (Elveția), la sesiunea 
de primăvară a acestei uniuni. 
Din delegație au făcut parte 
acad. Mihail Ralea, președin
tele Comitetului de conducere 
al grupului, Barbu Solomon, 
Stanciu Stoian și Traian Io- 
nașcu.

★
Joi o delegație a orașului 

Galați, condusă de Stan Alecu, 
președintele comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al a- 
cestui oraș, a plecat spre An
glia. Delegația va vizita ora
șul Coventry.

(Agerpres)

Institutul de Fizică Atomică. Accelerator direct pentru acce
lerarea electronilor

Foto: AGERPRES

CHIMIA SCÎNTEILOR ELECTRICE

■
 n trăznet a spinte

cat pe neașteptate 
cerul, înfigîndu-se 
undeva, în pămînt.

„O scurgere de 
mase electrice, dis
ruptive", o să pre

cizeze, poate, unul din privi
torii fenomenului, dar și inima 
sa a tresărit, alături de a ce
lorlalți, în clipa cînd lumina 
orbitoare a izbucnit în întune
ric, urmată de zgomotul îngro
zitor.

Odată cu urechea și ochiul a 
fost însă solicitat și un alt or
gan al simțurilor : nasul. Se 
simte, într-adevăr, clar un pu
ternic miros caracteristic, cel 
al ozonului.

Aceasta este mărturia, evi
dentă pentru oricine, că uriașa 
seînteie electrică ce a legat 
pentru o fracțiune de secundă 
înaltul cerului cu pămîntul, are 
și activitatea unui chimist. Ea 
a pregătit în acest interval de 
timp atît de scurt, o foarte 
mare cantitate de ozon. Pentru 
aceasta, a procedat după o re
țetă infailibilă. In atmosferă se 
găsește, după cum se știe, oxi
gen, gazul necesar respirației, 
gaz fără de care viața nu ar fi 
posibilă pe pămînt și care alcă
tuiește cam a cincea parte din 
aer. Moleculele de oxigen sînt 
formate din reunirea a doi a- 
tomi de oxigen. Descărcarea e- 
lecțrică a desfăcut legătura 
dintre cei doi atomi, apoi a re
făcut moleculele ; cei doi atomi 
despărțiți, devenind foarte ac
tivi, s-au unit din nou, de aslă- 
dată cîte trei. Astfel, prin pu
terea împrumutată de seînteia 
electrică, a putut să ia naștere 
noul gaz.

Dar acesta nu este decît un 
exemplu — mai evident — 
despre activitatea de „chimist" 
a seînteii electrice. S-ar putea 
spune, conform unei expresii 
utilizate în mai toate articolele 
similare, că „încă din cele mai 
vechi timpuri" fulgerele s-au 
priceput de minune la reacții 
chimice, și încă la unele dintre 
cele mai complicate. Nu sînt 
oare fulgerele și trăznetele a- 
celea care au adus o esențială 
contribuție la apariția vieții pe 
pămînt ? Cu un miliard de ani 
în urmă, descărcările electrice 
naturale se ocupau, într-adevăr, 
cu „prepararea" unora dintre 
substanțele din care, prin ulte
rioare transformări, aveau să se 
formeze primele ființe vii. Este 
adevărat, însă, că astăzi ele 
n-ar mai fi în stare de o astfel 
de performanță, pentru simplul 
motiv că compoziția atmosfe
rei din zilele noastre este cu 
totul alta.

In schimb, biochimiștii au re
constituit, forte recent, în labo
rator, atmosfera din acele vre

Lucrările de plantare a 
pomilor—realizate la timp!

(Urmare din pag. I) 

mai erau de săpat încă 1557 
gropi. Se înțelege de la sine 
că, lucrînd în ritmul acesta, 
vor mai fi necesare multe zile 
pînă la terminarea acestei lu
crări, iar timpul nu așteaptă.

Organizațiile U.T.M., toți ti
nerii colectiviști, pot să-și 
aducă o deosebită contribuție 
la grăbirea ritmului de săpare 
a gropilor și a plantării pomi
lor. în multe gospodării colec
tive, ca cele din Pomi, Valea 
Vinului, Berghez, Măriuș, Bu
cium și altele, organizațiile 
U.T.M. au mobilizat toți tinerii 
la lucrările d'e plantare. Fru
moase rezultate în acest sens 
a obținut și organizația U.T.M. 
din gospodăria colectivă Ha- 
vrila. Tinerii, alături de vîrst
nici, au săpat în cîteva zile 
toate cele 1 800 de gropi pen
tru 10 hectare livadă. S-au 
evidențiat în mod deosebit ti
neri ca Achim Todorița, Dumi
tru Jurje, loan Jurje și mulți 
alții. 

muri atît de îndepărtate și, fo
losind tot niște descărcări elec
trice, dar evident la dimensi
uni mai reduse decît cele na
turale, au izbutit să obțină a- 
minoacizi — primele „cără
mizi" din construcția materiei 
organice vii.

Rezultă din ce în ce mai lim
pede că descărcările electrice 
sînt în stare să dea naștere sau 
să favorizeze formarea unor 
reacții chimice. Mai mult decît 
atîta, ele reprezintă un fel de 
catalizator ideal.

Pe teme științifice
Este greu să amintim aici 

despre toate utilizările moderne 
găsite descărcărilor electrice în 
laboratorul de chimie.

Să luăm, de exemplu, craca
rea metanului. Metanul repre
zintă una din marile bogății 
naturale ale țării noastre și 
este întrebuințat din ce în ce 
mai mult în diferite procedee 
industriale. Din el se obține 
negru de fum, formol, acid 
cianhidric, cloroform și multe 
altele. Totuși, în genera], acest 
gaz — format din unirea unui 
atom de carbon cu patru atomi 
de hidrogen într-o moleculă — 
este destul de puțin sociabil. 
Pînă-1 hotărăști să participe la 
o reacție chimică, pentru ca să 
formeze alte substanțe chimice 
mai utile, îți pierzi o grămadă 
de vreme.

Dar iată că ne vine în ajutor 
seînteia electrică. O descăr
care... și .metanul a fost „cra
cat" : cu alte cuvinte, molecula 
sa a fost despicată.

In Japonia, „fulgerul artifi
cial" obținut în laboratoare a 
fost pus la o treabă foarte in
teresantă : el se ocupă cu fa
bricarea diamantelor artificiale. 
Puternicele unde de șoc provo
cate de descărcările electrice 
într-o instalație specială, um
plută cu apă sau cu ulei, ridică 
temperatura pînă la nouă sau 
zece mii de grade. Fulgerul e- 
lectric transformă în diamant 
grafitul așezat în instalația res
pectivă. De fapt, aici nu încap 
prea multe surprize. Orice chi
mist vă va spune că diamantul 
nu-i altceva decît carbon, ca și 
cărbunele cel negru sau ca gra
fitul din mină creioanelor. Di
ferența constă în modul în 
care sînt așezați atomii de car
bon. Energia furnizată de des
cărcarea electrică în instalația 
specială construită de cercetă
torii japonezi modifică așezarea 
atomilor și transformă grafitul 
în diamant I

Consiliile de conducere ale 
G.A.C. și consiliile agricole ra
ionale au datoria ca în timpul 
cel mai scurt să procure mate
rialul săditor și să urgenteze 
săparea gropilor. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît o mare 
parte din suprafețele destina
te noilor livezi se plantează în 
sistem agropomicol, iar inter
valul dintre pomi va fi folosit 
pentru cultura plantelor cu 
talie mică, în special furaje.

Trebuie acordată, în conti
nuare, toată atenția lucrărilor 
care se execută atît în livezile 
tinere cît și în livezile intrate 
pe rod*. Este vorba de tăierile 
de formare și de rodire, igiena 
culturilor și combaterea dău
nătorilor.

Se impune ca organizațiile 
U.T.M. care s-au angajat să 
planteze prin muncă patriotică 
195 hectare de pomi fructiferi 
să mobilizeze pe tinerii colec
tiviști pentru a îndeplini an
gajamentul luat. Lucrările de 
plantare a pomilor nu permit 
nici o tărăgănare.

Continuîndu-și vizita în ora
șul Brașov, dr. Bruno Pitter
mann, vicecancelarul Austriei, 
împreună cu persoanele care-1 
însoțesc, au fost joi dimineața 
oaspeții colectivului de muncă 
al Uzinei de autocamioane 
„Steagul roșu“. După ce a în
fățișat un scurt istoric, precum 
și dezvoltarea și preocupările 
actuale ale uzinei, directorul 
general ing. Mircea Bîlă a con
dus oaspeții prin principalele 
secții de montaj, motoare, for
jă și vopsitorie unde aceștia 
au luat cunoștință de procesul 
de producție. înainte de a pă

Recepție oferită de vicecancelarul Austriei
Vicecancelarul Austriei, dr. 

Bruno Pittermann, a oferit joi 
seara o recepție cu prilejul vi
zitei pe care o face în țara 
noastră.

Au participat Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Gaston Marin și Constan
tin Tuzu, vicepreședinți ai

Minunății chimiști pe care 
i-am prezentat — descărcă
rile electrice — intervin în nu
meroase alte împrejurări. Ast
fel, cu ajutorpl lor se poate 
obține bor de o puritate extra
ordinară, fără a conține nici o 
urmă din alte substanțe. Doar 
astfel se poate folosi borul în 
tehnica modernă a energeticii 
— la instalațiile nucleare, la 
zborurile cosmice —ca un com
bustibil, sau în aviație.

La începutul acestui articol 
vorbeam despre ozon, care ia 

naștere în timp de furtună, da
torită fulgerelor și trăznetelor. 
Omul a izbutit de multă vreme 
să producă ozon în același mod, 
prin mici descărcări electrice.

Ozonul este un gaz care ar 
putea fi folosit din ce în ce mai 
mult de industria chimică. Ar 
putea fi, dacă n-ar avea incon
venientul de a costa prea mult. 
Folosind noi procedee, bazate 
pe descărcările electrice, în vii
tor ozonul va.deveni mereu mai 
ieftin. Și atunci...

Uleiurile sulfuroase, această 
pacoste de care se plîng ener- 
geticienii, vor fi desulfurale ra
pid. Aurul va putea fi separat 
de minereu mult mai lesne de
cît prin metodele actuale. Apa 
de băut va ii rapid dezinfecta
tă, iară a păstra gustul neplă
cut al clorului utilizat astăzi. 
Ozonul se va întrebuința pentru 
obținerea de noi materii pla
stice. noi fibre sintetice.

O întreagă ramură chimică 
așteaptă să se nască — avînd 
în centru ozonul.

S-ar mai putea vorbi mult 
despre utilizările chimice ale

In curînd filmul

Cu: Tolnay Klâry, Ferenc Kăllay, Balâzs Korzfolanyi

O. N. T. „C A R P A Ț 1“
ORGANIZEAZĂ EXCURSII

Cu navele de pasageri 
(Capacitate de 120 — 300 
locuri), pe Dunăre. în curse 
regulate și speciale în Sec
torul Tr. Severin — Ada- 
Kaleh — Orșova — Cazane, 
sau Tr. Severin — Ostrovul 
Mare ca și pe Canalul Bega 
de Ia Timișoara Ia Otelek.

De asemenea, închiriază 
organizațiilor economice și 
obștești și grupurilor de 
excursioniști navele de pa
sageri în scopuri turistice 
sau de agrement pe durată 
limitată. Doritorii se vor a- 
dresa prin O.N.T.-urile lo
cale direct filialei O.N.T. 
Tr. Severin, str. Traian nr. 
64, telefon 103.

Relații suplimentare la 
D.R.N C. sau O.N.T. Tr Se
verin. 

răsi orașul s-a vizitat noul 
cartier de locuințe ridicat pen
tru cei ce lucrează la această 
uzină.

în aceeași zi, oaspeții au a- 
juns la Ploiești, unde au fost 
salutați de reprezentanți ai or
ganelor locale de stat în frun
te cu Gheorghe Stan, pre
ședintele Sfatului popular re
gional. Apoi a fost vizitata 
Rafinăria de la Brazi. Aici di
rectorul ing. Bujor Olteanu și 
ceilalți membri ai conducerii 
rafinăriei au dat ample expli
cații.

După-amiază, vicecancelarul

Consiliului d© Miniștri, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, membri ai Consi
liului de Stat si ai guvernului, 
oameni de artă, știință și cul
tură, ziariști.

Au fost de față ambasado
rul Austriei la București, dr. 
Paul Wetzler, șefii alter mi
siuni diplomatice acreditați în 

descărcărilor electrice. Astfel, 
de curînd, cercetătorii sovietici 
N. I. Kobozev, A. L. Șneerson, 
și E. N. Pițhelavri au pus la 
punct o instalație pentru obți
nerea, pe cale industrială, din 
ozon și hidrogen, a acidului a- 
zotic în concentrație maximă 
(100 la sută), fără a se produce 
concomitent vaporii, (oxizii de 
azot) periculoși pentru sănătate.

Nu se poate încheia, însă 
fără a aminti una dintre cele 
mai extraordinare utilizări a 
descărcărilor electrice, despre 
care vorbea într-un articol re
cent E Muilin. lată o uriașă 
seînteie : ea a desfăcut materia 
în atomi activi și fragmente de 
molecule (radicali). Acești radi
cali se vor combina ulterior, 
încetul cu încetul. Ce s-ar în- 
tîmpla dacă am face în așa fel 
ca aceste fragmente de materie, 
încărcate cu o colosală canti
tate de energie, să. se unească 
dintr-o dată cu alți radicali, 
pentru a forma substanțe noi ? 
In acest caz, s-ar produce o 
uriașă ELIBERARE DE ENER
GIE. UN KILOGRAM DIN CEL 
MAI FORMIDABIL COMBUSTI
BIL ACTUAL DĂ, PRIN AR
DERE, CEL MULT' 2 000 DE KI
LOCALORIE IN ȘCHIMB, PRIN 
COMBINAREA RADICALILOR 
S-AR OBȚINE 55 000 DE KILO
CALORIE LA JUMĂTATE 
DRUM INTRE COMBUSTIBILII 
CHIMICI ȘI REACȚIILE ATO
MICE! O ASTFEL DE DEZVOL
TARE DE ENERGIE AR PU
TEA GĂSI DESIGUR NUME
ROASE UTILIZĂRI PRACTICE.

Dar, în privința utilizării în 
chimie a descărcărilor electrice, 
știința se află aproximativ în a- 
ceeași situație în care se aflau 
cunoștințele noastre despre e- 
nergia atomică în urmă cu 15 
ani.

Să așteptăm, deci, cu încre
dere.

Dr. LEONID PETRESCU 

Austriei s-a înapoiat în Capi
tală.

în timpul vizitelor, dr. Bru
no Pittermann a fost însoțit 
de Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Ștefan Constantinescu, 
adjunct al ministrului indu
striei metalurgice, Mihai Ma
rinescu, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini, Mir
cea Ocheană, ambasadorul 
R. P. Romîne la Viena, precum 
și de dr. Paul Wetzler, amba
sadorul Austriei la București.

(Agerpres)

R.P. Romînă, membri ai am
basadei Austriei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au luat parte consilieri și 
conducători de întreprinderi 
industriale austriece care înso
țesc pe vicecancelarul Austriei.

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

(Agerpres)

Lucrările Reuniunii 
internaționale 

a oamenilor de loatru
Joi, în cea de-a treia zi a 

lucrărilor Reuniunii interna
ționale a oamenilor de tea
tru, găzduite de Comitetul 
național romîn pentru I.T.I., în 
continuarea discuțiilor pe 
marginea spectacolului cu 
fragmente din „Hamlet" pre
zentat de studenții Institutului 
de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" din 
București, a luat cuvîntul ar
tista Beate Fredanov.

Prof. Jack Thomas Brooking 
de la Universitatea din Kan
sas a expus modul în care 
este organizată școala de tea
tru într-o universitate ameri
cană, după care studenții a- 
mericani au prezentat exerci
ții de improvizație. La discu
țiile asupra exercițiilor stu
denților americani au luat 
cuvîntul Takis Musenidis 
(Grecia), Enrique Buenaven
tura (Columbia), Jean Dar- 
cante (Franța), Ruggiero Ja- 
cobbi (Italia), dr. Ferenc Hont 
(R. P. Ungară), Alfonse Goris 
(Belgia). Jacques Lecocq, di
rectorul școlii „Mima Theatre" 
din Paris, a vorbit despre me
todele școlii sale și a prezen
tat un spectacol de mimă.

In continuarea lucrărilor au 
ținut expuneri asupra rolului 
improvizației în formarea tî- 
nărului actor, regizorul Takis 
Musenidis (Grecia), dr. Mario 
Rodriguez Aleman (Cuba), dr. 
Lakshmi Nanain Lei (India).

★

In cursul aceleiași zile stu
denții străini s-au întâlnit cu 
studenții din Capitală, au vi
zitat Expoziția de scenografie 
a Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" și au a- 
sistat la un spectacol prezen
tat de colegii lor români.

(Agerpres)
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La Geneva

au continuat

Semnarea declarațâes

comune sovieto-unga re
în Suedia

Lucrările Conferinței și-a prezentat
scrisorileși dezvoltarepentru comerț

de acreditare

municipale din Anglia

socialiste își dezvoltă 
importurile de mărțjiri

Ambasadorul R.P.R.

GENEVA 9 (Agerpres). — 
Miercuri, paralel cu ședința 
plenară a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, au avut loc și dez
bateri în cadrul comisiilor.

Luînd cuvîntul în Comisia 
pentru problemele grupărilor 
economice regionale, reprezen
tantul sovietic V. B. Spanda- 
rian a declarat că, venind în 
întâmpinarea doleanțelor țări
lor în curs de dezvoltare. Uni
unea Sovietică va desființa cu 
începere de la 1 ianuarie 1965. 
taxele vamale pentru mărfu
rile importate provenind din 
aceste țări. Conferința — a 
spus el — trebuie să consem
neze, printr-o hotarîre recu
noașterea generală că tarile 
dezvoltate trebuie să acorde 
țărilor în curs de dezvoltare 
privilegii și avantaje, care să 
nu se extindă și asupra țări
lor dezvoltate și să nu se con
sidere acest lucru ca o încăl
care a principiului națiunii 
celei mai favorizate. Delegatul 
sovietic a declarat apoi că ță
rile dezvoltate trebuie să re
nunțe la privilegiile și avanta
jele pe care le au în virtutea 
acordurilor preferențiale în
cheiate cu țările în curs de 
dezvoltare.

Joi dimineață au continuat 
lucrările în Comisiile nr. 1. 2 
și 5. Astfel în cadrul Comisiei 
nr. 1 (pentru produsele de 
baza), în ședința de dimineață 
au luat cuvîntul ont vorbitori. 
Discuțiile au trecut în revistă 
tendințele și proiectele pe ter
men lung privind țările pro
ducătoare de materii de bază.

Reprezentantul R. P. Polo
ne. A. Wolinski. a declarat eă

țările 
rapid ____ r
primare ceea ce este în folo
sul țărilor în curs de dezvol
tare.

H. Bazin, delegatul Republi
cii Mali a declarat că viitoa
rele acorduri internaționale 
de mărfuri trebuie să dea o 
mai mare atenție problemelor 
dezvoltării economice pe care 
țările în curs de dezvoltare 
încearcă să le rezolve.

In cuvîntul său, V. Guzina, 
reprezentantul Iugoslaviei, s-a 
referit la dificultățile întîmpi- 
nate de țara sa la exporturile 
de produse agricole, din cauza 
politicii protecționiste a țari
lor industrializate.

STOCKHOLM 9 (Agerpres). 
La 9 aprilie majestatea sa 
Gustaf Adolf al VI-lea, regele 
Suediei, a primit în audiență 
pe dr. Petru Mânu, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.P. Romîne în Suedia.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare regele Suediei a 
avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Stockholm.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). 
La 9 aprilie în clădirea Adu
nării de stat a Republicii 
Populare Ungare a avut loc 
semnarea Declarației comune 
sovieto-ungare.

Din partea sovietică, Decla
rația a fost semnată de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., din partea ungară —

de Janos Kadar, prim-secre
tar âl C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, pre
ședintele guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc 
ungar.

In aceeași zi, în sala sportu
rilor din Budapesta, a avut 
ioc un miting al prieteniei 
ungaro-sovietice.

N. S. Hrușciov și J. Kadar 
au rostit cuvîntări.

in Comitetul
celor 18 state

9 (Agerpres). —
9 aprilie a Comi-

GENEVA 
Ședința din 
telului celor 18 state pentru 
dezarmare prezidată de Vasile 
Dumitrescu, conducătorul dele
gației R.P. Romîne, a fost con
sacrată studierii 
laterale menite 
la destinderea 
ternaționale.

Printre vorbitori au figurat 
reprezentanții Statelor Unite, 
U.R.S.S., Marii Britanii și 
R.A.U.

măsurilor co
să contribuie 
încordării in-

De ce a întîrziat
„New York Times1'?

NEW YORK 9 (Agerpres). 
-- Cel peste 700 de salariați ai 
redacției ziarului ,.New York 
Times“ au părăsit miercuri 
seara sediul redacției pentru a 
permite poliției din New York 
de a face cercetări în căutarea 
unei bombe. Aceasta s-a pro
dus după ce un necunoscut 
telefonase la redacția ziarului 
că aici ar fi fost plasată o 
bombă cu explozie întîrziată. 
Poliția nedescoperind nimic, 
personalul și-a reluat activi
tatea. Apariția ziarului a fost 
însă întîrziată.

L

MOSCOVA. — După cum anunță 
agenția TASS, in următoarele 
zile va sosi în Uniunea Sovietică 
într-o vizită oficială prietenească 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Polone 
la invitația Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic. 
Delegația va fi condusă de Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, și Josef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone.

RANGOON. — După cum a 
anunțat postul de radio Ran
goon, printr-un decret 
Consiliului revoluționar 
Uniunii Birmane, la 9 aprilie 
au fost naționalizate în întrea
ga țară marile depozite și * 
magazine. Totodată a fost 
creat un comitet special în 
frunte cu ministrul industriei, 
care se va ocupa de proble
mele conducerii magazinelor 
naționalizate și de plătirea de 
compensații foștilor proprie
tari.

al 
al

MOSCOVA — In cinstea lui 
Iuri Gagarin, primul om care a 
zburat în Cosmos, se va ridica la 
Moscova un monument, anunță 
agenția TASS. Proiectul aparține 
cunoscutului sculptor sovietic Lev 
Kerbeli, și arhitectului Vitali Da- 
tiuk.

Monumentul va fi așezat în 
scuarul de pe Bulevardul Lenin — 
prima strada din Moscova, pe

LONDRA 9 (Agerpres). — 
La Londra au fost date publi
cității primele «rezultate ale 
alegerilor care s-au încheiat în 
opt din cele 54 de districte 
provinciale ale Angliei pentru 
desemnarea consilierilor muni
cipali. Potrivit acestor rezul
tate preliminare partidul labu
rist a repurtat victoria în dis
trictele Norfolk șj. East Riding, 
obținînd șase locuri în timp ce 
conservatorii au pierdut cinci 
locuri și n-au cîștigat nici 
unul. Pînă în prezent, partidul 
laburist a obținut 16 locuri în 
detrimentul conservatorilor, iar 
partidul liberal patru locuri.

Alegerile districtuale. vbr lua 
sfîrșit sîmbătă cînd vor fi date 
publicității rezultatele defini
tive.

LONDRA. — La Londra a fost 
dat publicității joi după amiază 
un comunicat în care se arată că 
primul ministru al Angliei, Dou
glas Home, a hotărît ca alegerile 
parlamentare să aibă loc în luna 
octombrie a.c. In același timp, 
primul ministru Home, l-a primit 
pe Harold Wilson, liderul parti
dului laburist, căruia i-a adus la 
cunoștință hotărîrea sa.

întrevederile 
ambasadorului 
R. P. Romîne 

în Islanda
REYKJAVIK 9 (Agerpres). 

La 8 aprilie, Al. Lăzăreanu, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne la Reykjavik, a 
fost primit în audiență de pri
mul ministru al Islandei, 
Bjarni Benediktsson.

în cursul discuției, care a 
decurs într-o atmosferă prie
tenească, atît ambasadorul ro- 
mîn, cît și primul ministru al 
Islandei și-au exprimat satis
facția pentru creșterea și întă
rirea relațiilor între cele două 
țări în domeniul politico-di
plomatic, economic și cultural.

în cursul vizitei sale în Is
landa, ambasadorul R.P. Ro
mîne, a cărui reședință se află 
la Londra, a mai avut întreve
deri cu Gylfi Gislason, minis
tru al comerțului și al învăță- 
mîntului, Sigurdhur Bjarnason, 
președinte al Camerei inferi
oare a parlamentului islandez 
și președinte al Comisiei de 
afaceri externe, Fridjon Si- 
gurdsson, secretar general al 
Parlamentului și cu alte per
sonalități politice.

Agnar KI. Jonsson, secreta
rul general al Ministerului A- 
facerilor Externe, a oferit un 
dejun în cinstea ambasadoru
lui romîn.

f
i

Aspect de la o manifestație împotriva înarmării nucleare, ce 
a avut loc în apropierea Londrei

Urmările Hnroșîmei

SEUL: un student rănit în cursul ultimelor demqristrații 
antiguvernamentale este arestat de poliție.

Acuzații la adresa
uiwr companii din S. U. A

CIPRU

înseninări

Miemațh"...

O zi incidente

TOKIO 9 (Agerpres). — In 
cadrul congresului chirurgilor 
japonezi, care își desfășoară 
lucrările la Nagoya, profesorul 
Haruo Edzaky a prezentat un 
raport în care se subliniază că 
printre locuitorii orașelor Hi
roșima și Nagasaki, care au a- 
vut de suferit de pe urma 
bombardamentului atomic din 
1945, se manifestă o creștere 
a cazurilor de cancer la glan
da tiroidă.

Profesorul Edzaky a arătat 
că din 11 000 de pacienți care 
n-au avut de suferit de pe 
urma bombardamentului ato
mic și care au fost examinați 
între anii 1957—1962 la spita
lul Universității de stat din 
Hiroșima numai la un număr 
de 50 de persoane (0,45 la

Dezvăluiri făcute 
la congresul chirurgilor 

japonezi

sută) s-a stabilit diagnosticul 
de cancer la glanda tiroidă. 
Insă la cei care au avut de 
suferit de pe urma bombar
damentului procentul care su
feră de această boală se ridi
că la 2,5 la sută. Același fe
nomen a fost semnalat și la 
spitalul din Hiroșima. Printre 
paciențiî obișnuiți procentul 
celor bolnavi de cancer este 
de 0,52 la sută, iar printre cei 
care au avut de suferit de pe 
urma bombardamentului este 
de 2,38 la sută.

carea a trecut Gagarin în anul 
1961 după zborul său cosmic.

BERLIN — După cum anunță a- 
genția A.D.N., după șase săptă- 
mîni de întrerupere a contactelor, 
secretarul de stat al R.D.G. Erich 
Wendt $i reprezentantul Senatului 
Berlinului occidental, consilierul 
Korber au reluat tratativele în pro
blema permiselor de liberă tre
cere. Convorbirea a avut loc în 
Berlinul occidental și a durat 
patru ore.

VARȘOVIA. — Agenția 
P.A.P., transmite că la Varșo
via a avut loc o nouă între
vedere între Van Bin-nan, am
basadorul R. P. Chineze 
John Cabot, 
S.U.A. întâlnirea 
ore. Următoarea 
tre ambasadorii 
țări va avea loc la 29 iulie 
a. c. la Varșovia.

Și 
ambasadorul 
a durat două 
întâlnire în- 
celor . două,

BERLIN. — La 9 aprilie 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a primit delegația mi
litară sovietică în frunte cu 
mareșalul R. I. Malinovski, 
ministrul apărării al U.R.S.S. 
Cu acest prilej, a fost dată o 
recepție.

Walter Ulbricht și mareșa
lul Malinovski au rostit scurte 
cuvîntări.

MOSCOVA. — După cum 
anunță agenția TASS, senato
rul Edgar Faure împreună cu 
soția și fiica a plecat la 9 a- 
prilie din Moscova spre pa
trie.

După cum se știe, Edgar 
Faure a făcut o vizită de două 
săptămîni în Uniunea Sovie
tică la invitația grupului par
lamentar al U.R.S.S. și a vizi
tat în afară de Moscova Cri- 
meea, Kievul gi Leningradul.

ROMA. — între 1 și 7 aprilie 
s-a desfășurat la Roma sesiunea 
ordinară a Comisiei interimare a 
Federației internaționale de api
cultura „Apimondia". S-a hotărît 
ca cel de-al XX-lea Congres al 
Federației „Apimondia" să aibă loc 
la București în anul 1965.

NAIROBI. — Un purtător de cu- 
vînt al cancelariei primului minis
tru al Kenyei a anunțat că Ia 10 a- 
prilie la Nairobi va avea loc o în- 
tîlnire a conducătorilor celor pa
tru state din Africa răsăriteană — 
Tanganica, Zanzibar, Kenya și U- 
ganda.

Liderii acestor state, președintele 
Tanganicăi — Julius Nyerere, pre
ședintele Zanzibarului — Abeid 
Karume, primul ministru al Kenyoi, 
Jomo Kenyatta, și premierul Ugan- 
dei, Milton Obote, urmează să exa
mineze în cadrul acestei întîlniri 
probleme legate de crearea proiec
tatei federații a țărilor Africii Ră
săritene.

Oratorul venit din țara apart
heidului, de cite ori își ridica 
ochii de pe foile dactilografiate, 
întîlnea dezolanta priveliște. Scau
nele goale, sala aproape pustie. 
Doar cîțiva fideli îl ascultau, pu
țin jenați și, evident, plictisiți. Ca 
la un spectacol ocolit de public.

Dacă sala cea vastă se golise, 
în schimb culoarele cunoșteau o 
neobișnuită animație. Conferința 
pentru comerț și dezvoltare se 
instalase pentru puțină vreme în 
afara sălii cotidianelor ședințe. 
Cînd reprezentantul Republicii 
Sud-Africane s-a urcat la tribună, 
majoritatea delegaților au părăsit 
locurile lor. Gest de dezaprobare a 
politicii unei țări ce atentează la 
elementara demnitate umană.

Trimișii sud-africani pe malul 
Lemanului nu s-au simțit în lar
gul lor, dar nici surprinși n-au 
fost de cele întîmplate. S-au obiș
nuit să fie pretutindeni țintă a 
unor aspre reproșuri. Dar lucru
rile devin pentru ei mereu mai 
neplăcute. Chiar la Johannesburg 
s-au trezit ofensați. Ambasada 
britanică intenționa să ofere o re
cepție. Diplomații englezi se a- 
flau în fața unei dileme : dacă îi 
invită pe demnitarii sud-africani 
trebuie să renunțe la participarea 
reprezentanților de culoare acre
ditați în această țară. în caz con
trar, dacă invitațiile erau adre
sate și diplomaților de culoare, 
oficialitățile sud-africane nu mai 
aveau ce căuta la recepție. Pusă 
în încurcătură, ambasada a prefe
rat prezența diplomaților de cu
loare. Autorităților sud-africane 
nici măcar nu le-au fost adresate 
invitațiile obișnuite.

Reacția oficială sud-africană a 
stîrnit destule zîmbete și a oferit 
prilejul mtfltor ironii mușcătoare. 
Neinvitații au hotărît să-și sal
veze „prestigiul" : ministrul de 
război din guvernul Verwoerd, pe 
tonul cel mai serios, a făcut o 
declarație în parlament comunicînd 
lumii întregi că demnitarii sud- 
africani au primit stricte instruc
țiuni în sensul boicotării tuturor 
recepțiilor diplomatice la care iau 
parte și persoane de culoare.

Doar o nedumerire : cum pot să 
boicoteze recepțiile la care nici 
nu sînt invitați ?

M. RAMURĂ

NICOSIA 9 (Agerpres). — „Nu 
s-au semnalat incidente, dar uni
tățile forței O.N.U. au patrulat în 
regiunea de nord-vest a insulei, 
pentru a supraveghea armistițiul 
stabilit după ciocnirile din ulti
mele zile", transmite coresponden
tul agenției U.P.I.

Agenția Reuter semnalează că 
ciprioții turci au consolidat fortifi
cațiile și posturile de luptă de-a 
lungul șoselei Nicosia-Kyrenia și 
au procedat la controlarea iden
tității celor ce au trecut pe această 
șosea.

La Nicosia, generalul William 
Bishop, noul înalt comisar al 
Angliei în Cipru, a prezentat 
scrisorile de acreditare președinte
lui Makarios.

La Atena un purtător de cu- 
vînt al guvernului grec a anunțat 
că vizita președintelui Makarios a 
fost amînată pentru sîmbătă, 
deoarece premierul Papandreu ur
mează să prezideze în prealabil, 
vineri, o ședință a guvernului 
grec. De asemenea, s-a anunțat că 
adjunctul secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele politice, 
Ralph Bunche, care se află în 
Cipru, va face la rîndul său o vi
zită scurtă la Atena. In itinerariul 
călătoriei lui Bunche a intervenit

o modificare ; inițial 6-a anunțat 
ca el va pleca la Gaza, dar din 
pricina consultărilor pe care pre
ședintele Makarios urmează să le 
aibă la Atena, Bunche a sosit întîi 
în Cipru, urmînd ca duminică să 
plece la Gaza.

NEW YORK 9 (Agerpres). - 
Un purtător de cuvânt al Se
cretariatului O.N.U. a anunțat 
că U Thant a cerut Finlandei, 
Suediei și Irlandei să-și spo
rească cu cîte 300 d'e militari 
contribuția la forța O.N.U. 
pentru Cipru. El a declarat că 
guvernul finlandez a transmis 
consimțământul său. astfel 
cît în Cipru vor fi 1000 
militari finlandezi.

Dacă guvernul suedez 
dispune trimiterea a 1 000 
militari și cel irlandez va dis
pune trimiterea a 900 de 
militari, atunci efectivul forței 
O.N.U. este prevăzută să fie 
de peste 7 500 de militari, din
tre care 3 500 englezi și 1150 
canadieni. Secretarul general 
al O.N.U. a adresat cererile 
sus-amintite pentru ca în 
componența forței O.N.U. pen
tru Cipru peste jumătate din 
efectiv să fie din alte țări 
decît Anglia.

în- 
de

va 
de

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Marele juriu federal de la 
New York a adoptat o hotă- 
rîre prin care acuză un nu
măr de opt dintre cele mai 
importante companii din in
dustria oțelului a S.U.A. de 
stabilirea unor prețuri ridicate 
de monopol care contravin le
gilor la tabla de oțel. In hotă- 
rîre se arată că stabilirea în 
mod nejustificat a acestor pre
țuri ridicate a dus la majora
rea prețurilor la mașinile de 
spălat, frigidere, automobile 
etc.

In actul de acuzare se arată 
că grupul acestor companii a 
realizat profituri care s-au ci
frat la 2 miliarde dolari nu
mai de pe urma livrărilor de 
tablă de oțel.

Baza legală a acuzației a- 
duse acestor companii o con
stituie legea Sherman — le
gea antitrust — care sancțio
nează orice înțelegere a mo- 
polurilor care urmărește spo
rirea prețurilor.

Dosarul celor opt companii 
din S.U.Ă. nu este încheiat 
prin această hotărîre, ea con
stituind do,ar o primă etapă a 
examinării acestui caz. La 
sfîrșitul lunii aprilie problema 
va fi examinată de Curtea 
Federală. In cazul cînd acuza
ția va fi acceptată, pedeapsa 
prevăzută pentru directorii so
cietății care încalcă legea an
titrust este un an închisoare 
și o amendă de 50 000 dolari. 
Fiecare din corporații poate 
fi amendată, de asemenea, cu 
o sumă care nu depășește 
50 000 dolari.

Hotărîrea Marelui juriu fe
deral este comentată în pagi
nile presei americane. Ziarul 
„New York Times", de exem
plu, relevă într-im editorial 
că „Hotărîrea Marelui juriu 
determină pe economiști să 
tragă concluzia că la baza a- 
cestui fenomen nu stau fac
tori economici abstracți ci un 
adevărat complot*.

Și alte cotidiene au publicat 
materiale în legătură cu ho
tărîrea juriului, aratînd că a- 
ceasta aruncă lumină asupra 
cauzelor creșterii permanente 
ă prețurilor în țară.

Exodul populației

angoleze

LEOPOLDVILLE 9 (Ager
pres). — Citând declarațiile u- 
nui misionar englez, corespon
dentul agenției Associated 
Press relatează că mii de 
bărbați, femei și copii conti
nuă să părăsească Angola 
pentru a se refugia în Congo 
David Grenfell, conducătorul 
unui centru de, primire a re- 
fugiaților din localitatea con
goleză Kibentele, a declarat că 
numai în ultimile cinci săptă- 
mîni, zilnic trec frontiera in 
Congo circa 12 000 de ango
lezi. în prezent, a precizat el, 
în jurul localității mai sus 
amintite se găsesc aproape 
500 000 de angolezi. Exodul a- 
cesta, a declarat Grenfell, 
pune mari probleme autorită
ților congoleze, în primul rind 
legate de posibilitățile de a a- 
limenta un număr așa de 
mare de refugiați.

OMUL
DIN NEANDERTHAL 

PE ECRAN

mul din Neanderthal, omul 
preistoric, al cărui craniu a 
fost descoperit între Diis- 

” seldorf și Elberfeld, Germania, va 
I deveni eroul unui film. Nu este vor

ba cumva de un film științifico-do- 
cumentar, cum s-ar crede, ci de o 
comedie. Vorbește pentru aceasta 
însuși faptul că rolul omului din 
Neanderthal va fi jucat de... 
Femandel. Filmul va purta titlul 
'2 „Cu vîntul în vele" și, după 
cum au declarat producătorii săi, 
„Lozrea a căzut asupra lui Fer- 
nandul, deoarece din cauza „dan
turii sale de cal“ el este ca și 
predestinat" să joace rolul omu-

I
IFei 

c

I alege) 
nandi

I „predestinat" să joace rolul omu
lui preistoric.

■
 SCRISOARE PRIMITĂ 

DUPĂ APROAPE 19 ANI

I Ț~)obert Herberts, de profesiu- I ne mecanic la docurile din
Londra, a primit zilele a- 

Icestea o scrisoare care-i fusese ex
pediată în urmă cu 18 ani și 34.5 
de zile. Scrisoarea îl informa pe 

I Herberts că un concurs de frumu
sețe, la organizarea căruia partici
pase și el, a fost atninat din cauza 

| bombardamentelor asupra Londrei

din Zanzibar în sprijinul politicii guvernamentaleMiting al populației

(în timpul celui de-al doilea război 
mondial).

DIN CAUZA CEȚIi

EXPERIENȚE 
PENTRU COMBATEREA 

LEUCEMIEI

încăierare
in parlamentul turc

ANKARA 9 (Agerpres). — 
Miercuri în timpul lucrărilor 
Adunării Naționale a Turciei 
a izbucnit o dispută violentă 
între deputați. Potrivit relată
rilor agenției France Presse, 
„disputa" a început cînd un 
deputat din partea partidului 
dreptății (partid de opoziție) a 
atacat politica guvernului. Doi 
deputați republicani au arun
cat cu servietele în oratdr. Ur
mărind să aplaneze scandalul, 
președintele adunării a anun
țat suspendarea ședinței. Cu 
toate acestea deputatul Ishan 
Ataov care era înscris la cu- 
vint a refuzat să coboare de 
la tribună. în timp ce spre cl 
Se îndreptau doi deputați re
publicani, un grup de deputați 
din opoziție i-au venit în aju
tor. în felul acesta scandalul 
s-a generalizat.

Activitatea Aeroportului inter
național Kennedy din New 
York a fost serios perturba

tă în cursul zilei de miercuri din 
cauza ceții și a ploii. Un mare 
număr de avioane de pasageri au 
aterizat sau au decolat cu întîr-

Doctorul american Kenneth 
Endicott, director al Institu
tului național pentru comba

terea cancerului, a declarat că a- 
numiți cercetători americani speră 
să fie în măsură, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, să vindece leuce
mia. Afirmația sa se bazează pe

tuia din medicamentele folosite se
parat nu depășește 60 de zile.

In cursul unei alte serii de ex- 
dr. Mary Fink, 

a reușit sa 
al unei

periențe paralele, 
de la același institut, 
descopere un virus asoci 
forme de leucemie la șoareci. Dacă 
acest virus va putea fi transpus în 
corpul uman, metoda dr. Fink poa
te reprezenta un pas înainte în 
punerea la punct a unui vaccin 
împotriva leucemiei.

înapoi la „spital". Zilele acestea 
vulturul a fost declarat definitiv 
vindecat. O mulțime curioasă s-a 
strîns la marginea unui drum de 
țară pentru a asista la punerea sa 
în libertate. Descotorosindu-se sin
gur de pătura în care era înfășu
rat, vulturul și-a întins maiestuos 
aripile, s-a ridicat în aer, și s-a 
pierdut în albastrul cerului.

CEL MAI MARE FURT 
DIN ISTORIA ANGLIEI

DE

zieri, în timp ce multe alte zboruri 
au trebuit să fie anulate. Din cau
za vizibilității extrem de reduse, 
trei ^avioane au aterizat alături de 
piste ceea ce a pricinuit o serie 
de accidente. Din 228 de persoane 
aflate pe bordul celor trei aparate 
33 au fost rănite, dintre care 13 
au trebuit să fie internate în spital. 
Oskar Bakke, directorul regional 
al aviației federale, a declarat că 
așa ceva nu s-a mai întîmplat 
niciodată pînă acum pe aeroportul 
Kennedy.

TOATE
rezultatele a două serii de experi
ențe co se fac în prezent la institu
tul pe care-1 conduce. Prima serie 
de experiențe constă din adminis
trarea la 17 copii bolnavi de leu
cemie a unui tratament bazat pe 
patru medicamente folosite înainte 
separat în scopul reducerii efec
telor acestei boli. După 300 de zile 
de la aplicarea acestui tratament, 
potrivit declarației dr. Endicott, la 
patru copii nu so mai constată nici 
o urmă de leucemie. Perioada de 
îmbunătățire a stării sănătății în 
urma administrării a unuia sau al-

UN VULTUR LA... SPITAL

join Wennerberg din Kungs- 
backa, Suedia de sud, a gă
sit un vultur într-o stare de

plorabilă. Fusese lovit de alice și 
era pe moarte. Wennerberg a ridi
cat vulturul, care măsura peste doi 
metri, și l-a dus acasă, unde l-a 
operat, scofîndu-i plumbii din aripi 
și ghiare. Nu de mult, Wennerberg 
a dat pacientului său prilejul de 
a-și pune din nou la încercare ari
pile, dar încercarea a eșuat. Vultu
rul a căzut în mare și a fost adus

/r a Aylesbury a început un nou 
proc'es în afacerea jefuirii 
trenului poștal Londra-Glas- 

gow din luna august a anului tre
cut, cel mai mare furt din istoria 
Angliei, în cursul căruia au fost 
sustrași 2 600 000 lire sterline.

După cum se știe, recent, fot la 
Aylesbury, a luat sfîrșit un alt 
proces în aceeași afacere. Cele 11 
persoane judecate au fost găsite 
vinovate, juriul 
nunțe verdictul în 
nilor viitoare.

De astă dată, în 
compare un anume Ronald Arthur 
Biggs, acuzat de complicitate la 
acest jaf.

Agenția U.P.I. c
procesul lui Biggs, al ți șapte acu
zați vor compărea în lata justiției, 
ei fiind acuzați de participare la 
jefuirea trenului poștal.

urmi nd să pro- 
cursul săptămî-

fața juriului va

I
anunță că după ■ 
al ți șapte acu- &
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