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Se elaborează o nouă șarjă de fontă. Pe jgheabul furnalului 
metalul topit țîșnește în miliarde de steluțe scânteietoare. 
Atent, turnalistul urmărește șuvoiul incandescent din care 

nu trebuie să se piardă nici o picătură 
Fotografiile de O. PLECAN
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Șeful de echipă Grigore Bercseny, împreună cu topitorii Toma Gheorghe și Popescu Alexandru de la furnalul nr. 2, înain
tea intrării în schimb

ale întrecerii socialiste

întrecerea socialistă pentru îndeplinirea angajamentelor luate de. oamenii muncii in 
cinstea celei de a XX-a aniversări a Eliberării patriei se desfășoară cu însuflețire în 
întreaga țară. Indeplinindu-.și cuvîntul dat, muncitorii, inginerii, tehnicienii obțin zi 
de zi succese remarcabile, își îmbunătățesc metodele de lucru; realizează produse de 
calitate superioară. Faptele deosebite din întrecerea socialistă, experiența bună a di
feritelor colective de muncă vor fi înfățișate in articolele și reportajele pe care le 
vom transmite — în prima etapă a raidului nostru — din Reșița, Oțelul Roșu, Valea-

Jiului și Hunedoara. Din primul reportaj transmis de la Reșița reținem :

® Pe drumul spre indici superiori de utilhare a 
furnalelor • Intre prețul de cost al fontei și consumul 

o strinsă relație • O privire pe graficulde cocs
calității

Sîntem la Reșița. în aprilie, după 
bilanțul primul'ui trimestru.

Inițialele Combinatului Siderurgic Re
șița sau Uzinei Constructoare de Mașini 
Reșița le poți vedea în cele mai diver
se colțuri din țară"pe bare' de oțel; ' pe 
stilpi metalici, pe mașini și agregate, a- 
proape peste tot acdlo: unde se înălță -un 
nou obiectiv industrial, unde se. fabrică 
cele mai diverse piese, utilaje și produse 
chimice.

★
In mod firesc, primul popas la Reșița 

l-am făcut la furnale. Faptul cel mai 
important pe care l-am aflat aici este 
preocuparea permanentă a furnaliștilcr 
reșițeni de a îmbunătăți continuu indicii 
de utilizare a furnalelor. Aceasta este, 
așa după cum a reeșit din discuțiile pur
tate cu specialiștii combinatului, princi
pala cale de creștere a producției de 
fontă, a productivității muncii și de re
ducere a prețului de cost.

Convorbirea avută cu tovarășul inginer 
Richard Sattinger, șeful secției furnale, 
a prilejuit o succintă trecere în revistă 
a eforturilor care s-au făcut în această 
direcție, a rezultatelor obținute pe pri
mul trimestru al anului.

— Este cunoscut că fiecare furnal are 
o capacitate de producție bine determi
nată încă de la proiectare — ne spunea 
șeful secției. Realizarea unei producții 
sporite de fontă este condiționată însă 
de funcționarea uniformă a furnalelor în 
tot timpul exploatării. Sintetic, aceasta 
este exprimată prin indicii de utilizare. 
Dacă în anul 1962, la cele două furnale 
noi de cîte 700 m c. am obținut un indi
ce de 0,985 tone fontă pe mc de volum 
util și zi calendaristică, prin măsurile 
luate indicele de utilizare s-a îmbunătă
țit continuu ajungînd ca în trimestrul I

din 1964 el să ajungă la 1,142 tone. Aceas
tă acțiune pe care noi am urmărit-o cu 
perseverența de-a lungul anilor a fost 
influențată de mai mulți factori.

— Pe căre-i considerați cei mai impor
tanți ?

— Aș situa, pe. prim . plan scurtarea 
timpilor de oprire pentru reparațiile pla
nificate și accidentale. Pe graficul urmă
ririi lor timpul de stagnare se află într-o 
continuă descreștere. în primul trimestru 
al acestui an el este de numai 1,93 la 
sută din timpul calendaristic. Măsurile 
pe care noi le-am stabilit încă dc la dis
cutarea cifrelor de plan își arată din plin 
acum roadele. Amintesc aici numai cîte
va : ridicarea presiunii aerului la gitul 
furnalului, regruparea mai judicioasă a 
oamenilor în funcție de cerințele planu
lui în anul 1964. Trebuie scoasă însă în 
evidență inițiativa dc care colectivul 
nostru antrenat în întrecerea socialistă a 
dat dovadă.

— Inițiativă care desigur a avut o 
deosebită eficiență în creșterea produc
tivității muncii și a sporirii producției de 
fontă.

— Foarte exact. Una dintre acestea s-a 
materializat în reducerea timpului de în
locuire a gurilor de suflare în timpul 
unei reparații în medie cu 20 de minute

pe bucată. Ca să vă faceți o idee asu
pra valorii acestui lucru, trebuie arătat 
că reducerea cu 15 minute a timpului 
de schimbare a gurilor de vînt înseam
nă în fond producerea în plus a peste 
1000 tone fontă anual. Un colectiv teh
nic de Ia noi a conceput un dispozitiv 
care ușurează acum munca furnaliștîlor 
făcînd-o totodată mai productivă.

In anii trecuți multe necazuri am în- 
tîmpinat cu duzele de insuflare a aerului 
cald în furnale. Așa cum au fost con
cepute de proiectant ele se deteriorau 
după o perioadă scurtă de funcționare, 
ceea ce ducea la oprirea repetată a fur
nalului. Studiul care l-am făcut ne-a 
permis să aducem unele îmbunătățiri 
constructive. în prezent, în locul duzelor 
din oțel, folosim duze din fontă turnată 
căptușite cu material refractar. Durata 
lor de întrebuințare s-a dublat, iar în 
unele cazuri, ț>rintr-o exploatare rațio
nală s-a triplat chiar. Aici aș mai face 
o remarcă. Rezultatele bune pe care noi 
le-am obținut ne-au determinat să trimi
tem documentația tehnică și furnaliștilor 
hunedoreni. Schimbul de experiență pe

MIHAI CARANFIL 
C. PRIESCU 

V. DINULESCU

(Continuarea în pag. a IlI-a)

Fier vechi — oțeiăriilor I
IAȘI (de la corespondentul nostru). — 

Permanent, comitetul raional U.T.M. 
Pașcani inițiază acțiuni de muncă pa
triotică, la care participă mii de tineri. 
Multe dintre acestea ?u ca obiectiv ~r'- 
lectarea metalului vechi. In pr*multri
mestru al acestui an a fost colectată pe 
întregul raion și expediată oțeiăriilor 
cantitatea de 1 100 tone. (S_au eyjdcnțjat, 
tinerii de la Revizia de vagoane, Atelierul 
dc reparat material rulant, Depoul 
C.F.R., Stațiunea de mașini și tractoare 
Pașcani, precum și tinerii., colectiviști din 
comunele Butea, Strunga, Lespezi. Z1 
Cuza, Miroslăvești.

Au terminat
plantările de pomi

regiunea Iași 
terminat plan

ele: pomi pe

In
s-au 
tarile — c---- . .
întreaga suprafață de 
3 ooo ha, planificată 
pentru această primă
vara. Colectiviștii din 
raioanele Vaslui și 
Negrești au depășit 
planul de plantări cu 
circa 200 de ha. Ma
joritatea pomilor, meri, 
peri, vișini, cireși au 
fost plantați. pc tere
nurile în pantă, im
proprii culturilor ce
realiere.

în ultimii patru ani, 
tn regiunea Iași, supra-

O

CTUALITAȚII
La mina Horăști

0 nouă linie tehnologică 
la suprafață

în noul bazin carbonifer 
Motru, din regiunea Oltenia, 
la mina Horăști au fost termi
nate lucrările de construcție a 
liniei tehnologice de la supra
față care are o capacitate de

Foto : AGERPRESîn Parcul Libertății din Capitală
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175 tone pe oră. Ea este 
proiectată de Institutul de 
proiectări miniere — IPROMIN 
și dotată în întregime cu uti
laje produse în țară. Linia teh
nologică se compune din o 
bandă de aducțiune • în lungi
me de peste 600 m, instalații 
de sortare, sfărîmare și de în
cărcare a cărbunelui. Tot aici 
au fost terminate construcția 
căii ferate și a unei șosele.

(Agerpres)

Colectivul Muzeului regional de 
arheologie Dobrogea, a organizat 
în primăvara aceasta efectuarea u- 
nor noi săpături în zona zidurilor 
de apărare ale cetății Tomis. Pe 
locul fostei gări de călători a ora
șului, sub vechile terasamente ale 
liniilor ferate, se fac totodată son
daje pe o suprafață de circa 2 ha. 
Primele rezultate științifice au fost 
culese zilele acestea. Pe faleza de 
sud a portului, unde se fac săpa- < 
turi în necropola romană, a fost 
descoperită o cameră" mortuară zi
dită din blocuri regulate de piatră 
și tencuită în interior. In apropie
rea acesteia s-a găsit', un'cavou 
pentru 3 persoane cu ‘pereții' în 
frescă înfățișînd șerpi încolăciți 
între ei, pictați în roșu, și ramuri 
verzi de măslin.1 Fondul î fresții 
este crem, iar benzile despărțitoare . 
de diferite culori.'

Firul plăpînd se înălța stin
gher printre florile din grădină. 
Creștea zvelt,- îndîrjit . și' plin 
de personalitate. Cine-i : noul 
venit în grădina noastră? 
Ne-am amintit atunci de șlm- 
burele de cais pus în părriint 
cu1 trei ani în urmă. : .

într-o dimineață, tremurând, 
s-a înălțat și mi-a bătut ușor 
în fereastră. Mirat, neștiind ce 
s-a întîmplat, caisul îmi, arată 
mîndru minunea ivirii boabelor 
de mărgăritar pe crengile• lui 
delicate.

„Bună dimineața, prietene**.!
Caisul, și-a înclinat. cu dem

nitate ramurile în adierea vîn- 
tul'ui de aprilie.

In ziua aceea, pe magistra
lele de înaltă tensiune ale siste
mului energetic național- a por
nit năvalnică energia celui 
de-al doilea grup de 7 000 de 
kilovați ai Hidrocentralei Roz. 
nov-2 ; laminoriștii vesteau în
cheierea primului trimeslru/al 
anului cu o depășire de 13 655 
tone laminate finite pline și 
tot în ziua aceea. Ia Brașov și

■ 1

caisul
„Rapsodia Româna1' din

in turneu peste
Ansamblul . folcloric, 

„Rapsodia Ronjlnă" a 
părăsit marți Capitala, 
pornind din nou în 
turneu peste hotarq.

Înainte de plecare, 
artistul poporului Ionel 
Budișteanu, dirijorul 
ansamblului; a decla
rat, printre altele, re
dactorului Agenției ro- 
mîne de presă „Ager
pres", Mircea Bumbac:

— Turneul nostru 
va începe cu Parisul, 
unde vom prezenta 25

REGIUNEA OLTENIA

hotare
■ de spectacole pe scena 
Teatrului Alhambra. In 
continuare, vom mai 
da spectacole în Bel
gia, Olanda și în alte 
țări europene. In acest 
turneu ansamblul nos
tru va cuprinde : o 
orchestră populară 
compună din 30 de in
strumentiști, avînd ca 
soliști pe Angela Mol
dovan, Damian Luca și 
Nicolae Băluța, artiști 
emeriți, Ion Cristurea- 
nu și alții, o, formație

coregrafică alcătuită 
din 32 de dansatori, a- 
vînd ca maeștri de ba
let pe artiștii emeriți 
Popescu Județ și 
Gheorghe Baciu. în ca
drul pregătirilor noas
tre în vederea acastui 
turneu ne-am străduit 
să alcătuim un reper
toriu .bogat, care să 
cuprindă unele din ce
le mai reprezentative 
cîntece și dansuri 
populare din toate 
giunile țării.

re*

fața cultivată cu pomi 
a crescut , cu aproape 
9 000'de ha.

*
Plantarea pomilor a 

fost terminată și în u- 
nitățile agricole din re
giunea Banat. Cele a- 
proape 1 600 ha au 
fost plâiitate numai cu 
pomi fructiferi din so
iuri valoroase care 

’ dau producții mari, în 
condițiile de șol și 
climă : diai ; legiuite.

(Agerpres)

ntrerupte cîteva zile 
din cauza ploilor care 
au căzut din1 abundență 
în regiunea Oltenia, 
lucrările agricole și, în
deosebi semănatul po
rumbului, au fost reluate 

zilele acestea cu forțe sporite.
— Astăzi, ne spunea tovarășul Mi

hai Croitoru, vicepreședinte al Consi
liului-agricol-regional, cu care am a- 
vut o scurtă convorbire — în raioa
nele din sudul și o parte din centrul 
regiunii, toate mijloacele de muncă : 
tractoare, mașini agricole sau atelaje
le gospodăriei sînt pe ogoare. Se con
tinuă lucrările de.întreținere a cultu
rilor de toamnă, se pregătește tere
nul pentru însămînțat, se seamănă cu 
întreaga capacitate de producție a sc- 

. mănătorilor.
■In regiunea Oltenia, însămînțările 

.(fin. epoca I au fost terminate cu cî-

Reporterii ziarului nostru ne informează:

• La semănatul porumbului—viteza zilnică 15000 ha;
• 50 la sută din tractoare lucrează in două schimburi
teva zile în urmă. Toată atenția este 
îndreptată acum Spre porumb. Tem
peratura în sol arată din nou 7—10 
grade și are tendința de creștere. Fie
care minut devine deci prețios. Pe a- 
proximativ 72 la sută din suprafața 
ce urmează a fi cultivată cu porumb 
se executaseră lucrările de pregătire 
a solului. Ogorul .aștepta doar sămîn- 
ța pentru încolțire. Cele cîteva zile 
de ploaie au ridicat însă noi probleme

în fața mecanizatorilor și a colecti
viștilor.

— Ogoarele — spunea în conti
nuare tov. M. Croitoru — sînt cer
cetate acum cu multă atenție în ve
derea aplicării diferențiate a lucrări
lor de pregătire a patului germinativ. 
Acolo unde pămîntul este tasat, pre
gătirea terenului se va face cu poli- 
discul sau cultivatorul în agregat cu 
grapa. Unde solul este mai afinat, 
ogoarele vor fi doar-grăpate ai grapa

cu colți reglabili, asigurînd astfelcu colți reglabili, asigurînd astfel o 
viteză sporită la pregătirea terenului, 
ceea ce determină intensificarea rit
mului la semănatul porumbului. A- 
sigurarea schimbului doi .pe 50 la 
sută din cele aproape 5 000 de trac
toare, existente în., unitățile agricole 
socialiste din regiune, face posibilă 
folosirea la maximum a semănători
lor 2 SPC-2 în întreaga zi-lumină. 
Aceeași măsură a creat posibilitatea 
repartizării la semănat a unui număr

de peste 2 000 de tractoare. Ca 
mare, viteza de lucru în raioanele 
dice, unde în sol există temperatura 
corespunzătoare, a crescut și crește de 
la o zi la alta ajungînd la aproxima
tiv 15 000 ha zilnic. In felul acesta, 
se prevede ca în următoarele 5—6 
zile însămînțarea porumbului din a- 
ceastă zonă să fie practic terminată. 
Prevederile sînt de altfel confirmate 
de rezultatele obținute de mai multe 
G.A.C.De pildă, G.A1C. din Padea și 
Horezu Poenari, din Gighera și Mă
ceșul de Sus, din Hunia și altele au 
terminat, de semănat porumbul, cei 
din Ostroveni se apropie de sfîrșit.

— Pentru a intensifica ritmul în
sămi r.țărilor (în condițiile folosirii 
vitezei I a tractoarelor) — ne spunea 
tov. Marin Mateescu, șeful serviciului 
regional S.M.T. — am luat măsuri ca 
îndată ce la o gospodărie semănatul 
porumbului e'pe punctul de a se ter
mina, o parte din tractoare și mașini

ur- 
su-

Ing. N. SIMIONESCU 
VASILE BARAC

(Continuare în pag. a II-a)

Pitești, au început să înfloredsr 
că 2 milioane de pansele, mia- 
zotis, petunii' și begonii....

A doua zi, din învelișul 16r 
verde, mătăsos, mugurii caisu-- 
lui își deschideau brațele spre 
lumină.

In ziua aceea, pe magistra
lele de oțel ale patriei au în
ceput să alerge noi locomotive 
Diesel electrice produse Ia Cra
iova. Pe harta industrială a 
orașului Suceava a apărut ‘ o 
nouă fabrică de oxigen și tot 
în ziua aceea, în partea de vest 
a orașului Baia Mare a. început 
construcția unui nou cartier de 
locuințe.

Caisul meu înflorea...
A treia zi caisul chema ne

răbdător zorile. Soarele lui 
aprilie îi trimise cu generozi
tate lumina, căldura. A simțit... 
a auzit oare cineva ?... In cîte
va ore o iormidabiiă și tăcută 
explozie sparse cupele boboci
lor împrăștiind pe ramuri z.eci 
de stele de argint. Mirate, cu
rioase, o gîză și o albină; cer
cetau din floare în floare mi
raculoasa întîmplare.

In ziua aceea, la Combinatul 
siderurgic Hunedoara a intrat 
în funcție o instalație modernă 
de expandate a zgurei de fur
nal; au fost' date în folosință 
barajele de la Teliuc și Secul, 
noi și importante, lucrări hidro- 

' tehnice, și tot pînă în ziua a- 
1 ceea au fost însămjnțdte

1 250 000 hectare. Pe ogoare, 
: invadase primăvara, iar caisul 
meu își sărbătorea primul Iui 
rod aninînd pe ramuri zeci de 
candelabre strălucitoare.

Soarele, îi lumina tinerețea.:. 
Cîți căiși înfloresc în țara 
noastră? 1 ■. u \ ' ' i

i, CORNELIU ARMAȘU

G.A.C.De


ITINERAR CULTURAL - SPORTIV

De la Baia Mare la București
ii^rmonica, teatrele, muzeele, 
expozițiile, cinematografele 
sini locuri către care se îm- 
dreaptă Zilnic tînărul clu
jean.

Un prim aspect urmărit 
este rezonanța pe care toate

acestea o au în fabrici și uzine, printre 
tinerii muncitori, pentru că, așa cum vom, 
vedea, există în multe locuri o experiență 
deosebit de valoroasă.

Ce au demonstrat cinci 
sute de răspunsuri

Experiența pe care vrem s-o relatăm de 
la Uzina „Carbochim" are o puternică 
bază de susținere în acțiunea numită aici 
„consultarea beneficiarilor". ESte vorba 
— ne spune tovarășa Maria Pruneanu, 
directoarea clubului'— de o largă anche
tă întreprinsă pe bază de chestionare. 
Fiecare din cele 11 întrebări ale acestora 
solicită un răspuns direct, indicarea unei 
contribuții personale într-o formă sau 
alta a activităților cultural-artistice, su
gestii concrete în legătură cu organizarea, 
lor. Totodată, multe răspunsuri — de la 
un număr de 500 de muncitori — din 
care aproape jumătate tineri — au con
stituit și angajamente. Iată cum, pornind 
de la o acțiune simplă, ușor de organizat 
oriunde, conducerea clubului are în față. 
un tablou concret al preferințelor și 
preocupărilor oamenilor ■— surse esen
țiale ale activității cultural-artistice.

Un capitol însemnat al tabloului de 
care aminteam îl constituie educația 
estetică a tinerilor muncitori.

ților citite, recitând și învățînd să recite 
și pe cei ce se află în sală. Excursia con
tinuă pe etape. Intr-o seară s-au recitat 
poezii dedicate muncii de pe șantiere. Se 
anunță apoi tema serii literare următoa
re : „Orașe noi pe harta patriei" sau „O- 
biective ale șesendlului", „Litoralul", 
„De-a lungul Dunării" ș.a.m.d. Spectato
rii sînt invitați să se pregătească, să ci
tească poeziile, nuvelele sau povestirile 
care vorbesc despre una din aceste teme. 
Și data viitoare, pe scenă, alături de ar
tiștii amatori, pot urca și ei, să recite.

Alteori, în cadrul acestor manifestări 
tinerii de la „Carbochim" se întâlnesc cu 
scriitori, critici literari, profesori univer
sitari.

• Audiții muzicale, la club și în secții 
De fiecare dată, la aceste audiții parti

cipă în medie cîte 250 de tineri. In ceea 
ce privește activitatea de inițiere muzi
cală, aici, la „Carbochim" comitetul 
U.T.M. pe uzină și conducerea clubului 
au acumulat o bună experiență. La club 
se organizează audiții (de pe bandă de 
magnetofon și discuri), iar în secții sînt

La Uzina „Carbochim" cursul de dans 
modern a durat șase săptămîni. La absol
vire, cei peste optzeci de tineri au orga
nizat o reuniune. Invitații, peste două 
sute, au as;st,at mai întîi la o demonstra
ție de dans. S-a organizat apoi un con
curs : cine dansează mai frumos. Cîștigă- 
tori au fost, firește, absolvenții. Ei au 
condus apoi reuniunea, au dirijat mișcă
rile, ritmul. A fost o seară plăcută, tine
rească. Scopul reuniunii era însă și al
tul : să popularizeze dansul corect, să 
vadă și alții ceea ce se poate învăța la 
cursurile de dans, și, ca atare, să le frec
venteze.

Experiența buna 
se află ia cîțiva zeci 

de metri
Uzina „Unirea" se află la cîțiva zeci de 

metri de „Carbochim". Aici, secretarul 
comitetului U.T.M., Iușan Ion, ne spune:

bochim" este comitetul U.T.M. de la Fa
brica de' pielărie și încălțăminte, situată 
și ea în imediată apropiere. Aici, slaba 
preocupare pentru educația estetică a 
tinerilor are o acoperire, desigur forma
lă : „activăm în cadrul clubului „Carbo
chim", deci tot ce organizează ei înseam
nă că poate fi trecut și la noi". (lacob 
Pop — responsabil cu problemele cultu
rale în comitetul U.T.M.). Este adevărat 
că la unele manifestări festive — cum ar 
fi concerte, spectacole date de Teatrul 
Național — vin și tineri de la Fabrica de 
încălțăminte. Dar această participare nu 
este urmată, ori precedată, de nimic 
în interiorul întreprinderii cum am văzut 
că se > întâmplă în celelalte — așa încît 
educația estetică n-are nicidecum un ca
racter sistematic, organizat, ci sporadic, 
cum se nimerește. Cunoașterea și prelua
rea experienței organizatorice a clubului

LA CLUJ, ÎN PREOCUPAREA ORGANIZAȚIILOR U. T. M.

EDUCAȚIA ESTETICĂ

Prietenii noștri — 
scriitorii, muzicienii, 

pictorii, actorii
Răspunsurile primitie la chestionare in- ■ 

dicau cîteva direcții specifice în activi*-, 
tatea culturală, terenuri mai puțin eX- : 
plorate, inițiative și preocupări dintre 
cele mai interesante. Dintre acestea, reți
nem :

® Ciclul de seri literare „Călătorind 
prin patria dragă"

Un colectiv de tineri artiști ama
tori din formația de teatru (Emil 
Colceriu, Eugen Maloș și Tamaș Au
gusta) și membri ai brigăzii de agita
ție au întocmit un repertoriu de poezii, 
fragmente, nuvele, povestiri și reportaje 
— repertoriu cu care sînt prezenți, în 
fiecare săptămînă, la club. întreprind o 
excursie de-a lungul orașelor și satelor 
țării, alături de un erou sau altul al car-

invitați să cînte artiști de la Opera de 
stat, studenți de la Conservatorul „Ghe
orghe Dima" și elevi de la Școala de mu
zică. Asemenea spectacole durează apro
ximativ — 10-15 minute constituind de 
fapț cele mai expresive invitații la con
certele Filarmonicii sau spectacolele O- 
perei.

• Muzee în turneu
Periodic, clubul uzinei găzduiește ex

poziții organizate cu concursul muzeului 
de artă și al celui etnografic. O parte 
din diferitele expoziții care au fost orga
nizate în oraș, au fost apoi prezente și la 
club.

In virtutea unei bune tradiții, muncito
rii uzinei sînt adesea vizitați de studenți 
de la Institutul de arte plastice, profe
sori de la institut, pictori și artiști plas
tici amatori din alte întreprinderi. Re
cent, în secția electrocorindon, de pildă, 
un grup de studenți ai Institutului de 
artă plastică au expus cîteva studii și 
schițe îri creion, portrete în care se recu
noșteau Francisc Bâlla, evidențiat în în
trecerea socialistă. Ștefan Mureșanu și 
alții.

• Reuniune cu absolvenții cursului 
de dan9

un club al nostru, 
la activitatea clu-

— Nu de mult avem 
Pînă acum participam 
bului „vecinilor" noștri, muncitorii de la 
„Carbochim". Avem un cerc de dans cu 
12 membri, de care se ocupă un instruc
tor de la școala de coregrafie.

— Știm că aveți 30 de tineri înscriși la 
secția de pictură a Școlii populare de 
artă, 12 la muzică, în anul II. Ce ați or
ganizat cu concursul lor ?

— EI. înv ață acum. Pe urmă, să ve
dem... (Adevărul este că nici aici, și nici 
la „Carbochim" aceștia 
în suficientă măsură 
unor simple audiții, la 
piese muzicale -— n.n.).
grupuri de soliști de la Operă sau Filar
monică și dau scurte spectacole in secții, 
în pauze,-în intervalul dintre schimburi 
(ca și la „Carbochim").

„Carbochim" ar. contribui desigur la îm
bunătățirea acestei situații.

O fază superioară: 
cercurile

nu sînt solicitați 
la organizarea 

prezentarea unor 
Altfel, la noi vin

★

Aproape în toate întreprinderile a că
ror activitate am cunoscut-o se desfășoa
ră în prezent o serie de acțiuni eficiente 
în sprijinul educației estetice. In unele 
dintre ele acestea au căpătat un caracter 
permanent și este firesc să li se asigure 
un cadru corespunzător. Acesta poate fi 
dat numai de atmosfera vie a dezbateri
lor, de aprofundarea cunoștințelor pe 
care le oferă cercurile pe genuri de artă 
(de inițiere plastică, de prieteni ai muzi
cii, literare etc.). La „Carbochim", de 
exemplu, există toate premizele necesare 
trecerii la înființarea acestora, dată 
fiind atât participarea tinerilor la o serie 
de manifestări din cele citate, cît și folo
sirea continuă a unor forme de popu
larizare, cum ar fi expozițiile cu o frec
vență sistematică (cam 7-8 intr-un an), 
întâlnirile cu specialiști ai muzeelor și 
studenți de la Institutul de arte plastice, 
audiții muzicale (grupate uneori în ci
cluri: prelucrări de folclor, arii din opere 
etc.), solicitarea permanentă a unor gru
puri de soliști vocali și instrumentiști 
ș.a. Sînt cîteva acțiuni permanentizate în 
unele locuri, astfel încît ele au deschis 
posibilitatea reală de trecere la înființa
rea unor cercuri organizate, cărora spe
cialiștii —și așa solicitați — le pot da un 
ajutor substanțial,

1 ’
La masa rotundă 

despre:

tetelor U.T.M. și responsabili cu munca 
culturală din întreprinderile clujene.

VAIDA MIRCEA, responsabil cultural, 
în comitetul U.T.M. de la U.R.C.C.: 
„Acțiuni de mare amploare, spectacu
loase nu se pot organiza la noi. Avem 
doar 23 de tineri. In practica noastră 
am încetățenit o acțiune permanentă 
săptămînală (de obicei marți dnd 
programul e mai ușor). O numim 
„După-ămiază cultural-sportivă". In- 
cadul ei organizăm audiții muzicale. 
Una din teme a fost „George Enescu 
— compozitor și interpret". Un tâ
năr procură discurile necesare, alții rea
lizează expunerea informativă, altul re
comandă cărți despre compozitorul sau 
interpretul după-amiezii noastre qultu- 
rale. Alteori, am organizat prezentarea 
operei unor scriitori. Aici s-a născut și 
inițiativa de a organiza pe o perioadă de 
timp mai îndelungată învățarea de poezii. 
La sfîrșitul etapei pe care o vom stabili 
vom desfășura un concurs cu tema: „Cine 
cunoaște mai multe poezii și care este 
cel mai bun recitator".

In multe întreprinderi clujene un mare 
număr de tineri frecventează cursurile 
Școlii populare de artă. Este lesne de în
țeles că unii dintre aceștia dispun de su
ficiente cunoștințe pentru a deveni in
structori voluntari, cu ajutorul cărora ti
nerii să învețe cîntece noi.

Lui GHEORGHE VĂLĂSTEAN, res
ponsabil cultural în comitetul U.-T.M. de 
la Atelierele „16 Februarie" unde sînt 
peste 800 de tineri, i_am propus să dis
cutăm despre cercurile de educație este
tică. Iată răspunsul:

— Despre activitatea cercurilor nu aȘ 
putea vorbi căci nu avem. Există însă 
unele activități îndrăgite de tineri, dar, 
din păcate, nepermanentizate în activita
tea clubului nostru.

Despre ele ne-a vorbit și directorul 
clubului, ION PETRINDEANU, cu ocazia 
vizitei făcute în întreprindere. Formațiile 
artistice desfășoară aici o rodnică activi
tate. Artiști de la Operă prezintă 
spectacole la club. In urma unor a- 
semenea spectacole s-au organizat discu
ții cu artiștii. Pe secții, s-au organizat 
vizite la muzee și expoziții. Au fost invi
tați scriitori în mijlocul tinerilor.

Dar toate acestea, așa cum spunea și 
Gheorghe Vălăstean, n-au continuitate, 
deși există tineri talentați, care scriu 
texte de brigadă reușite (Gheorghe Bonfi, 
Ion Mohor). Un cerc literar nu există 
însă, după cum nu există nici un cerc 
plastic, cu toate că în biroul tovarășului 
director al clubului se aflau cîteva sculp
turi realizate de muncitorii din fabrică.

★

Apropiatele lucrări scrise slnt pregătite din timp de elevii Școlii medii din cadrul Complexului școlar din Blrlad. Iată-i 
pe elevii clasei a lX-a J în laboratcrul de chimie la o oră de consultație.

Foto : FLORIN ȚAGA

„Pentru că nu mă 
cunoașteți trebuie să 
vă spun de la începui 
că mă numesc Sanda, 
iar de curînd am îm
plinit 14 ani".

Așa începe una din
tre scrisorile primite 
zilele trecute la redac
ția noastră. Rezumăm 
mai jos cîteva din în
tâmplările prin care a 
trecut — povestite 
de ea.

In clasa I a luat

IV-a în București și 
am luat premiul I", 
scție Sanda.

Atunci a avut însă 
un alt necaz. Cînd a 
venit cu premiul aca
să mama i-a prezentat 
un alt tată. Tatăl vi
treg era „un om foar
te bun". I-a dat fetei 
bani să se distreze, i-a 
dat voie să meargă 
singură la ștrand sau 
în parc. La ștrand s-a 
împrietenit cu Elvira,

„AM PLÎNS
PENTRU
PRIMA
DATĂ"

premiu, dar tot de a- 
tunci au început și 
necazurile ei. Părinții 
au început să se certe 
și într-una din zile 
mama fetei a luat 
două geamantane și a 
plecat la București. 
Fata a fost dusă la 
părinții tatălui. După 
puțin timp, tatăl s-a 
recăsătorit și a luat-o 
pe fată la el. Mama 
vitregă o bătea. Fata a 
fugit la bunica. Apoi 
a venit mama de la 
București și a dus-o 
la ea.

„Am terminat clasa

iar tatăl vitreg i-a dat 
voie să meargă cu 
Elvira la „ceaiuri". A 
primit bani și pentnu 
coafor, i s-a cumpărat 
o pereche de pantofi 
cu găurele cu vîrf și 
toc cui. Să nu se facă 
fata „de rîs" la „cea
iuri".

Mama a plecat cu 
tatăl vitreg la mare, 
iar pe fată au dus-o 
înapoi la bunici.

Clasa a VII-a a 
continuat-o tot la pri
ma ,coală. S-a întâlnit 
cu vechii colegi, dar 
ei s-au uitat la ea ca

la urs. Nu se price
peau la o coafură 
„fantezie". Uițul din 
colegi i-a zis t „buf
niță".

A doua zi Sanda nu 
s-a mai dus la școală. 
Și-a luat costumul de 
baie (fără să știe bu
nica) și a mers la 
ștrand. La ștrand s-a 
împrietenit cu Nella 
(care era exmatricula
tă) și tot ea i-a făcut 
cunoștință cu Gigi, 
Mihaela, Mișu, Gioni, 
Dorel și alții.

Intr-o zi părinții 
Nellei au fost plecați 
și Sanda a mers cu 
ceilalți la ea. Au dan
sat după radio și bă
ieții au adus vin. A 
băut și Sanda cîteva 
pahare. Noaptea a dor
mit acolo. „Nici nu 
știu ce s-a mai întâm
plat, pentru că m-am 
trezit a doua zi". Cînd 
au venit părinții lui 
Nella acașă, s-a mutat 
la Gigi. Nu s-a mai 
dus la școală.

Intr-o zi, în drum 
spre gară, s-a întâlnit 
cu Nella și) „nu a pu
tut scăpa de ea". Se 
organizau la ea niște 
„întâlniri"... Au urmat 
apoi alte „întâlniri" și 
așa... s-a trezit la tri
bunal.

„Voi fi trimisă la 
reeducare", își încheie 
ea povestea. Am plîns 
pentru prima dată și 
m-am gîndit să vă 
scriu această scri
soare".

P. S. Neplăcută în
tâmplare ! Ce păcat că 
nu s-a găsit nimeni 
s-o ajute pe această 
tînără cu un sfat, îna
inte de a ajunge la a- 
ceste lacrimi ale „po
căinței".

c
Frații corslcanl t Republica: 

8, 10, 12,15, 14,30, 16,45, 19,15,
21.30 ; Grivița : 9, 11,30, 14, 16,30, 
19, 21,30 1 Flamura : 9, 11,30, 14,
16.30, 19, 21,30 j Germanie, stelu
țele tale: Carpați : 10, 12, 14,
16, 18,15, 20,30 1 Tomis : 9,15, 11,30, 
13,45, 16, 18,15, 20,30 1 Aurora : 10, 
12, 14, 16, 18,15, 20,30. Cum stăm, 
tinere ? : Capitol: 10, 12, 14, 16,15,
18.30, 20,45 1 Giuleștl : 10, 12, 14,
16, 18,15, 20,15 1 Floreasca : 16,
18,15, 20,30 1 Modem : 10, 12, 15,
17, 19, 21 1 Totul despre Eva:
București : 9,30, 12,15, 15, 17,45,
20.30 j Miorița : 9,30, 12,15, 15,

Cronica
Eva, pare a spune filmul lui 

Ioseph Mankievicz, este vidul cel 
mai periculos, de care greu te poți 
apăra: perfidia. Un personaj ci
nematografic atît de concret con
ceput, cu atîta particularitate în 
felul de a privi, de a surîde mie
ros, de a păși umil de parcă își 
cere scuze că dislocă aerul, întru
nește cu toate acestea trăsăturile 
unei întregi categorii de indivizi, 
devenind simbol al ipocriziei și al 
celui mai detestabil carierism. Că 
maniera sa de a parveni se mani
festă în lumea teatrului — mai 
sensibilă decît oricare flateriei și 
intrigilor de Culise — nu exclude 
deloc caracterul general uman al 
viciului încriminat. De aici o per
manență — virtutea marilor opere 
ce înfruntă timpul — a probleme
lor morale și psihologice pe care 
le ridică filmul regizorului ameri
can Ioseph Mankievicz. Un film 
care dacă n-ar străluci decît prin 
studiul profund al unui caracter : 
Eva, și virtuozitatea pregnantei 
personalități actoricești care e

• formațiile artistice și cultivarea pa
siunii pentru frumos;

• activități la îndemîna fiecărei orga
nizații ;

• posibilități nevalorificate,
LOCUL : Comitetul orășenesc U.T.M. 

Cluj. PARTICIPANT!: secretari ai corni-

Cele aflate în întreprinderi, „la fața 
locului", ori din relatările participanților 
la masa rotundă, au relevat cîteva as
pecte asupra cărora comitetele U.T.M. și 
în mod deosebit Comitetul orășenesc 
U.T.M.-Cluj, vor trebui să-și îndrepte a- 
tenția cu mai multă stăruință, pentru a 
da tuturor manifestărilor continuitatea 
necesară. Cum spuneam, în multe locuri 
există premize satisfăcătoare pentru or
ganizarea unor cercuri. înființarea lor ar 
asigura un nivel mai înalt educației este
tice a tinerilor din întreprinderile clu
jene.

N. DRAGOȘ
V. RANGA

C. STANESCU 
A. I. ZAINESCU

Concurs literar pentru elevi
CLUJ (de la co

respondentul nos
tru). — Duminică s-a 
desfășurat la Cluj 

regională a 
I de lite- 

elevilor 
medii, 

și pro- 
la care 

participat a-

faza 
concursului 
ratură al 
din școlile 
pedagogice 
fesionale, 1 
au 
proape 200 de elevi

clasificați în urma 
fazelor raionale. 
S-au acordat 42 de 
premii și mențiuni. 
„Actualul concurs 
— spunea Mihai 
Friteanu, secreta
rul filialei din Cluj 
a Asociației de stu
dii istorice, filologi
ce și folclorice, a 
dovedit o simțitoa-

re creștere față de 
anul trecut în însu
șirea materialului 
prevăzut de pro
grama școlară și în 
completarea aceste
ia cu cunoștințele 
acumulate din citi
rea. operelor litera
re, a studiilor cri
tice".

Printre cei mai

buni concurenți: 
Hosu Andrei de la 
Școala medie din 
Jibou, Bile Elena 
de la Școala medie 
din Huedin, Zăpîr- 
țan Liviu, Școala 
medie „M. Emines- 
cu" din Cluj, Melnic 
Sanda Școala medie 
Turda. eta<

I N E M A T O G R A F
17.45, 20,30; 12 scaune : Victoria t
10, 12, 14, 18,15, 20,30 ; Fero
viar : 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30 ; 
Flacăra : 16, 18, 20 ; Domnișoara... 
Barbă-albastră : Central: 10, 12, 14, 
16, 18,15, 20,30 1 Buzești : 15, 17, 
19, 21 ; Un surîs în plină vară : 
Lumina : 10, 14, 16, 18,15, 20,30;
Popular : 15, 17, 19, 21; Luceafărul: 
16, 18,15, 20,30 ; Tragedia opti
mistă : înfrățirea între popoare r
15.45, 18, 20,15 ; Foto Haber :
Union : 16, 18,15, 20,30; Viitorul :
16, 18,15, 20,30 1 Cele trei lumi ale 
lui Gulliver t Doina : lli30, 13,45, 
16, 18,15, 20,30; Cosmos: 16, 18, 20, 
Rude de singe t Excelsior 1 10,

12, 16, 18,15, 20,30-, Melodia 1 10, 
12, 14,30, 16,30, 18,3Q, 20,30 » Lira 
15,30, 18, 20,30 ; Totul rămîne oa
menilor : Cultural t 16, 18,15,
20,30 ; Pași spre lună : Dacia : 10, 
11,45, 13,45, 15,30, 17,15, 19, 21 » 
Valea vulturilor t Cringași .1 16,

E
18,15, 20,30 ; Lovitura de pedeap
să : Bucegi : 10, 12, 16, 18,15,
20,30; Pacea : 16, 18, 20-, Hoțul din 
San Marengo : Unirea : 11, 16,
18,15, 20,30 ; Renul alb : Vitan : 15, 
17, 19, 20,45 ; Dezrădăcinați! :
Munca : 16, 18,15, 20,30 ; Vi-1 pre
zint pe Baluev : Arta : 16, 18, 20 ; 
Omul cu ricșa : Moșilor : 15,30, 18, 
20,30 ; Cavalerul Pardaillan: Co- 
lentina : 14,30, 16,30, 18,30, 20,30 ; 
Tudor : Volga : 10,30, 16,30, 19,30 ; 
O zi ca leii : Cotroceni : 15,30, 18, 
20,30 ; Îndrăgostitul t Progresul: 
15, 17, 19, 21 1 Ferentari t 14,30, 
16,30, 18,30, 20,30; Iolantha t Dru
mul Sării 1 16, 18, 20.

filmului
Bette Davis și încă ar fi de-ajuns. 
Adăugind un dialog spiritual și o 
acțiune psihologică subtilă gradată, 
o abilă scoatere a măștilor ca de- 
cojirea minuțioasă a unui fruct, 
pînă la miezul lui amar, crud de 
adevărat, ne dăm seama că „To
tul despre Eva" reprezintă o va

mia de Interpretare, fn aplauzele 
unei adunări însuflețite. Doar 
două-trei persoane stau în rezervă 
și din zîmbetul lor ironic între
vezi vag secretul carierei zgomo
tos consfințite în acel moment. 
Gîndul unui personaj (soția 
dramaturgului), apoi al altuia 
(Margo, „idolul" Evei), al re
gizorului și al cinicului critic 
— slujesc drept comentariu re
trospectivei ce se încheagă din 
mai multe unghiuri — puncte de

cordat ca o acțiune polițistă. 31 
cît de pasionantă e descoperirea a- 
cestei crime morale pregătită cu 
zîmbetul pe buze, în tăcere și dis
creție, cu iscusința marilor lovi
turi de teatru. E ceea ce în termeni 
juridici se cheamă o „crimă per
fectă". Fără urme exterioare, fără 
martori sau — atunci cînd apar, 
accidental, ca acel jurnalist dibaci 
care descoperă minciuna, dar îi 
dă concursul ca să poată profita și 
el — sînt abil făcuți inofensivi.

Printre tinerii cu bune rezultate In mun
că, de Ia Uzina mecanică din Clmpina, se 
numără fl strungarul Nlcolat Gheorghe 

din eectia tlfe-pompe 
foto: N. STELORIANDIN REGIUNEAOLTENIA

(Urmare 
din pag. I)

să fie dirijate spre al
te gospodării. Aceste 
mișcări au și început 
în raioanele Segarcea, 
Băilești și Calafat. 
Mai mult, pe plan re
gional am redistribuit 
temporar un număr de 
aproximativ 150 de 
tractoare și semănă
tori 2 SPC—2 cu cei 
mai buni mecaniza
tori care au și început 
să jșlece spre raioanele 
din nord pentru a a- 
juta unitățile agricole 
de aici la semănat.

în scopul de a aju
ta pe șefii de brigăzi 
de tractoare să-și con
sacre tot timpul bu
nei organizări a mun
cii în brigăzi, prin în
drumarea fiecărui me
canizator, remedierea 
defecțiunilor care se 
pot ivi la tractoare 
sau mașini revin a- 
proape exclusiv atelie
relor mobile, care sînt 
în permanență pe te
ren insoțite de ingi
neri și mecanici de a- 
teliere. Pe lîngă cele 
existente, au mai fost 
amenajate în S.M.T., 
pe cămioane sau re
morci, încă aproxima
tiv 40 de ateliere mo
bile.

Am întîlnît în toate 
comunele și satele si
tuate pe traseul brigă
zii noastre o activitate 
deosebită. Marea ma
joritate a colectiviști
lor sînt pe cîmp din 
zorii zilei, de unde se 
întorc spre casă seara 
tîrziu cînd mecaniza
torii se retrag la dor
mitor. Organizațiile 
U.T.M. manifestă în 
aceste zile o grijă deo
sebită pentru înfăptu
irea propriilor anga
jamente cu privire la 
sporirea contribuției 
tineretului la efectua
rea tuturor lucrărilor 
din actuala campanie 
agricolă într-un timp

dt mai scurt și la un 
nivel agrotehnic supe
rior. La Terpezița, 
5ălcuța, Gogoșu din 
raionul Craiova, tine
rii colectiviști purtă
tori de atelaje se în
trec pentru aprovizio
narea ritmică a semă
nătorilor cu semințe, 
pentru transportul o- 
perativ la cîmp a ce
lor necesare tractoriș
tilor. Ca o ilustrare a 
răspunderii cu care ti
nerii colectiviști își în
deplinesc sarcinile în
credințate, este și fap
tul că toți cei 60 de 
tineri recomandați de 
organizațiile U.T.M. 
să lucreze ca însoți
tori pe semănători sint 
în aceste zile prezenți 
în permanență la 
posturile lor de lucru.

Grupele U.T.M. pc 
brigăzile de tractoare 
ale S.M.T. Cîrcea, în 
colaborare cu grupele 
sindicale se ocupă cu 
multă atenție de an
trenarea tuturor tineri
lor mecanizatori în 
întrecerea socialistă 
ale cărei obiective 
centrale sînt : efectu
area lucrărilor în 
timpul optim și la 
nivelul agrotehnic re
comandat.

Ca rezultat al măsu
rilor amintite și al par
ticipării active a mun
citorilor din G.A.S., 
mecanizatorilor și co
lectiviștilor la toate 
lucrările din campanie 
s-a reușit ca, pînă la 
data de 13 aprilie, 
să se însămînțeze cu 
porumb o suprafață de 
peste 40000 hectare. 
Pămîntul se zvîntă, 
cresc suprafețele pe 
care este pregătit pa
tul germinativ, spore
ște viteza zilnică la 
însămînțări. Toate a- 
cestea, sînt garanții că 
însămînțarea porum
bului, în regiunea Ol
tenia, te vi termina 
în epoca optimă.

O «ceni din Ulm

victimă perfidiei și finalul mora
lizator nu-ți displace.

Cu o rezervă privind acel ușor 
accent fatalist degajat în final, ce 
cuprinde numai în subsidiar po
ziția opiniei publice în imunizarea 
viciului, filmul lui Mankievicz în
deamnă la reflexii. Mirajul teatru
lui. al strălucirii de o seară, al ar
tei înțelese nu ca pe o dăruire d ca 
pe o egoistă acaparare de aplauze 
51 frivolități publicitare, face multe 
victime. Eva, ca și Ellen, Helga

„Totul despre Eva“
loare a cinematografiei realiste a- 
mericane.

Filmul continuă o tradiție ce 
impuse, în perioada de după cel 
de al doilea război mondial, presti
giul artistic al filmului american : 
realismul psihologic. Ascuțita ana
liză a caracterului pervertit de 
practica unei societăți fără scrupu
le, începe lent, cu o fină, abia 
perceptibilă pregătire. In plină 
glorie (și poză a modestiei ipo
crite) Eva primește un mare pre

vedere. Toate completează admira
bil, în timp, îmbogățind cu noi 
nuanțe, portretul acestei ingenue 
perfide ce-și calculează fiecare 
zîmbet modest și îndatoritor cum 
își reglează țintașul tirul armei 
sale.

Pentru spectator, ca și pentru 
personajele dramei, desvăluirea a- 
devăratei fețe a Evei, cu diploma
ția ei diabolică, genială simulantă 
a modestiei și gentileței — e pli
nă de surprize. Filmul te ține în

Cumpărați printr-o ochiadă, un 
surîs galeș de femeie ce știe să 
promită atit dt trebuie ca să se 
facă în continuare dorită, Eva e 
frumoasă, tînără și — trebuie să 
credem pe cuvînt autorul filmului 
— talentată. Demonstrația scenică 
se face în culise. Virtuozitatea jo
cului e urmărită exclusiv în viață, 
acolo unde reacțiile partenerilor 
pot fi neașteptate și juca renghiuri 
celui mai iscusit scamator. Eva va 
fi, la rîndu-i, pedepsită să cadă

ori Renate din alt film geamăn- 
ca temă, „Germanie, steluțele tale", 
sînt rotițele și totodată victimele 
unui întreg mecanism diabolic 
pus la punct de rapacitatea și d- 
nismul societății capitaliste. Ceea 
ce nu disculpă însă eroii (îndeo
sebi pe Eva), ci îi explică, te face 
să le înțelegi resorturile. Și să le 
dezaprobi și mai mfult tactica. 
Anne Baxtee care o interpretează 
cu finețe pe Eva și-a găsit o re- 
plicantă de zile mari în Bette Da

vis, (care reapare pe ecranele noa
stre adăugind o notă majoră crea
țiilor anterioare aplaudate la noi). 
Sardna ei e ușoară și neînchipuit 
de grea totodată. Joacă cu dezin
voltură un rol de care nu e stră
ină : o vedetă în apogeul carierei, 
dar și o femeie irascibilă, neso
ciabilă, dar nu din incapacitatea 
de a comunica ci din refuzul de a 
stabili legături cu mediul pe care-1 
urăște. E senzațional să afli că 
actrița cu replică dnică, acest 
idol al publicului, n-a intrat în 
viața ei într-un bar, dedt dnd a 
ținut să-și serbeze, cu voită publi
citate, un eveniment feririt : că
sătoria. Singura răzbunare pe care 
această femeie demnă și-a permis-o 
față de cabala josnică organizată cu 
perfidie împotriva ei. Bette Davis 
e impresionantă în fiecare moment 
al prezenței ei pe ecran, al re
plici tăioase, rostite cu sarcasm 
întors de multe ori împotriva ei 
însăși, al privirii tăcute, în
cărcate de înțelegerea superioară 
a lucrurilor. O lecție de virtuozi
tate actoricească dublează pe cea 
de viață, oferită de regizor.

ALICE MĂNOIU



■r— Cercul 
științific 

studențesc
>— Ml se pare nepotrivit să 

cerem studenților, in cadrul 
muncii de cercetare științifică, 
să facă cine știe ce mari des
coperiri. Practic este imposibil, 
pentru că studenții se află abia 
în faza însușirii cunoștințelor 
de specialitate. Spun acest lu
cru, pentru că și în institutul 
nostru îșî făcuse loc, mai îna
inte, această exagerare. Dar 
munca de cercetare științifică 
este foarte necesară pentru stu- 
denți. Ea le oferă cunoștințe în 
plus, îl ține la curent cu nou
tățile din știință și tehnică, li 
familiarizează cu problemele 
practice ale producției. Intere
sul pentru cercetare constituie 
un bun de preț cîștigat In facul
tate care rămîne pentru toată 
viața. De aceea. în institutul 
nostru, activității de cercetare 
studențească i se acordă o 
mare atenție. Experiența pro
prie ne-a arătat că studenții 
care în facultate au 'desfășurat 
o muncă de cercetare științifi
că, devenind ingineri, au obți
nut rezultate foarte bune în 
producție.

Plecînd de la aceste consi
derente, în planurile noastre 
de cercetare științifică am pre
văzut întotdeauna lucrări cu 
caracter monografic, care im
pun o documentare riauroasă. 
Nu sînt puține la număr, însă, 
nici lucrările de experiență 
practică, care solicită îndeosebi 
aptitudinile creatoare ale stu
denților.

...Cuvintele aparțin tovarășu
lui prof. univ. Ion Anton, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R.. prorector al Insti
tutului politehnic din Timișoa
ra. care ne-a împărtășit aspec
te din activitatea șl experiența 
studenților din institut în mun
ca de cercetare științifică. Din 
totalul de 5 000 de studenți a- 
proape 1 000 desfășoară muncă 
de cercetare științifică, In ca
drul celor 26 de cercuri. Sesiu
nile de comunicări au scos în
totdeauna în evidentă temeini
cia activității desfășurate de 
studenți- Recent, în cadrul Fa
cultății de chimie industrială a 
avut loc o asemenea sesiune. 
Din cele 26 de lucrări, 9 au 
fost propuse pentru seminarul 
național de la București,, iar 
cele mai multe premiate. Legă
tura de conținut dintre cerce
tarea științifică și producție 
este caracteristica cercurilor 
științifice studențești din insti
tutul lor. Lucrări ca : „Cerce
tări asupra compactării pămîn- 
turilor prin vibrare*, „Studiul

hidraulic al sifoanelor pentru 
irigația în brazde" și, în special, 
„Proiectarea, executarea și eta- 
lonarea unor chei dinamome- 
trice pentru strîngerea șurubu
rilor de înaltă rezistență* — 
din cadrul cercurilor Facultății 
de construcții — pot fi aplicate 
cu succes în practică.

Conținutul muncii de cerce
tare științifică în acest institut 
s-a îmbogățit în ultimul timp, 
cîștigînd repere noi. In ce cons
tă îmbogățirea ? E vorba des
pre Generalizarea experienței 
Facultății de chimie industrială, 
în vara trecută, studenții anu
lui IV au făcut practică între 8 
ș] 10 săptămînl. în ultimele trei 
săptămîni II s-a cerut, conform 
programei, să urmărească un 
singur aspect mai important al 
producției. Multi studenți au 
studiat problemele stabilite și 
au realizat lucrări pe care le-au 
prezentat într-o sesiune ..neo
ficială* ținută în toamnă, Ia 
încenutul anului universitar. 
Acțiunea, s-a dovedit fructuoa
să. Pornind de aici, rectorul a 
luat măsura trecerii acestei ac
tivități în cadrul muncii de 
cercetare științifică. în practi
ca pe care o vor face în vară 
studenții vor primi teme legate 
de producție, pe care să le ur
mărească pe toată perioada de 
practică. Aceste teme vor fi in
cluse dinainte în planul activi
tății de cercetare științifică.

'Această experiență a ajutat 
rectoratului și în luarea altor 
măsuri de ordin metodic. Se 
știe că, de regulă, sesiunile de 
comunicări se fin la jumătatea 
anului universitar, în lunile 
martie-aprilie. Sistemul prezin
tă, cel puțin pentru acest insti
tut, dezavantaje. Practic, mun
ca de cercetare științifică se 
face numai într-o lună și jumă
tate, maxim două, din primul 
semestru. Or, în acest răstimp 
nu se pot realiza decît unele 
lucrări, cu un caracter mai do
cumentar, în timp ce altele, de 
experiență, care necesită timp 
de urmărire în producție, sînt 
gata abia la sfîrșitul anului 
universitar, și, deci, nu pot fi 
prezentate la sesiune. De aceea, 
rectoratul a hotărît ținerea se
siunilor toamna, cînd se pot 
prezenta roadele activității în
treprinse de-a lungul întregu
lui an universitar, putînd fi pre
zentate și lucrările realizate în 
timpul practicii. în acest fel, 
sesiunile vor putea fi pregătite 
din vreme, existînd, totodată,

I In laboratorul de cercetări 
electrice al Facultății de fi
zică de la Universitatea din 

Timișoara
Foto : EMIL COJOCARU
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înzestrarea întreprinderilor

de transporturi auto cu noi autobuze

și autocamioane

Autobazele întreprinderilor 
regionale de transport auto 
din țară au primit în cursul 
acestui an peste 250 autobas
culante, 300 autocamioane și 
150 autobuze. Ca urmare a do
tării cu noi autovehicule, a 
exploatării și întreținerii mai 
raționale a lor, volumul de 
mărfuri transportate în pri
mele trei luni ale acestui an 
este egal cu cel din întreg a- 
nul 1958. S-au îmbunătățit in
dicii tehnico-economici de uti
lizare a autovehiculelor. Ast
fel, productivitatea autovehi
culelor de marfă a crescut în 
această perioadă cu 21 la sută, 
iar la transportul de călători 
cu 11 la sută, față de aceeași

perioadă a anului trecut. De a- 
semenea, datorită reducerii 
prețului de cost s-au obținut 
economii în valoare de peste 
un milion lei.

Unitățile auto au luat o se
rie de măsuri pentru deser
virea în cît mai bune condiții 
a călătorilor. S-a realizat o 
creștere a vitezei medii comer
ciale și scăderea întîrzierilor 
pe parcurs a autobuzelor. Pa
ralel cu sporirea numărului de 
curse de pe itinerariile exis
tente s-au deschis noi trasee a 
căror lungime însumează 70 
de km.

(Agerpres)

A apărut nr. 1 /1964
al Analelor Institutului de 
istorie a partidului de pe 
lingă C.C. al P.M.R. cu 

următorul cuprins :

La rubrica ARTICOLE, re
vista publică următoarele ma
teriale : „Ștefan Gheorghiu, 
propagandist și organizator de 
seamă al mișcării muncitorești 
din Romînia", de G. Tudoran; 
„Situația clasei muncitoare 
din Romînia în perioada 1934- 
1938“, de N. N. Constantinescu, 
C. V. Băloiu; „Afirmarea ari
pii de stingă din Partidul so
cial-democrat din Romînia în 
anii 1914—1916“, de N. Copoiu; 
„Aspecte privind atitudinea 
ostilă a militarilor romîni îm
potriva fascismului și a pre
gătirii războiului antisovietic 
(septembrie 1939 — 22 iunie 
1941)“, de Minea Stan, Al. 
Neamțu.

Rubrica COMUNICĂRI cu
prinde : „Acțiuni ale muncito
rilor șomeri din Banat în anii 
1929—1933", de G. Sarafolean; 
„Activitatea desfășurată sub 
conducerea P.C.R. de Cercul 
de orientări și documentări 
sociale (1931—1932)“, de St. 
Lache ; „Solidaritatea oameni
lor muncii din Romînia cu 
lupta eroică a comuniștilor 
germani și cu insurecția ar
mată a proletariatului aus
triac din februarie 1934" ' de 
I Babici. S. Istrate ; „Solida
ritatea mișcării muncitorești 
din Romînia cu răscoala țăra
nilor din partea de nord a fos
tului județ Muscel din vara 
anului 1911“, de Gh. Pîrnuță.

Revista mai cuprinde rubri
cile : NOTE BIBLIOGRAFICE 
și INFORMAȚII.

Pe

Cu prilejul prezentării scri
sorilor de acreditare, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Chineze în 
R. P. Romînă, Liu Fan, a de
pus marți o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Pa- 

i triei.
La solemnitate au fost de 

i față reprezentanți ai Ministe- 
I rului Afacerilor Externe, Mi

nisterului Forțelor Armate și 
Sfatului Popular al Capitalei.

★

Marți a avut loc o ședință 
de comunicări a Institutului 
de studii sud-est europene. 
Acad. Emil Condurachi, secre
tar general al Asociației inter
naționale de studii sud-est eu
ropene a vorbit despre „Pro
bleme de istorie veche, sud- 
est europeană, în lumina cer- 

■ cetărilor arheologice". Comu- 
l nicarea a fost ilustrată cu 
i proiecții.

In zilele de 18 și 19 aprilie 
a.c. va avea loc în cadrul In
stitutului de Medicină și Far
macie din București, cea de a 
Vil-a Conferință pe țară a 
Cercurilor Științifice Studen
țești — Secția Științe Medi
cale și Farmacie, la care se 
vor prezenta peste 70 lucrări 
științifice de către studenții 
celor cinci institute de medi
cină și farmacie din țară.

★

Marți seara, la Teatrul Mun
citoresc C.F.R. din Capitală, 
s-a prezentat în premieră pie
sa „N-avem centru înaintaș ', 
de Nicuță Tănase. Piesa a fost 
pusă în scenă de regizorul N. 
Al. Toscani, scenografia fiind 
semnată de Teodor Constanti- 
nescu. Din distribuție au făcut 
parte actorii Ștefan Bănică. 
Șt. Mihăilescu-Brăila, Dumi
tru Furdui, Tamara Buciucea- 
nu-Botez, Ion Pogonat, Ileana 
Codarcea, Mircea Dumitru, Gh. 
Dumbrăveanu, Minei Klepper,

Radu Gh. Zaharia, Gavril Tă
nase și alții.

★

Baritonul Ladislau Konya, 
prim solist al Teatrului de O- 
peră și Balet al R. P. Romîne, 
a plecat spre Belgia pentru a 
susține o serie de spectacole 
cu „Aida" pe scena Operei din 
Liege.

★

După ce a cîntat la Cluj în 
opera „Boema", împreună cu 
soția sa, soprana Liliana Va- 
silieva, tenorul bulgar Nicola 
Nicolov a interpretat marți 
seara pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Ro
mine rolul lui Radames din 
opera „Aida". Conducerea mu
zicală a aparținut dirijorului 
Egizio Massini artist al po
porului.

Artiștii bulgari vor mai 
apare pe scena bucureșteană 
în opera „Carmen" în ziua de 
17 aprilie.

(Agerpres)

DIN POSTA DE IERI
și posibilitatea completării unor 
lucrări, a îmbogățirii lor.

Toate acestea au constituit 
puncte de plecare pentru întoc
mirea planului de cercetare 
științifică pe anul universitar 
1964—1965. Odată cu stabilirea 
convențiilor de practică vor fi 
culese și teme pentru lucrări 
din întreprinderile orașului, 
Uzina mecanică, Electromotor, 
precum și din alte centre in
dustriale, cum ar fi Reșița, un
de studenții institutului fac 
practică. O altă parte din teme 
vor fi incluse în plan la propu
nerile studenților, stimulîndu- 
li-se, astfel, pasiunea pentru 

cercetare. Nu vor fi uitate te
mele de proiectări și realizări 
de aparate pentru laboratoarele 
institutului. Laboratoarele de 
tehnologie, construcții de ma
șini, sudură (Facultatea de me
canică) și cel de mecanisme și 
organe de mașini (electrotehni
că) vor fi utilate pe această 
cale.

Un sprijin mai susținut în 
stimularea interesului pentru 
cercetare, pentru cuprinderea 
unui număr și mai mare de stu
denți în cadrul acestei activi
tăți îl pot da consiliile asocia
țiilor din facultăți care vor tre
bui să colaboreze îndeaproape 
cu conducerile facultăților în 
îndrumarea competentă a acti
vității cercurilor științifice stu
dențești.

ION ANDREIȚĂ

In peisajul feroviar al țării au 
apărut în ultimii ani, alături de 
modernele locomotive Diesel-e- 
lectrice și siluetele svelte alte 
blocurilor de centralizare. Numai 
pe linia București-Timișoara s-au 
înzestrat cu cele mai moderne a- 
gregate de centralizare 5 stații de 
cale ferată.

Construite în întregime în țara 
noastră, blocurile de centralizare 
tip C. R. 3 răspund celor mai 
exigente cerințe ale traficului fe
roviar. Față de vechile sisteme, 
blocul C. R. 3 concentrează în
treaga activitate din stație în mina 
unui singur om. Sistemul de re
lee și luminoschemă, pe baza că
rora funcționează blocurile de 
centralizare, contribuie la dirija-

Au curățat izlazul
Zilele trecute, peste 80 de 

tineri din, comuna Corbeasca, 
raionul Adjud, au curățat prin 
muncă patriotică- peste 50 ha 
de izlaz de spini și mărăcini. 
Aceste suprafețe vor fi date 
în folosință pentru pășunatul 
vitelor începînd din acest an.

S-au evidențiat utemiștii : 
Munteanu Mitică, Boartă Vir
gil, Mereuță Ion și alții.

CORNEL REBEGEA 
corespondent voluntar

marile
(Urmare din pag. I)

care l-am început cu acest prilej va fi 
fără îndoială rodnic atît pentru noi cît 
și pentru ei.

— V-am ruga să ne vorbiți și des
pre ceilalți factori de care aminteați la 
început.

— In tehnica modernă de exploatare 
a furnalelor a intervenit, nu de multă 
vreme, un nou element — ridicarea tem
peraturii aerului suflat în furnal. Cu cît 
temperatura acestuia este mai mare, cu 
atît randamentul în tone fontă pe mc 
volum util și zi calendaristică este mai 
mare. Ridicarea temperaturii aerului in
suflat pune însă în fața furnaliștilor o 
serie de probleme noi pe care trebuie să 
și le însușească. Cursurile de ridicare a 
calificării pe care le-am organizat sînt 
axate tocmai pe transmiterea unor ase
menea noțiuni care să le permită furna
liștilor însușirea cît mai temeinică a ex
ploatării furnalelor în condițiile noului 
regim de lucru. Un rol deosebit de im
portant în menținerea unei temperaturi 
constante și cît mai înalte o are în aceste 
condiții maistrul de la creuzet. în cadrul 
redistribuirii cadrelor de care aminteam 
mai înainte am ținut seama și de această 
cerință.

Tot ca un fapt pozitiv trebuie aprecia
tă activitatea pe care organizațiile U.T.M. 
și sindicale, sub conducerea organiza
ției de partid, au desfășurat-o anul a- 
cesta pe linia educării furnaliștilor în 
întărirea disciplinei de producție.

Vizita la secția furnale ne-a dat po
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pas cu tehnica
rea cu precizie a trenurilor, toate 
operațiile de manevrare fiind fă
cute de impiegatul de mișcare 
blochist.

Prin blocurile turn s-a reușit să 
se elimine opririle nejustificate 
la semnalele de intrare și implicit 
evitarea consumurilor suplimen
tare de combustibil la luarea din 
loc a trenurilor. Marea problemă 
rezolvată de noile aparate C. R. 3 
este executarea simultană a ope
rațiunilor de manevră-manevră, 
manevră-circulație și circulație- 
circulație. Liniile de primiri-expe- 
dieri și manevră amenajate cu 
semnale luminoase de circulație și 
manevră calculate pe baza drumu
lui de alunecare, permit orice fel 
de simultaneitate în depline condi
ții de siguranța circulației. De 
unde înainte într-o stație de 4 
direcții de mers 'nu se putea primi 
decît un singur tren, azi se pot

primi simultan 4 trenuri putîn- 
du-se efectua în același timp zeci 
de mișcări complimentare de ma
nevră.

S-a reușit, de asemenea, să se 
reducă în mod simțitor timpii de 
efectuare a parcursurilor de cir
culație și manevră.

Prin multiplele probleme rezol
vate, sistemul coloanelor de ma
nevră face să se reducă timpii de 
compuneri și de descompuneri de 
trenuri cu 20 la sută, realizînd, 
totodată, descongestionarea activi
tății la blocul central și o sigu
ranță deplină.

Produs al Uzinelor „Electromag
netica", blocurile de centralizare 
tip C. R. 3 răsplătesc din plin 
eforturile inginerilor și tehnicieni
lor noștri.

GAVRILA GHEORGHE 
corespondent voluntar

Expoziție de fotografii

Cercul tinerilor 
agricultori

Deși organizat la începutul 
anului, cercul tinerilor agri- 
dultori de la Școala medie din 
comuna Negrești ' — raionul 
Oaș — se poate minări cu re
zultate interesante.

12 elevi din clasa a V-a A 
au întocmit o colecție de se
mințe a plantelor de cultură, 
legumicole și flori. 180 de sti
cluțe cu fel de fel de semințe 
sînt rochii acestei strădanii.

Laboratorul agricol s-a îm
bogățit și cu exemplare inte
resante de plante sau numai 
tulpini, fructe ca și preparate 
realizate din diverse legume. 
Instructivă este și colecția de 
ramuri și fructe sănătoase și 
atacate de diferite boli și dău
nători, principalele substanțe 
folosite în combaterea lor, ti
puri de altoi.

GAVRIL BALABAN
profesor

• Marti a sosit în Capi
tală echipa de tenis a 
U.R.S.S. care, începînd de 
joi va susține pe terenurile 
Clubului sportiv Progresul 
cîteva jocuri de antrena
ment în compania selecțio
natei R. P. Romîne. Lotul 
jucătorilor sovietici cuprin
de pe T. Leyus, S. Lihaciov, 
Al. Metreveli, N. Ivanov și 
R. Sivohin. întîlnirile dintre 
cele două echipe vor dura 
pînă la 22 aprilie. în prima 
reprezentativă a țării noas
tre vor evolua I. Țiriac, P. 
Mărmureanu, G. Bosch, D. 
Viziru, iar în echipa de ti
neret Ilie Năstase, C. Po- 
povici, S. Dron și Gh. Boa- 
ghe.

® Astăzi pe stadionul 
Giulești combinata de fot-

Membrii cercului 
de fotoamatori din 
cadrul Direcției re
gionale a naviga
ției civile din Con
stanța au expus, 
într-una din sălile 
clubului, cîteva din 
lucrările realizate. 
Printre ele se află 
cele semnate de Lu
cian Huiban din e-

chipajul navei „Ol
tenia" („Flori de 
toamnă", „La între
ținerea navei", „In 
așteptare11. „Pe ma
rea liniștită"). Ma
rinarul Mihail De
lege anu a expus fo
tografiile „Reflexe 
în Olt“, „Pod peste 
Olt", în timp ce 
Mircea Geanoglu a

prezentat în cadrul 
expoziției o intere
santă lucrare „A- 
pus de soare". Au 
mai expus, de ase
menea, Nicolae Vî- 
jiac, Gheorghe Tă
nase, A. Constanti- 
nescu și alții.

A. VARTAN 
student

0 inovație valoroasă
La Întreprinderea de repa

rații auto nr. 3 din Capitală, 
recondiționarea unor blocuri 
de motor finisate se făcea 
numai la cald. înainte de sfîr
șitul anului 1963 inginerțul Iu- 
liu Brodeski a propus ca a- 
ceastă sudare să se facă la 
rece. La cîteva zile după îna
intarea inovației la cabinetul 
tehnic a început experimenta
rea pe baza unhii chit din ră
șini, o rețetă simplă, ieftină, 
economicoasă. Acum, după 
primul trimestru, metoda se 
aplică în masă iar rezistența 
blocurilor este la fel de ridi
cată ca și înainte. Beneficiarii 
noștri, avizați asupra noii 
metode nu ne-au semnalat 
nici o deficiență. Economiile 
anuale adluse de inovație se 
ridică, la suma de 300 000 lei.

AUREL PUȘTAI 
muncitor

................... -.... .......—

Poștașul ne-a adus ieri de 
la corespondentul nostru 
voluntar V. Onoiu din Deva 
două fotografii. Prima repre
zintă un moment obișnuit în 
fabrica „Sebeșul* din Sebeș. 
La controlul făcut de Sanda 
Tomescu din serviciul C.T.C. 
toate produsele au fost de 
calitate superioară. Cea de 
a doua fotografie reprezintă 

un peisaj hunedorean.

trasee ale
sibilitatea să cunoaștem și alte aspecte 
legate de experiența furnaliștilor reși- 
țeni în îndeplinirea angajamentelor sta
bilite în întrecerea socialistă.

Angajamente mobilizatoare și-au fixat 
furnaliștii reșițeni și în reducerea con
sumului de cocs. Față de cifra planifica
tă ei și-au propus să folosească în fur
nal cu 10 kg mai puțin cocs pentru fie
care tonă de fontă elaborată. Ce ne ara
tă cifrele de pînă acum ? Pe primul tri
mestru cuvîntul dat nu numai că a fost 
respectat, dar furnaliștii și-au și depă
șit propriul angajament reducînd con
sumul de cocs cu încă 5 kilograme.

...Sîntem la camera de comandă a fur
nalelor. Aici aparatele supraveghează 
întregul proces de elaborare a fontei și 
intervin pentru a face o anumită corec
tare a parametrilor stabiliți. Indicatoa
rele înregistrează pe hîrtie linii și curbe, 
comunicînd astfel dispecerului diagrama 
interesantului proces care se produce în 
furnal. Căpătăm și noi explicațiile cu
venite. Prin creșterea temperaturii cu 
100°C în furnal consumul de cocs se re
duce cu 30 kilograme pe tona de fontă 
elaborată. Iată o rezervă spre care fur
naliștii reșițeni și-au îndreptat întrea
ga atenție. S-au făcut încercări, s-au 
căutat soluții. Rezolvarea a fost găsită 
prin folosirea unei instalații de insuflat 
aburi care permite acum ca aerul ce se 
utilizează în furnal să nu mai varieze 
în funcție de situația atmosferică. Avînd 
o umiditate constantă, un conținut mai 
bogat de oxigen, procesul de ardere este 
mai intens, consumul de cocs mai re
dus. Față de anul 1962, consumul de cocs

întrecerii socialiste
pe tona de fontă este mai mie cu circa 
140 kg.

Creșterea temperaturii în furnal a in
fluențat pozitiv și calitatea fontei.

Am urmărit în biroul șefului secției 
furnale graficul calității. Ne-am dat sea
ma încă o dată că în lupta pentru reali
zarea angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă a sporit și mai mult exigența 
furnaliștilor pentru „marca fabricii".

O scurtă privire asupra graficului de 
care aminteam la început arată că fur
naliștii reșițeni au pus pe prim plan în 
munca lor calitatea. Procentul de șarje 
declasate admis pentru acest an este de 
5 la sută. Specialiștii de aici ne asigură 
că în stabilirea acestei cifre s-a ținut 
seama de realizările cele mai bune ale 
anului trecut. In întrecere, furnaliștii 
au descoperit însă noi rezerve, au găsit 
noi posibilități care au permis ca „gra
nița" realizărilor maxime ale anului tre
cut să fie mutată spre limite cît mai scă
zute. Cifrele sînt grăitoare. De la o 
lună la alta calitatea șarjelor s-a îm
bunătățit. In ianuarie procentul de șarje 
declasate a fost de 1,68 la sută, în fe
bruarie — 0,78 la sută, în martie — 0,28 
la sută. In prima decadă a lunii aprilie 
— nici o șarjă declasată ’

De mai bine de o lună furnaliștii reși
țeni nu-și amintesc să mai fi produs vreo 
șarjă care să nu întrunească toate con
dițiile unei calități superioare.

Succesul acesta nu este întîmplător. 
El este asigurat de aplicarea unor mă
suri tehnico-organizatorice bine chibzui
te — rod al propunerilor făcute de fur- 
naliști cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan. Astfel, se ține zilnic o evidență pe 
bază de grafic asupra compoziției ma

teriilor prime intrate în depozite (în or
dinea descărcării vagoanelor în care ca
litatea materiilor prime variază de la un 
lot la altul). Aceasta permite ca rețe
tele de elaborare a șarjelor să fie alcă
tuite în mod cît mai judicios, în funcție 
de materiile prime folosite. Iarna, de 
obicei, condițiile atmosferice influențau 
în bună măsură calitatea materiilor pri
me. Prin amenajarea depozitelor și în
călzirea spațiului de sub estacadă (spa
țiul unde se află și vagonul cîntar) și a- 
cest neajuns a fost eliminat. Eforturile 
dozatorilor (șeful secției ne-a rugat să 
vorbim în primul rînd de utemistul Iosif 
Ranga, specialist al celor mai bune în
cărcări, care pentru rezultatele obținute 
anul trecut a obținut insigna de fruntaș 
în producție) au fost îndreptate spre con
ducerea sistemului de încărcare în func
ție de rezultatele obținute în luarea pro
belor de gaz la gura furnalului. în asi
gurarea unor probe de calitate trebuie 
să subliniem în mod deosebit contribuția 
maistrului Aurel Diaconescu : el a con
ceput un dispozitiv care înlocuiește ve
chiul sistem de luat probe cu unul mai 
simplu, mai precis și mai rapid. La toa
te acestea, pentru obținerea unor șarje 
de calitate, s-au adăugat eforturile fie
cărui furnalist pentru supravegherea a- 
tentă a instalațiilor, pentru respectarea, 
în toate fazele procesului de producție, a 
tehnologiei de fabricație.

★
în zilele care urmează vom transmite 

în continuare de la Reșița. Vom înfățișa 
alte aspecte din întrecerea socialistă la 
care participă cu entuziasm miile de si- 
derurgiști și metalurgiști din orașul de 
pe malurile Bîrzavei.

urmează sâ joace cîteva în* 
tîlniri în Iran, va susține un 
meci de verificare în com
pania echipei Flacăra roșie, 
din campionatul cat. C. în- 
tîlnirea începe la ora 16,15.

• Meciurile disputate în 
cea ce-a patra etapă a cam
pionatului unional de fotbal 
s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Spartak Moscova
— Kairat 1—0 ; Torpedo 
Moscova -— Dinamo Kiev 
2—1 : Dinamo Moscova — 
Moldova Chișinău 3—0 ; 
Neftianik Baku — T.S.K.A.
1— 1 ; Dinamo Tbilisi — 
Volga Gorki 2—0 ; Șahtior
— Șinnik 2—0 ; Zenit Lenin
grad — Torpedo Kutaisi
2— 0 ; S.K.A. Rostov pe Don
— Aripile Sovietelor Kuibî- 
șev 2—0 ; în clasament con
duce echipa Dinamo Tbilisi 
cu 8 puncte, urmată de Tor
pedo Moscova 7 puncte.

• Turneul internațional 
de fotbal de la New York 
se va desfășura în timpul 
Expoziției internaționale de 
Ia 31 mai — 9 august. Pen
tru prima oară o parte din 
jocuri vor avea loc în ora
șele din California. Cele 
zece echipe participante au 
fost repartizate în două 
grupuri după cum urmează: 
grupa I : Bahia (Brazilia), 
Lanerossi (Italia), Blackburn 
Rovers (Anglia), Werder 
Bremen (R. F. Germană), 
Hearts (Scoția) : grupa a 
II-a : Steaua roșie (Iugosla
via), Gornik (R. P. Polonă), 
A.E.K. (Grecia), Guimaraes 
(Portugalia), Schwechacht 
(Austria). Finala intergrupe 
se va disputa în două me
ciuri la 29 iulie și 2 august. 
Apoi echipa cîștigătoare va 
întîlni formația Dukla Pra- 
ga învingătoare Ia turneul 
din 1963.

• In sala sporturilor de 
la Floreasca au continuat 
marți întrecerile din cadrul 
turneului final al campiona
tului republican feminin de 
baschet. Știința a învins cu 
scorul de 62—49 (27—30) pe 
Mureșul Tg. Mureș, iar Ra
pid a întrecut cu 60—48 
(25—18) pe Voința Bucu
rești. Astăzi de la ora 18 au 
loc jocurile : Mureșul — 
Voința și Rapid — Știința. 
Joi este zi de odihnă.

• Recent, la Tokio, între 
reprezentanții societății ja
poneze de radioteleviziune 
și reprezentanții Intervizi- 
unii s-a semnat un acord în 
ce privește sistemul de 
transmisie prin Interviziune 
a Jocurilor Olimpice care 
vor avea loc în luna octom
brie la Tokio.

înregistrările cu aspecte 
de Ia Olimpiadă vor fi 
transmise la Berlin, și de 
acolo retransmise în țările 
incluse în sistemul Intervi- 
ziunii : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

• Crosul internațional 
desfășurat la Pardubice a 
revenit atletului cehoslovac 
Szmidt care a parcurs 10 000 
de metri în 31’21’'6/10. Pe 
locul doi s-a clasat polone
zul Ozog — 31'34”.



Propunere a R. P. Romfcie difuzată

ea document el conferinței GENEVA:
GENEVA 14. — Trimisul 

special Agerpres, Adrian Io- 
nesdu, transmite: Marți au 
continuat la Palatul Națiuni
lor din Geneva lucrările Co
misiilor Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvol- 

* tare.
în cadrul primei comisii, un 

mare număr de vorbitori din 
partea țărilor în curs de dez
voltare s-au pronunțat pentru 
discutarea concretă a progra
mului de măsuri și acțiuni în 
vederea eliminării obstacolelor 
Fi practicilor discriminatorii.

Pe ordinea de zi a Coîmisiei 
a doua a figurat, în continua
re, punctul privind măsurile 
și acțiunile ce trebuie luate în 
vederea diversificării și extin
derii exporturilor de produse 
finite și semifinite ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Luînd' cuvîntul în ședința 
de marți a acestei comisii, re
prezentantul R. P. Romîne •— 
Ion Urda, după ce a remarcat 
că în comisii a fost amplu dis
cutată problema planificării, 
a relevat faptul că astăzi exis
tă o unanimitate în a recu
noaște importanța acesteia în 
dezvoltarea economică.

Reamintind că problema pla
nificării a format obiectul u- 
nei rezoluții a celei de-a 18-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., rezoluție la care R. P. 
Romînă a participat în cali
tate de coautor, vorbitorul a 
subliniat utilitatea pentru ță
rile în curs de dezvoltare a 
punerii în practică a prevede
rilor cuprinse în această re
zoluție, ârătînd că acestea dau 
răspuns multor probleme ridi
cate în comisie.

în contin'uare. referindu-se 
la legătura care există într*9 
industrializarea țărilor în curs

de dezvoltare și sporirea ex
porturilor lor de produse fi
nite și semifinite, vorbitorul a 
reamintit propunerile cuprinse 
în cuvântarea șefului delega
ției R. P. Romîne la confe
rință, care servesc tocmai a- 
cestor scopuri.

Marți a început să fie difu
zat — ca document al confe
rinței propunerea prezentată 
de R. P. Romînă, intitulată : 
„Finanțarea destinată să per
mită o destindere a schimbu
rilor internaționale. Livrările 
de echipament industrial pe 
credit, rambursabile prin cote 
părți din producția astfel ob
ținută și contribuția lor la 
dezvoltarea economici și la 
extinderea comerțului mon
dial".

în comisia a 3-a, discuțiile 
s-au concentrat asupra finan
țării destinate să contribuie la 
extinderea schimburilor inter
naționale, făcîndu-se propu
neri în ce privește mărirea vo
lumului acestei finanțări.

în cea de-a. 4-a comisie au 
continuat discuțiile generale.

în comisia a 5-a au început 
marți lucrările subcomisiei 
pentru țările fără litoral. In 
cadrul discuțiilor de luni du- 
pă-amiază a luat cuvîntul re
prezentantul Algeriei. Idriss 
Jazairy, care, pronunțîndu-se 
pentru rambursarea cred'itelcr 
destinate industrializării prin 
exportul către țările creditoa
re a unei părți din produsele 
care se vor fabrica cu ajutorai 
echipamentului importat, a 
reamintit de propunerea făcu
tă în acest sens de R- P- Ro
mînă, subliniind importanța 
ei. Această soluție — a spus el 
— va fi foarte utilă pentru ță
rile în curs de dezvoltare.

Sesiunea Comisiei economice O.N.U.
pentru Europa

— Trimisul spe- 
Adrian Ionescu, 
Palatul Națiuni-

GENEVA 14
cial Agerpres, 
transmite : în 
lor din Geneva s-a deschis cea 
de-a 19-a 
economice 
ropa.

Participă 
membre, reprezentanții organi
zațiilor specializate ale O.N.U. 
și observatori ai unor organi
zații economice neguvernamen
tale, invitați. Delegația R. P. 
Romîne este condusă de către 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

în prima reuniune a comisiei 
au fost realeși ca președinte 
Ange Vlahos (Grecia), iar ca 
vicepreședinte Kâroly Szaika 
(Ungaria). Au lost aleși, de ase
menea, membrii biroului.

Pe ordinea de zi a sesiunii, 
adoptată în prima ședință, figu
rează printre altele raportul se
cretarului executiv, examinarea 
situației economice din Europa, 
programul de activitate și prio
rități pe perioada 1964—1965, 
contribuția comisiei la progra
mele O.N.U. pentru ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare, 
relațiile cu instituțiile speciali
zate și organizații guvernamen
tale și neguvernamentale etc.

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției romîne, Mircea Malița, a 
tăcut două remarci în legătură 
cu ordinea de zi. El a spus că 
or fi fost de preferat ordinea 
de zi tradițională, potrivit că
reia dezbaterile generale pre
ced pe cele din comisii și nu 
invers. Ar fi, de asemenea, de 
preferat ca subpunctul privind 
contribuția Comisiei la Confe
rința pentru comerț și dezvol
tare să figureze ca un punct 
distinct pentru a fi astfel în 
spiritul mesajului adresat de 
către secretarul general al 
O.N.U.

în ședința închisă a șefilor 
de delegații s-a hotărît consti
tuirea unui grup de lucru for-

sesiune a Comisiei
O.N.U. pentru Eu-

delegațiile țărilor

lat ipori

mat din reprezentanții Angliei. 
R. P. Romîne și secretariatului 
pentru redactarea raportului ii- 
nal ai Comisiei către Consiliul 
economic si social al O.N.U.

Marți, în ziua a doua a lucră
rilor sesiunii, a început analiza 
activității celor 12 organisme 
subsidiare.

A iosl
supra activității depuse de co
mitetul pentru locuințe am- 
strucții și sistematizare.

Din partea R. P. Romine a 
luat cuvîntul Iacob Ionașcu 
După ce a reamintit activitatea 
și inițiativele R. P. Romîne. 
vorbitorul a subliniat că preve
derile rezoluțiilor adoptate de 
Consiliul economic si social al 
O.N.U. interesează și comitetul 
pentru locuințe, construcții șl 
sistematizare, deoarece ele sînt 
de natură să lărgească coope
rarea între țările europene și 
să contribuie la îndeplinirea 
rezoluțiilor O.N.U. privind aju
torul ce trebuie acordat țărilor 
în curs de dezvoltare. El a rele
vat apoi rezoluția propusă de 
țara noastră, adoptată la ulti
ma sesiune a Comitetului și 
care solicjta în mod expres 
Conferinței națiunilor unite 
pentru comerț și dezvoltare să 
examineze măsurile ce trebuie 
luate în vederea facilitării co
merțului cu materiale de con
strucții și prefabricate și să 
contribuie astiel la dezvoltarea 
construcției de locuințe în di
ferite regiuni ale lumii. O altă 
inițiativă romînă — a spus el 
— care își păstrează în între
gime actualitatea, este cea pri
vind afectarea în scopul dez
voltării construcțiilor în țările 
în curs de dezvoltare, a unui 
procentaj din fondurile care ar 
deveni disponibile ca urmare a 
realizării dezarmării.

In continuare, reprezentantul 
țării noastre a prezentat unele 
din realizările R. P. Romîne în 
domeniul construcției,

în Comitetul celor 18 state
pentru dezarmare

Cuvîntul reprezentantului R. P. Romine

GENEVA 14 (Agerpres). — 
Ședința din 14 aprilie a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare prezidată de repre
zentantul Suediei, P. Lind, a 
fost consacrată problemei de
zarmării generale și totale. Au 
vorbit reprezentanții U.RS.S- 
R. P. Romîne, Angliei, Italiei, 
Canadei.

Luînd cuvîntul. șeful dele
gației R. P. Romîne, Vasi'.t 
Dumitrescu, a expus poziția 
delegației noastre în problema 
legăturii pe care delegațiile 
occidentale o fac intre proce
sul de dezarmare în general și 
conținutul primei etape, in 
special în ceea ce privește 
crearea așa-numitului meca
nism de menținere a păci: 
Delegația romînă, a spus el 
este în principiu de acord ca 
proiectul Tratatului de dezar
mare generală și totală să in
cludă prevederi speciale pri
vind problema menținem pă
cii și securității interaațiccaje 
in cursul și după desăvîrșcre ^ 
procesului de dezarmare A- 
ceastă idee, a arătat vorbito
rul, este expusă amănunțit 
proiectul Tratatului de dezar
mare generală și totală sub un 
strict control internațâonaL. 
prezentat de Uniunea Sovje- 
tică.

După cum se pare, a cccri- 
nuat șeful delegației R P Ro
mine. delegațiile ocăcenta-e 
raționează ca și cusn dezarma
rea generală și totală na ar 
schimba cu nenr lumea. ve£>- 
țiile internaționale și mcoul de 
comportare a statelor ELe ks»- 
țin in lond că pe măsură ce 
scade forța ar .na ta r 1 . ~ _ _i. 
în aceeași mâs 
să se dezvolte 
ționalâ de

a amă:
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15 aprilie este 
Ziua libertății Airi- 
cil. In anii care au 
trecut numeroase 
țări africane au cu
cerit independența 
națională. Pe conti
nentul african se 
mai găsesc însă și în 
prezent cîteva teri
torii aflate sub do
minația colonială. 
Despre unul din a- 
ceste teritorii —.Mo- 
zambic — publicăm 
articolul de față.

Istoria Mozambicului- este ase
mănătoare istoriei multor țări a- 
fricane. După ce a fost descoperit 
în anul 1498 de către celebrul na
vigator Vasco de Gama, trupele 
portugheze au înfrînt rezistența 
localnicilor și au supus acest teri
toriu. Sînt aproape cinci secole 
de-atunci. In viața Mozambicului 
nu s-au petrecut schimbări remar
cabile — exploatarea colonială 
n-a adus decît mizerie, suferință, 
ignoranță. Dar creșterea avîntului 
mișcării de eliberare din Africa l-a 
obligat pe Salazar, în 1950, să ia 
hotărîrea de a schimba denumirea 
Mozambicului — ca și a celorlalte 
colonii portugheze — din colonie 
în „provincie portugheză de peste 
mări“. O simplă schimbare de de
numire și doar atît.

Situația actuală din Mozambic 
se poate compara, în multe pri

Chemările C. C. al P.C.U S
cu prilejul zilei de 1 Mai

BELGIA: Aspect de la o 
manifestație din SERAING 
împotriva grevei medicilor 
care au cerut anularea legii 
cu privire la asigurarea so
cială a oamenilor muncii.

Tratative
prind cuvinte de salut adresa
te popoarelor din țările capi
taliste ale Europei occidentale 
și Japonia.

Sînt adresate cuvinte de sa
lut in cinstea politicii externe 
leniniste de pace a Uniunii 
Sovietice, a alianței indestruc
tibile dintre clasa muncitoare 
și țărănimea colhoznică din 
U.R.S.S., în cinstea unității de 
nezdruncinat și prieteniei fră
țești dintre popoarele U.R.S.S.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe 
oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică să-și consacre toate 
forțele creării bazei tehnice- 
materiale a comunismului. 
Chemările elogiază marele po
por sovietic — constructor e- 
roic al comunismului, luptător 
curajos pentru pace și feri
cirea tuturor oamenilor de pe 
pămînt și conțin cuvinte 
salut în cinstea unității 
nezdruncinat dintre partid 
popor.

..Trăiască comunismul, care 
instaurează pe pămînt Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea, 
Frăția și Fericirea tuturor Po
poarelor — se spune în în
cheierea chemărilor C.C. al 
PC.VS

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
După cum transmite TASS, 
C.C. al P.C.U.S. a dat publici
tății chemările cu prilejul zi
lei de 1 Mai — Ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua unității și fră
ției muncitorilor din toate ță
rile.

-Trăiască marxism-leninis- 
xnul — măreața învățătură re
voluționară, veșnic vie !“ — se 
spune în una din primele che
mări. C.C. al P.C.U.S. adresea
ză cuvinte de salut în cinstea 
unității și coeziunii mișcării 
c-xnunîste internaționale, pe 
baza Declarațiilor Consfătuiri
lor de ia Moscova.

C.C. a] P.C.U.S. cheamă po
poarele lumii să lupte pentru 
lichidarea deplină și definitivă 
a rușinosului sistem al robiei 
coloniale. împotriva tuturor 
fermelor dependenței de im
perialism. pentru dezarmare 
generală și totală, pentru pace 
trainică pe pămînt.

uncii de pe toate 
înt chemați să se 
upU impotnv3

sovieto
poloneze

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
După cum, anunță TASS, la 14 
aprilie au avut loc la Kremlin 
tratative sovieto-poloneze.

Din partea sovietică au 
participat N. S. Hrușciov, A. N. 
Kosîghin, A. I. Mikoian, N. V. 
Podgornîi, I. V. Andropov și 
alții.

Din partea poloneză, au 
participat: Wladyslaw Go
mulka, Jozef Cyrankiewicz și 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale. Au fost 
discutate problemele relațiilor 
politice, economice și cultura
le dintre cele două țări, ale 
consolidării continue a priete
niei frățești și colaborării din
tre popoarele sovietic și polo
nez, precum și problemele si
tuației internaționale contem
porane.

La tratative, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească și cordiali
tate, s-a ajuns la o deplină 
înțelegere reciprocă asupra tu
turor problemelor discutate.

LA TIRGLL 
INTERNAȚIONAL 
DE LA MILANO
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exprimă tragica C
acestuia, popclap^ 
țită de cokniacșu 
șt „indigeni". Priorii

In localitatea Kokkina situată in r.ord-vesî 
Intre ciprioții de orig.nă turci șj greccd. Tj 

cetind locul exploziei unui rcc

MOZAMBIC
pământ al luptei

anticoloniale
vințe, cu cea din Republica Sud- 
Af ricana.

„Apartheidul" funcționează în 
Mozambic, într-un fel, ca o lege 
invizibilă, dar repercusiunile ei 
se resimt pregnant, în toate dome
niile vieții. In Mozambic există 
șase școli secundare — toate sînt 
pentru albi, nici una pentru afri
cani. Toate posturile administra
tive, de orice ordin ar fi, care au 
o oarecare importanța, sînt deți
nute numai și numai de albi.

Modul de viață al băștinașilor 
amintește astăzi, în secolul XX. 
de cel din timpurile sclavagismu
lui. Autoritățile coloniale au emis 
o legislație a muncii specială pen
tru africani. Ea glăsuiește că băr
bații în vîrstă de Ia 18 la 55 de 
ani nu sînt considerați „munci-

tori", deck dacă pot aduce ooren 
parafate de autorități $: m- 
nind de la stâpimi albi.

Majoritatea băștinașilor 
țărani nu pot aduce asemeoca oc- 
veri. In virtutea acestei ley.sârțr 
in Mozambic mișună agesri a: 
autorităților care-i vineazâ pe ca 
fără . acte in regulă". Aceștia sânt 
folosiți la muncă forțată, pe o pe
rioadă de jumătate de r ia 
schimbul unui salariu de mizerae. 
Intreprinderile particulare rir: «. 
ele aprovizionate cu ș.bal-c" — 
denumirea africană 2 mtmritcrkr 
— sclavi.

..Șibalo' sînt folcsip nu 
in interiorul țări:. Un acord exi
stent, de pildă. între Portugalia si 
Direcția minelor din Transvial 
(R S-A-). dă dreptul acesteia dn>

Prezente•> romînestiA

ROMA 14 (Agerpres). — La 
cea de-a 42-a ediție a Tîrgu- 
lul internațional de mostre de 
Ia Milano participă 3 670 în
treprinderi din 82 de țări. Re
publica Populară Romînă ia 
parte la această manifestare 
economică pentru a noua oară 
consecutiv. întreprinderile ro- 
minești de comerț exterior 
sînt reprezentate printr-un o- 
fieiu. de informații comerciale 
amenajat în localul centrului 

internaționale. 
Un bogat material grafic și 
documentar permite vizitato- 

. : :~e despre
realizările obținute în sec
toarele industriei constructoa
re de mașini, in industria chi- 
maed, petroiieia, de bunuri de

-.- —- ie artizanat din
tace aoaatră, precum și des- 
pr» paribUitățile de export în 
irrifWfk respective.

ceze, a ținut timp de o lună la 
Facultatea de litere și științe 
umane din Lyon un curs șl un 
seminar asupra istoriei vieții 
antice pe țărmurile Mării Ne
gre, în lumina descoperirilor 
și interpretării a numeroase 
documente epigrafice pontice.

în timpul șederii sale în 
Franța, profesorul Pippidi a 
conferențiat la Universitățile 
din Lyon și Dijon despre des
coperirile arheologice efectua
te în ultimii 50 de ani în țara 
noastră.

Conferințele, la care au a- 
sistat numeroși specialiști, s-au 
bucurat de o deosebită apre
ciere.

EXPOZIȚIE DE ARTA 
POPULARA LA OISSEL
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conferințele
PROF. D. PIPPIDI 

IN FRANȚA

PARIS 14 (Agerpres). — în 
orașul Oissel din Normandia a 
fost inaugurată o expoziție de 
artă populară romînească și 
folclor organizată sub auspi
ciile Asociației de prietenie 
Franța-Romînia și sub patro
najul municipalității din acest 
oraș.

în prezența unui public nu
meros, expoziția a fost inaugu
rată de primarul orașului, 
Marcel Biliard care a arătat 
că expoziția oferă o imagine 
grăitoare a artei poporului ro- 
min și este un prilej nou dc 
manifestare a prieteniei romî- 
no-franceze.

După întrevederile Makarios-Papandreu

Declarația
premierului grec

dzr.ire Turcia, Grecia și Ci- 
ttu. primul ministru a relevat că 

r.:tz-ire a fes* o confir- 
mzre s unei situații de fapt re- 
cxnosadi re plan internațional.

£■ decMrație se menționează. 
-- pentru a nu exista teama de 
vraas âbaz de putere posibil din 
zortea majorității ciprioților greci.

ca 
si
cu

T-ruțenu < Lrt rxri:-
raca • iedsrxp^ m art se sub- 

d gsremJ gree scotdi 
Zval sex cr^rtirt Ixrtri juste 

greci. Re^erfnâxse la 
râxrife âe 1* Laudn și Zurich. 
iecLxr^ie se arată ci ele s-au 
niff a fi practic bzaplicshile. 

rtamosext pe plan :r.terr.a- 
tL Acest- este motivul pre- 
a m Cipru a forță mihtue 
naționale de paâțicare dt și 
tdiaiorulu: în ce pri

ite hotărîrea președintelui Ma
rios de a abroga tratatul de a-

se va putea cădea de acord 
Septurile minorității turcești 
fie asigurate in conformitate 
edndpdle Certei O.N.U.

hĂpendența deplină care __ 
permM poporului cipriot să-și 
exercite liber drepturile sale su- 
z: --.e este singura soluție. Daci 
eforturile mediatorului O.N.U. de 
a ajunge la o soluție în confor
mitate a principiile Cartei O.N.U. 
por eșua, problema va fi adusă în 
■-“.a Adunării Generale a O.N.U. 
Premierul grec a scos în relief do- 
r:nța Greciei dc a îmbunătăți te- 

cu Turcia exptimîndu-și în 
același timp, regretul profund pen
tru măsurile ostile Greciei pe care 
continuă să le ia guvernul turc.
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