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A inceput construcția Fabricii

de produse refractare silico

aluminoase de ia Alba Iuiia

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Însușit ostiei, amănunt cu amănunt, separatorul de viteză poate 
tificat în cadrul ansamblului de piese ale motorului. Acest lucru 
(după cum se vede în fotografie) și studenții anului I de la 

mecanică a Institutului politehnic din Iași

fi ușor id 
11 tui 

Facultatea

O nouă unitate industrială pentru produse 
refractare - materiale deosebit de importante 
pentru industria noastră siderurgică — se 
află în plină construcție. Este vorba de Fa
brica de la Alba Iulia. situată în apropierea 
zăcămintelor de materii prime, ca și a princi
palilor consumatori — Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Uzinele „Industria sîrmii“ din 
Cîmpia Turzii și cele din Călan. Aici se va 
realiza un sortiment bogat de produse ne
cesare înzidirii furnalelor, cuptoarelor de la 
oțelării și a altor agregate supuse la tempe
raturi înalte și cu foc continuu. Prin construi
rea acestui obiectiv producția de cărămizi 
silico-aluminoase a țării va spori cu peste 40 
la sută.

Pe șantierul unde se desfășoară în prezent 
o muncă intensă, se lucrează la construcția 
depozitelor de materii prime, halelor care 
adăpostesc cuptoarele tunel de uscare, se 
execută racordarea la rețeaua de apă și căii 
ferate etc. Recent a inceput construcția pri
mului cuptoc-tuneL

în vederea reducerii perioadei de execuție, 
constructorii de pe șantierul Fabricii de pro
duse refractare silico-aluminoase de la Alba 
Tuba aplică noi precede și metode de lucru, 
printre care cofrajele glisante și elemente 
prefabricate. Sînt mecanizate lucrările care 
necesită un mare volum de muncă.

în scopul însușirii tehnologiei de fabricație 
a produselor refractare și a manipulării me
canismelor încă de pe acum numeroși mun- 
citori. tineri și vîrstnici. ai noii fabrici frec
ventează cursurile școlilor profesionale, teh
nice și de maiștri.

Pregătiri
pentru examene

în lașul universitar
Pînă la întâlnirea cu sesiunea a mai rămas o lună, de 2ile. 

Semnele ei prevestitoare le-am întîlnit, însă, peste tot, pe 
unde am trecut: la Universitate ca și la Politehnică, la Agro
nomie ca și la Medicină. Mai intii, adresindu-ne unor cadre 
didactice din conducerea institutelor ieșene, acestea ne-au 
vorbit despre cîteva din măsurile de pregătire a apropiatei 
sesiuni.
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(Agerpres)

Utilaje moderne
Uzinele .Progresul" 

din Brăila, profiiate in 
producerea utilajelor 
grele pentru construc
ții au început să reali
zeze tipuri noi ce com- 
presoare modernizate. 
Este vorba de compre- 
soarele R-13 și R-15 și 
de ruloul compresor 
pe pneuri de 7—10 to
ne. Modernizarea lor 
constă, in primul rînd.

în mărirea capacității 
ce compactare, spori
rea vitezei de deplasa
re de la 4 la 6 km pe 
oră, concomitent cu 
creșterea numărului 
vitezelor de marș de 
la 3 la 4. Pentru asi
gurarea unei mai bune 
manevrări, a fost îm
bunătățit sistemul de 
direcție, introdueîndu- 
se transmisia hidrau-

lică. Pornirea manuală 
a motorului a fost în
locuită cu pornire au
tomată.

Noile utilaje realiza
te la nivelul tehnicii 
înaintate sînt compara
bile cu rulourile com- 
presoare, fabricate în 
țări cu industrie dez
voltată.

(Agerpres)

■Peste 300

și populare

universități muncitorești
••pentru oamenii muncii

La răspmdirea cunoștințelor 
cultural-științifice, tehnice și 
politice în rîndurile oamenilor 
muncii o contribuție însemna
tă o aduc și cele 338 de uni
versități muncitorești și popu
lare care funcționează pe lin
gă marile întreprinderi, insti
tuții, case de cultură etc. Ele 
sînt frecventate de peste 70 000 
de cursanți, cu 20 000 mai 
mulți decît în anul precedent 
de învățămînt, dintre care a- 
proape 75 la sută sînt munci
tori.

Lecțiile sînt predate de a- 
proape 5 000 de lectori, intelec
tuali din cele mai diverse do-

menii de specialitate. Numai la 
Universitatea populară Bucu
rești predau lecții la cele 23 
de cursuri, circa 800 de inte
lectuali, majoritatea dintre ei 
personalități ale vieții noastre 
științifice, culturale și artisti
ce. Pentru buna înțelegere a 
lecțiilor predate au fost folo
site pe scară tot mai largă ma- 

. teriale ilustrative : hărți, plan
șe, diafilme, filme, concerte, 
lecturi, fragmente literare, pre
cum și aplicații practice în di
ferite secții din întreprinderi, 
în muzee, laboratoare, obser
vatoare astronomice, locuri is
torice.

Acad. prof. dr. fng. CRISTOFOR SIMIONESCU
rectorul Institutului politehnic :

STUDIU RITMIC
Rezultatele obținute în sesiunea din iarnă — mai bene dedt în 

anii trecuți — n-au fost în măsură să ne satisfacă pe deplin ; ele 
nu s-au ridicat la nivelul posibilităților pe care le au studenții insti
tutului nostru. Analiza temeinică întreprinsă la începutul acestui se

mestru a pus în evidență direcțiile în care trebuie să acționăm pen
tru ca bilanțul viitoarelor examene să fie mai rodnic. Gteva din 
măsurile stabilite : mai întîi, îmbunătățirea muncii cadrelor didac
tice, perfecționarea metodelor de predare și seminarizare, sporirea 
îndeosebi a calității activităților cu caracter aplicativ, proiectele și 
lucrările de laborator ; apoi, antrenarea studenților, printr-o muncă 
educativă îmbogățită, la un studiu mai perseverent, o îndrumare a- 
tentă a muncii personale, ajutor continuu și diferentrat celor rămași 
în urmă cu învățătura. Preocuparea principală a cadrelor, a organi
zațiilor U.T.M. și A. S. s-a îndreptat spre verificarea aproape zil
nică a muncii studenților pentru a-i determina și ajuta să realizeze 
un studiu ordonat, ritmic — drumul sigur spre rezultate bune.

Prof. univ. ION CREANGA
rectorul Universității _A1_ L CuzaJ :

DIN PRIMA ZI
Cu o lună înaintea examenelor, putem remarca un fapt deosebit 

de îmbucurător : pregătirea sesiunii din vară a început, mai mult 
decît alte dăți, încă din prima zi a semestrului. Saptâm-nal. I» ni
velul decanatelor, ca și al rectoratului, au loc ședințe în care se ana
lizează diverse aspecte ale muncii din perioada respectivă, stabilm- 
du-se măsuri pentru înlăturarea eventualelor neajunsuri. Această 
metodă, pe care o folosim cu consecvență începînd din febre»~*r 
ne-a oferit în permanență o imagine precisă a stadiului de pregă
tire al studenților, ne-a dat posibilitatea să intervenim operativ a- 
colo unde era necesar. In centrul atenției au stat : prezența activă 
la cursuri și seminarii, consultarea și studierea zilnică a cursurilor, 
bibliografiei, pregătirea fiecărui seminar sau lucrări de control.

Un sprijin deosebit a fost și este acordat studenților din anul V 
în vederea realizării lucrărilor de diplomă, pregătirii examenului de 
stat, și celor din anul I, cărora un prim semestru nu le-a fost în mod 
firesc suficient pentru însușirea metodelor de muncă universitară.

S-au organizat consultații diferențiate, a fost pusă la dispoziția 
fiecărui an cîte o sală de studiu, unde zilnic, pentru a da îndrumări, 
sînt prezente și cadre didactice.

Rezultatele bune obținute în anii trecuți și măsurile luate ne în
dreptățesc să așteptăm examenele din vară cu încredere.

Prof. dr. FRANCHE OSKAR
rectorul Institutului medico-farmaceutic :

NOI CURSURI

I
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Expoziție
Sala fondului plas

tic din Oradea găz
duiește in aceste zi- 

» expoziție de 
iră a unor ar- 
□lasrici din lo- 

expu-

regională de pictură
se 40 de lucrări de 
gravură și sculptură 
in lut și ceramică. 
Lucrările. în marea 
lor majoritate, pre
zintă aspecte din 
viața nouă a po

cînteia
tineretului

Muncitor
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m STROP DE /W -m BOB ZI PLUS!
In ultima perioadă a plouat și continuă să plouă. Ca un burete 

uscat, pămîntul a absorbit picăturile. In Ardeal și Banat s-a acumulat su
ficientă apă în sol. In Bărăgan și Do brogea însă, rezervele sînt încă des
tul de reduse. De aceea, pentru ca plantele să se dezvolte în condiții 
corespunzătoare, este necesar ca acum și în continuare să se acorde 
toată atenția efectuării la timp și de bună calitate a lucrărilor de între
ținere a culturilor.

La prașila

încă o lucrare cu sapa rotativă înseamnă o importantă cantitate de apă economisită, 
una din măsurile prin care muncitorii de la G.A.S. Dragalina, regiunea București, sîn 

rîți să obțină recolte sporite.

Diferențiat, de la o solă la alta

porumbului
a data la care anul 
trecut începeam în- 
sămînțatul porumbu
lui, anul acesta l-am 
terminat. In această 
primăvară, în raio
nul Negru Vodă, au 

fost însămînțate 50341 hectare.
S-a lucrat repede și bine. Cali

ficativele bune de pe buletinele de 
recepție sînt confirmate acum de 
milioanele de rînduri de porumb 
drepte, ca trase cu ața. întreaga 
suprafață de porumb a fost însă- 
mînțată cu hibrizi dubli, genera
ția I, cu semănătoarea 2 SPC 2 

echipată cu clapeți.
Imediat după însămînțarea po

rumbului, ne mai așteptând ca în 
alți ani răsărirea lui, s-a început 
însămînțarea culturilor intercalate: 
fasole și dovleci.

Acum, în întreg raionul a înce
put întreținerea culturilor. In pre
zent s-a terminat de executat lu
crarea
32 000
7 OOO

porului nostru. Du
pă 3 sâptămini. ex
poziția va fi prezen
tată și în alte centre 
ale regiunii Crișana.

ospodăriile agricole 
colective din raionul 
Timișoara au termi
nat la timp însămîn- 
țarea porumbului. 
Cele peste 25 000 de 
hectare destinate a-

cestei culturi au fost semănate la 
un nivel agrotehnic corespunzător. 
S-a început lucrarea cînd tempe
ratura în sol era de plus 7 grade, 
cu tendință de creștere. Semănatul 
s-a făcut într-un teren bine pre
gătit, afinat, prin lucrări cu grapa 
cu colți reglabili sau cu discuri, 
în funcție de teren. Aceste mă
suri s-au impus tocmai pentru a 
evita evaporarea apei din soL CoC. BEJAN

Foto : AGERPRES

ÎNDRUMARE atenta

Prot. dr. CONSTANTIN PÎNTEA 
rectorul Institutului agronomic :

in excursie pe Dunăre cu vasul „Oltenița1

lectiviștii și mecanizatorii din ra
ionul Timișoara manifestă în con
tinuare o grijă deosebită pentru 
păstrarea apei. In legătură cu a- 
ceastă preocupare actuală, deosebit 
de importantă, tovarășa inginer 
Hortensia Grozea de la consiliul 
agricol raional ne-a spus :

— Comparativ cu campaniile 
din anii precedenți, un factor deo
sebit care ne-a obligat să asigu
răm în această primăvară un ritm 
mai intens la semănatul porum
bului — apa. Rezervele din 
sol fiind destul de reduse, a tre
buit să însămînțăm repede pentru 
ca sămînța să fie încorporată în 
pămînt reavăn, să poată ast
fel încolți și răsări. Tot apa ne 

obligă să acordăm multă atenție 
lucrărilor de întreținere. Și aid 
vom ține seama de varietatea 
solurilor de pe raza raionului nos
tru : cernoziomuri, lăcoviști etc.

— Așadar, pentru ca fiecare 
strop de apă să fie menținut în 
sol se impun lucrări diferențiate.

— Firește. De exemplu, în pă- 
mînturile sărăturoase se petrece

următorul fenomen; terenul prinde 
foarte repede o scoarță la supra
față, care favorizează evaporarea. 
Este, deci, nevoie de lucrări re
petate cu grapa. Gospodăriile co
lective Jimbolia și Stamora Ro- 
mînă, care au cernoziomuri, au 
terminat printre primele semăna
tul porumbului. Cele din Beciche- 
recul Mic, Foeni și Giulvăz au fost 
gata cu cîteva zile mai în urmă. 
In primele s-a dat cu grapa peste 
semănături o singura dată, iar în 
celelalte de două ori, pentru că a- 
cestea din urmă au terenuri sără
turoase.

Pînă în preajma zilei de 1 Mai 
această lucrare s-a aplicat o dată 
(la 3—4 zile după semănat) pe 
toată suprafața cu porumb (pe te
renurile sărăturoase de două ori). 
Acum sînt în toj prașilele. Orga
nizațiile U.T.M. din G.A.C. an
trenează zilnic la muncă pe toți

N. BARBU 
I. MARCOVICI

(Continuare în pag. a 111-a)

cu sapa rotativă pe 
hectare cu porumb și 

z__ cu floarea-soarelui, iar
de 2 zile a început la floarea- 

soarelui și porumb prașila meca
nică și manuală, cu care prilej se 
face și răritul.

Ca volum de muncă, această pe
rioadă poate că nu le depășește 
pe celelalte, dar executarea lucră
rilor solicită cel mai mare număr 
de brațe de muncă. De aceea și 
obiectivul principal al activității 
comitetului raional U.T.M. al mun
cii politice desfășurată de organi
zațiile UTM, este antrenarea tutu
ror tinerilor colectiviști la- execu
tarea <în timpul optim și de bună 
calitate a prașilelor.

La 24 aprilie, la comitetul ra
ional U.T.M. a avut loc „Ziua se- 
cretarului“ dedicată dezbaterii sar
cinilor ce 
U.T.M. în 
treținere a ------------
avut cîteva părți distincte. In 
prima parte s-a făcut o scur
tă analiză a activității desfă
șurate în campania de însămînțări. 
Punînd în evidență experiența a- 
cumulată și folosirea ei și în peri
oada în pragul căreia ne aflăm, 
secretarii organizațiilor U.T.M. din 
gospodăriile colective Limanu, Co- 
badin, Chimogeni, Pecincaga și 
din G.A.S. Amzacea și Topraisar 
au prezentat la „Ziua secretaru
lui' modul în care au organizat 
ei instruirea activului, pregătirea 
adunărilor generale în organizații
le U.T.M. din brigăzi, la care ingi-

GHEORGHE GHERASE 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Negru Vodă

(Continuare în pag. a IlI-a)

revin organizațiilor 
campania de în- 
culturilor. Ea a

J

reușit în acest semestru să asigurăm o participare 
bună la cursuri și seminarii (frecvența pe institut n-a coborft 
în ultimele două luni sub 98,5 la sută).

Urmărind munca fiecărui student, printr-o îndrumare metodică a 
activității în bibliotecă, la cămin, în laborator, printr-un control 
sistematic 2I caietelor de notițe, al conspectelor, am avut ca scop 
ajutarea studenților, îndeosebi a celor cu o pregătire insuficientă, 
să-și însușească cunoștințele pe baza unui studiu analitic, și nu 
printr-o memorizare forțată. Pe lîngă fiecare catedră s-a amenajat 
cîte o sală de studiu unde studenții pot cerceta lucrări de speciali
tate mai rare, unde pot primi consultații zilnice. In scopul bunei pre
gătiri, o atenție sporită am acordat în acest semestru legării cuno
ștințelor teoretice de practică. Studenților li s-a oferit posibilitatea 
să desfășoare o activitate mai bogată în stațiunile experimentale de 
cercetări și în unitățile agricole socialiste.

Se dezvoltă 
transportul 
în comun

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — în acest an 
parcul de vehicule de transporturi 
în comun din orașul Timișoara, 
crește față de anul trecut cu 30 
la sută prin dotarea cu noi tro
leibuze și primele autobuze. Pri
mul lot dintre acestea a și sosit, 
cu ajutorul lor deschizîndu-se un 
traseu de autobuze cu autoservire 
care leagă două extremități ale o- 
rașului Timișoara, trecînd pe lin
gă mai multe fabrici și instituții.

După discuția cu tovarășii rectori, am pornit prin facul
tăți și institute, printre studenți. în fiecare laborator, biblio
tecă sau amfiteatru, pulsul sesiunii se simte din ce în ce mai 
puternic.

Peste tot, pe unde am trecut, ne-am întîlnit cu...

un interlocutor 
omniprezent

Dintre numeroasele măsuri luate în vederea sesiunii mă voi opri 
doar asupra uneia singure, deosebit de importantă. Ea se referă la 
lărgirea posibilităților de studiu, de pregătire, puse la îndemîna 
studenților. In acest semestru au fost definitivate și litografiate nu
meroase cursuri, printre care cele de igiena alimentației, ortopedie 
stomatologică, semiologie medicală precum și pentru alte discipline 
la care studenții vor da examene chiar în sesiunea ce urmează.

De asemenea, au fost litografiate caiete de lucrări practice la 
microbiologic, farmacologie, virusologie, pentru toți anii de studii, 
fapt care a ridicat calitatea muncii de laborator, ușurînd studenților 
însușirea temeinică a cunoștințelor.

Prof. univ. ILIE POPA
rectorul Institutului pedagogic de 3 ani :

CONSULTAȚIILE
filologie

___ w__ _____ , z x student 
irte să-și înlăture golurile din pregătire. La alte facultăți în

Consultațiile sînt tot mai mult solicitate de studenți. La 
acestea se desfășoară diferențiat, pentru a ajuta pe fiecare 
in parte să-și înlătt.. .............. * - .
orele de consultații se face sinteza unor capitole mai dificile. Asi
stenții acordă sprijin studenților pentru efectuarea tuturor lucrărilor 
de laborator cerute, pentru consultarea întregii bibliografii. Labora
toarele sînt puse la dispoziția studenților tot timpul, iar biblioteca 
și-a lărgit programul cu cîteva ore. In aceste zile cadrele didactice 
și-au intensificat vizitele în cămine, deoarece marea majoritate a 
studenților aici își desfășoară studiul.

A început noul semestru. Te 
gîndești că după o sesiune grea 
(și o vacanță „scurtă") ai mai 
merita încă vreo săptămînă 
(poate chiar mai mult) de odih
nă, pentru „reconfortare". 
(„Pînă la vară mai e vreme"). 
Tocmai cînd să-ți materializezi 
gîndul, o voce te avizează 
direct:

— Sesiunea se pregătește 
din prima zi a semestrului!

Te apuci de muncă. Cursuri, 
ore de laborator, seminarii. 
După o vreme simți, „totuși", 
apăsarea unei oboseli. „Ce-ar fi 
să lipsesc mîine" — abia re
flectezi, cînd un interlocutor 
nevăzut te avertizează discret:

— O zi pierdută — o muncă 
în plus în sesiune!

S-a lăsat seara. Colegii s-au 
adunat cu toții în cameră. Se 
încinge o discuție aprinsă (care 
pare să nu înceteze curînd) 
despre „Elena din Troia". Pa
sionat te avînți în dezbatere, 
făclnd elogiul frumeseții „gre-

cești'. Interlocutorul intervine 
la timp :

— Nu uita; în sala de lec
tură te așteaptă întotdeauna un 
loc 1

In sfîrșit, ai studiat toată săp- 
tămîna. Duminica — zi liberă. 
O plimbare prin pădurea Civi
cului, după - amiază fotbal 
(C.SM.S. joacă acasă), seara pe 
bulevard. Cîte tentații nu-ți 
oferă primăvara. Stai nehotărît 
și nu știi cum să te mai îm
părți, cînd același interlocutor 
intervine subtil:

— Folosește-ți 
cit mai chibzuit, 
diul individual!

...Am reprodus, 
discuție pe care 
studenții Institutului politehnic 
o au cu un interlocutor omni
prezent.

Interlocutorul omniprezent 
este agitația, vizuală eficientă, 
care în acest institut se face 
din vreme, astfel că în atenția

timpul liber 
Nu uita stu-

în esență, o 
aproape toți

N. ARSENIE 
I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pas. a II-a)
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„Să știi și tu: prin firele aces tea vine lumina electrică“ 

Foto : FLORIN ȚAGA



FILE DINTR-0
MARE AGENDĂ ARTISTICĂ

rmărim evoluția pe 
scena Casei de cul
tură din „ 
formației de dansuri 
alcătuită 
nembri ai' brigăzii 
nr. 16 de la S.M.T. 

Călugăreni^ prezenți la >:el de-al 
VII-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori.

Spectatorii aplaudă cu satisfac
ție precizia mișcărilor, agilitatea 
și armonia călușarilor. Tractoriștii 
Constantin M. Grăjdan. Nicolae 
Răgălie, Marin Ciocan, Gh. Pelea, 
Constantin R. Ștefan, Oprea Stan 
fi ceilalți și-au descoperit o nouă 
pasiune: dansul...

...Faldurile de catifea ale corti
nei se trag apoi încet și pe >cenâ 
înaintează legănat luminile de 
poziție ale unei nave.

O comandă și... lumina desco
peră pe scenă chipurile vesele ale 
membrilor brigăzii artistice de a- 
gitație. Instalați la posturi, pe 
vasul care poartă însemnele : 
„NAVROM Giurgiu", călătoria lor 
imaginară surprinde fapte și as
pecte din munca harnicilor mari
nari și muncitori ai întreprinderii.

Giurgiu a

din 8

Pe scenă:

amatorilor
In versuri inspirate este cîntat mi
nutul, care „Cînd ai simț de gos
podar / E cît roata de la can". / 
Apoi o noutate: „în constelație au 
apărut 228 de stele noi"... un ade
vărat imn închinat celor mai 
harnici dintre harnici : cei 228 de 
fruntași în întrecerea socialistă. 
Un spor de prețuire pentru scafan
drii care, scormonind adîucurile 
bătrînului fluviu au expediat oțe- 
lăriilor patriei 43 tone fier vechi.

...Fluierul, vioară și țambalul 
s-au înfrățit și au adue, prin vra
ja lor, pe scenă: Oltenia cu în- 
vîrtitele ei, Moldova cu hora do- 
moală, cîntecele de dor ale Bana- i 
tului... Al. Paraschiv și Dumitru I 
Ghimpețeanu au învățat să doi
nească din fluier pe plaiurile Stă- 
neștilor și Turbatului. Iureșul 
muncii creatoare i-a adus aici la 
Giurgiu. Astăzi, fruntașii în pro
ducție, sudorul Alexandru Paras
chiv și operatorul Dumitru Ghim
pețeanu, fluierași renumiți ai Ba
zei de export Giurgiu, au învățat, 
să înfrunte tracul scenei chiar $i 
atunci dnd se prezintă în fața, 
unor specraton eugeap sau âad 
juriul fazei rauxube ie-a aimăru 
in prima etapă a coacarsaia fie
care nota.

In stirșit nu patern să nu con
semnăm prezența în concurs a bri
găzii artistice de agitație din satul 
Remuș, care în trei luni a prezen
tat 14 spectacole cu 6 programe noi, 
a brigăzii, echipei de dansuri și ta
rafului de la C.R.R., formații noi 
care au cuprins toți tinerii din 
întreprindere, orchestra de muzică 
ușoara a tinerilor de la Fabrica 
de zahăr, grupurile vocale ale că
minelor culturale din Slobozia și 
Frățești. Strădania pentru prezen
tarea unor programe îngrijit fini
sate a fost evidentă la toate for
mațiile sindicale și cele ale comu
nelor aparținătoare orașului Giur
giu care s-au prezentat pe scena 
concursului. Linia ascendentă a ca
lității interpretative, mai multă 
culoare și fantezie, o mai bună 
coordonare și armonizare a talen
telor, o sporită capacitate de a 
nuanța un cîntec, text sau joc : 
cu un cuvînt, creșterea măiestriei 
artistice, iată ce am desprins din 
această singură filă a unei mari 
agende artistice: agenda celui 
de-al VII-lea concurs al artiștilor 
amatori.

MESAGERII FRUMOSULUI

Casa orășenească de cultură 
din Focșani este o instituție 
destul de tînără : abia a împli
nit un an de la înființare. Bi
lanțul acestui an, insă, poate 
fi considerat pozitiv. In acest 
răstimp, au fost create nu mai 
puțin de* 6 formații artistice : 
un colectiv de teatru, o orche
stră semisjmfonică, un cor, o 
orchestră de muzică ușoară și 
una de muzică populară, o 
brigadă artistică de agitație. 
Seară de seară, după orele de 
muncă în fabrică sau pe șan
tier. după rezolvarea compiiea- 
telor probleme de fizică sau 
de trigonometrie la școală, ti
neri și vîrstmd iși dau întâlni
re în sălile de repetiție ale ca
sei de cultura. Răraîn departe 
Zgomotul mașinilor din atelie
rul de timplărie unde lucrează 
Constantin Șelescu ori, dimpo
trivă. liniștea albă a spitalu
lui unde medicul Mircea Bal- 
dovin îngrijește sănătatea oa
menilor. Intrarea in scenă ori 
bagheta ridicată in semn de 
începere a repetiției trezesc in 
fiecare fascinația îmbucu
rătoare a artei, mereu nouă, 
chiar dacă ea a cuprins de 
mulți ani inimile unor fideli 
îndrăgostiți ai scenă ca Victor 
Dragomirescu, decanul colecti
vului de teatru. Sala in care 
parcă mai aud tumultuoasele 
aplauze cu care fuseseră pri
miți la interpretarea ..Nuntii 
la castel" ori a comediei ..Bă 
iat bun dar... cu lipsuri" îi în
conjoară acum cu o tăcere a- 
tentă. Parcă ar vrea să se în
credințeze că și de data a- 
ceasta, la „Noaptea e un sfet
nic bun“ are de ce să-și des
chidă larg ușile. Repetiția se 
desfășoară cu succes. Indicații
le tovarășului Ion Dinescu. 
primul regizor al Teatrului din 
Brăila, îi ajută pe pasionații 
actori amatori să descopere 
laturi noi ale personajelor pe 
care Ie interpretează. Alături 
de tovarășul Ion Dinescu, tâ
nărul metodist pentru teatru 
al casei de cultură, Vasile 
Costin, nu-și poate ascunde 
zîmbetul de bucurie văzînd 
cu cîtă înțelegere urmează in- 
terpreții indicațiile regizorale.

— Nu v-am spus eu, tovară
șe Dinescu. 
de ispravă ? 
drumul de 
Focșani.

Cuvinte nu mai puțin căldu
roase ne-ar putea spune des
pre component;: orchestră

că avem oameni
Merită să faceți 

Ia Brăila pînă la

Braiea. dirijorul ei și, totodazâ. 
directorul casei de cultură. 

Este intr-adevăr impresio
nant să afli cum in tirgușorul 
prăfuit de altă dată care era

Sculptorul lor. \ led lucrînd la basorelieful intitulat: „Insurecția"
: AGERPRES

Un nou născut al științei

șxri fcarae prețioase. Ea -sca-,

Sșâî aproape paralele șz 
e in același timp monocroma- 
tică. Laserele cu rubine dau o 
puternică rază luminoasă ro-

de undă

Filme romînești de popularizarea științei, apreciate peste hotare
Filmele de popularizare 

științifică produse în ultimii 
ani de cinematografia romî- 
nească se bucură de aprecieri 
atît în țară cît și peste hotare, 
datorită sferei largi de cuprin
dere a problemelor din dome
niul științei.

Participînd ou astfel de fil
me la festivalurile și manifes
tările cinematografice interna
ționale de la Roma, Moscova, 
Leipzig, Rabat, Budapesta, San 
Francisco, Belgrad. Veneția, 
Montevideo etc., Studioul cine
matografic „Alexandru Sahia" 
a primit o serie de diplome și 
medalii care atestă valoarea 
peliculelor romînești. Același 
lucru îl confirmă și prezenta
rea filmelor documentare ro
mînești în diferitele țari care 
le-au achiziționat. Filmul „Le
topisețul de piatră al Dobro- 
gei“ (în care sînt prezentate 
bogatele vestigii ale civiliza
ției greco-romane pe teritoriul 
de sud-est al țării noastre), 
„Siliciul", distins cu diploma

de onoare la Festivalul filmu
lui tehnico-științific de la Bel
grad sau „Pelicanii" (în care 
este prezentată viața colonii
lor de pelicani din Delta Du
nării) s-au bucurat de un deo
sebit succes și au fost achizi
ționate de numeroase țări din 
Europa. Orientul Mijlociu, 
Africa și America.

Studioul „Alexandru Sahia“ 
întreține strînse relații de co
laborare cu studiouri similare 
de peste hotare în cadrul Aso
ciației internaționale a cine
matografiei științifice, partici
pînd la congresele și festiva
lurile organizate anual, cola- 
borînd la elaborarea de cata
loage de filme științifice în di
ferite domenii. Pe această li
nie, de exemplu, se lucrează 
în prezent la pregătirea fișe
lor solicitate în Polonia pentru 
întocmirea unui catalog mon
dial al filmelor de biologie.

(Agerpres)

f'

șie. cu o lungime 
foarte precisă.

Această radiație 
seninătate practică __ ____
zut! Intr-adevăr, datorită pro
prietăților sale, ea poate fi 
cjncentrată în așa fel îneît să 
formeze o pată neînchipuit de 
mică — de pildă, avînd dia
metrul de un micron (a mia 
parte dintr-un milimetru). De 
obicei, lumina de la un bec, 
de la soare, de la o flacără, 
este formată din radiații de 
•.-.ate culorile (așadar, avînd 
lungimi de undă foarte dife
rite). Pe măsură ce lumina se

are 
de

o m- 
necre-

nu-i un defect, ci o calitate a 
aparatului.

Există lasere cu gaz și la
sere cu rubin. Acestea din 
urmă sînt azi cele mai des fo
losite.

Dacă veți întreba un chi
mist, el vă va spune că fru
moasa piatră prețioasă roșie 
nu este altceva decît oxid de 
aluminiu, a cărui culoare este 
datorită urmelor de crom.

Ionii de crom din interiorul 
rubinului sînt cei care au ro
lul principal în laser. Acești 
ioni sînt ridicați la nivel e- 
nergetic superior cu ajutorul

rare că asemenea energie 
poate străbate prin materiale 
foarte greu de topit.

Aceasta deschide perspecti
ve largi în tehnică, de pildă 
la prelucrarea fină a metale
lor, la sudura în puncte, la 
topirea materialelor foarte 
consistente. Cu ajutorul lase
relor, s-au putut tăia plăci de 
oțel avînd grosimea de cîțiva 
milimetri și s-au străpuns 
plăci de safir și de diamant. 
O mare importanță o are fap
tul că se poate lucra cu o mare 
precizie, datorită dimensiuni
lor foarte mici ale razei lumi
noase.

In chirurgia ochilor, laserele 
pot fi utilizate pentru a reuși 
operațiile în cazurile extrem 
de grave de deslipire a reti
nei. în asemenea 
torite de obicei

cazuri, da- 
accidentelor

PUTEREA
UNEI RAZE

isdepărtează de izvorul de la 
eare p’.eacâ, ea se răspîndește, 
se risipește.

In schimb, fîșia luminoasă 
a laserului rămine foarte în- 

Intensitatea sa. însă, o 
ieoăseșie de milioane de ori 
pe cea a soarelui (pentru o 
iTumriâ culoare) !

Laserele cu rubine nu func- 
t-rr.ează continuu. Ele dau o 
radiație care durează foarte 
- : o mizne de semmdă.
uneoci chiar a aulioana parte 
dmtr-o secundă! După aceea, 
se odihr.esc un timp de mii de 
ori mai îndelungat. Oamenii 
de știință afirma că acesta

unor cimpuri electromagneti
ce. în anumite condiții, ei emit 
fotoni — adică lumină. Tre
buie precizat că fabricarea u- 
nui cristal de rubin pentru 
laser cere o mare 
măiestrie tehnică.

precizie și

De la 
1 urgie

chirurgie 
>1— în

la meta-
Cosmos 1

cu ajutorul unor len-

VIORICA GRIGORESCU Fabrica „Raraul" din Cimpulung Moldovenesc

(Urmare din pag. I)

INTILNIRE CU SESIUNEA

r x -

studenților stă întotdeauna ne
cesitatea pregătirii temeinice 
pentru sesiune.

La Biblioteca 
centrală universitară

Aici se întilnesc studenți de 
la toate iacultățile.

în aceste zile biblioteca cu
noaște o afluență deosebită. 
Sălile de lectură devin neîncă
pătoare. în ultimele două săp- 
tămîni se înregistrează zilnic 
o frecvență medie de peste 
650 de cititori, iar numărul căr
ților consultate, tot zilnic, trece 
de 1500.

Semn că 
nele...

Si orarul 
dificat. S-a

se apropie exame-

bibliotecii s-a mo- 
prelungit cu două 

ore, funcționînd și duminica, 
sala nr. 1, cu acces liber 
raft, s-a îmbogățit fondul 
cărți. La ultima consfătuire 
producție personalul bibliote
cii a discutat despre sporirea 
operativității în deservirea ci
titorilor, pentru că și ei „au 
intrat" în... sesiune.

în 
la 
de 
de

Preocupare pentru 
o frumoasă tradiție

Deodată liniște. Discuția con
tinuă, însă, tot atît de aprinsă 
și în aceste clipe de meditație 
care preced totdeauna o hotă- 
rîre; o purta fiecare în gînd.

— Nu, nu putem fi mulțu
miți. Putem mai mult.

Cuvintele Rodicăi Mînzatu, 
organizatoarea grupei, veneau 
ca o concluzie. Acesta era de

fapt gîndul, părerea tuturor: 
„Puteam obține note mai bune. 
Dacă Mustea, Iamandi..."

Sfîrșitul lui martie. Grupei 
318 i se comunicau rezultatele 
la lucrarea de control susținută 
la „tehnologia chimică'. Majo
ritatea notelor — bune și foarte 
bune. Și totuși cei 22 de stu
denți păreau oarecum nemulțu
miți: trei dintre ei primiseră 
note slabe. De-aici discuțiile.

— E o simplă lucrare de con
trol: Nota nu se trece în car
net.

— Așa e. Dar vezi că ea arată 
cit le-ai pregătit pînă în acest 
moment, arată dacă ai studiat 
cele 20 de cursuri predate pînă 
acum.

Cei trei nu mai aveau ce 
spune. Era o discuție „între co
legi", dar... Greșiseră. „N-o să 
se mai întîinple". N-au scăpat 
însă cu atît. La cămin, Ioana 
Săceanu, Rodica Luca au con
vins-o pe Maria Iamandi să 
prețuiască timpul, să-l folosea
scă mai bine, să studieze mai 
mult. Gheorghe Roșea întîmpi- 
na și el unele greutăți. Dum
bravă Cezar, Duțu Dumitru, Cu- 
zincu Gheorghe, i-au arătat cum 
izbutesc să se pregătească te
meinic să obțină rezultate fru
moase. Roșea a înțeles. Prin- 
tr-un plus de interes, de voință, 
dovedește că poate să-și însu
șească și ceea ce înainte i se 
părea mai greu. Pe Mustea au

reușit mai întîi so determine 
sa nu mai lipsească de la 
cursuri și seminalii. Apoi a fost 
lansată hotărîrea: toată lumea 
să-și pună la punct caietele de 
notițe, sa-și completeze schi
țele care n-au putut ii făcute ia 
cursuri. Catedra de tehnologie 
le-a venit in ajutor, punindu-le 
la dispoziție, într-o sală, plan
șele și materialele necesare.

Unii nu prea obișnuiau să 
răspundă la seminalii. Lipsa de 
curaj era explicația cea mai 
irecventă. N-au fost lăsați nici 
ei în pace. Li s-a cerut «ă ia 
cuvintui de fiecare dată. Grupa 
voia să vadă cit s-au pregătit.

Și iată, după alte 17 prelegeri 
o nouă lucrare de control. La 
tehnologie. Rezultatul: citeva 
note de 6, în rest doar 8, 9 și 
10. Satisfacții aproape depline. 
Cu o lună înainte de sesiune, 
cursurile de tehnologie sînt 
bine însușite. Desigur, vor mai 
ii repetate o dată, de două ori. 
Tehnologia e doar cel mai greu 
examen din vară. Dar numai 
unul din cele șase. Studenții 
grupei 318, fruntașii anului IV 
al Facultății de chimie, privesc, 
însă, cu seriozitate fiecare dis
ciplină. La fizica cuantică, la 
istoria chimiei, la materialism 
ca și la disciplinele speciale — 
izotopi radioactivi, electronica, 
semiconductor! etc. — se pregă
tesc cu perseverență. In fiecare 
sesiune grupa 318 s-a lăudat cu 
cel mai mare număr de inte- 
graliști. In iarnă, cele trei exa
mene au fost promovate de în
treaga grupă cu rezultate bune.

Cei 22 de studenți sînt hotă- 
rîți ca la apropiatele examene

să continue această frumoasă 
tradiție.

înainte de termen
— Viitorii ingineri întîmpină 

sesiunea cu rigla de calcul în 
mină — ne spune tovarășul 
Gheorghe Coman, președintele 
Consiliului U.A.S. din Institu
tul politehnic. Nu este o glumă, 
deoarece la noi timpul se mă
soară în... proiecte și este bine 
știut că un proiect se realizează 
pe baza unui calcul minuțios 
(de la care nu lipsește rigla!) 
care se efectuează de-a lungul 
întregului semestru, și care 
presupune stăpînirea temeinică 
a tuturor cunoștințelor predate 
Așadar, proiectul este, în ace
lași timp, o balanță sigură de 
apreciere a rezultatelor pe care 
le va aduce sesiunea.

— Ce ne puteți spune despre 
stadiul actual al realizării pro
iectelor 7

— Marea majoritate a stu
denților au terminat definitiva
rea calculelor, ceea ce înseam- 

’ nă o situație „la zi". Acest lu
cru a fost posibil deoarece toii 
studenții au primit temele de 
proiect încă din prima săptă 
mină a semestrului II. Tot a- 
tunci s-a făcut și etapizarea 
calculelor, pe capitole, asigu- 
rîndu-se astfel o muncă ritmi
că. In cadrul întîlnirilor săptă- 
mînale (la sfîrșitul fiecărei eta
pe de lucru) tovarășii profesori 
au verificat exactitatea calcule
lor, calitatea muncii, dînd pen
tru etapa care urma indicații 
prețioase fiecărui student în

parte. Concomitent cu perioada 
calculelor, studenții și-au însușit 
temeinic și progresiv cunoștin
țele predate la curs, necesare 
la realizarea proiectelor. Iată 
de ce o bună parte din ei au 
trecut acum la executarea de
senului. Ei lucrează în săli spe
cial amenajate, atît în institut, 
cît și în cămin.

Și acum, cîteva exemple: stu
denții din anul IV construcții 
se află în faza de execuție a 
pieselor desenate la cele două 
discipline, „construcții de lemn' 
și „construcții de beton armat". 
Mihai Soroceanu, Alexandru 
Drăghici, Dumitru Coman și al
ții se află în frunte. Cei din 
anul V (Teodor Vecerdi, Vaier 
Constantin, Florin Poterașu, 
Viorel Lăzăreanu etc.) folosesc 
în proiectele lor elemente de 
pe șantierele lașului. In același 
stadiu avansat se află și stu
denții de la electrotehnică (sec
țiile electroenergetică și elec
tromecanică) și mecanică.

— Termenul de predare a 
proiectelor este 15 mai...

— Da. După această dată, 
pînă la 1 iunie, are loc 
rea lor.

— Organizată astfel 
se pare că proiectele
predate la timp sau chiar îna
inte de termen.

susține-

munca, 
vor fi

„Cum învățăm1* — 
un „curs" de la care 
nu lipsește nimeni
Nu-i prevăzut în programă. 

Dar, începînd din anul I și pînă 
în anul VI, toți cei 1 270 de

Dacă, 
tile, vom concentra fascicolul 
tvnunos al laserului, vom ob
ține o energie neînchipuit de 
mare, ajungind pînă la 500 de 
milioane de wați pe milimetru 
pătrat! Nu este așadar de mi-

soldate cu loviri directe în 
ochi, medicul nu izbutea decît 
rareori să salveze vederea. 
Iată însă că laserele promit 
multe în legătură cu posibili
tatea de a fixa retina, de a 
tăia aderențele și de a curați 
țesuturile bolnave.

Oamenii de știință cred, de 
asemenea, că laserul va putea 
servi la trimiterea energiei la 
distanțe mari — mai cu sea
mă in Cosmos, unde atmosfera 
mt mai intervine, ca un ade
vărat filtru, pentru a împrăș
tia sau absorbi lumina.

Să nu mai insistăm asupra 
utilizărilor laserului în pro-

blemele teoretice ale fizicii 
optice.

Practic, însă, ele sînt apli
cate în măsurarea unor obiec
te și localizarea lor, chiar la 
distanțe foarte mari, în Cos
mos ! De pildă, nu de mult, 
Institutul de Fizică Lebedev, 
observatorul astronomic din 
Crimeea (U.R.S.S.) împreună 
cu laboratorul Institutului de 
Tehnologie din Massachusetts 
(S.U.A.) au izbutit să capteze 
radiația unui laser cu rubin, 
reflectat... de pe lună. Cu alte 
cuvinte, radiația a fost trimi
să spre Lună, iar aceasta, ca 
o „oglindă", a expediat-o îna
poi spre Pămînt. Se prevede că, 
mulțumită laserelor, va fi po
sibil să se „însemneze", să se 
„sculpteze" suprafața lunii 
o precizie de cîteva zeci 
centimetri !

Laserele îi interesează și _ 
geneticienii și fiziologii plan
telor care, cu ajutorul „razelor 
roșii" transformă celulele.

Alți oameni de știință cerce
tează posibilitatea 
laserele pentru 
mici diametre.

Să ne amintim 
rile în acest domeniu sînt la 
început — aparatul se află 
încă la vîrsta copilăriei sale, 
odată ce n-a împlinit decît 
abia patru ani 1

CÎTE LUCRURI MINUNA
TE NU NE AȘTEAPTĂ, DE 
LA PERFECȚIONAREA EX
TRAORDINARĂ A OPERA
ȚIILOR CHIRURGICALE, LA 
INTRODUCEREA UNOR NOI 
METODE DE CONTROL ȘI 
REGLARE A PROCESELOR 
CHIMICE, LA MODIFICA. 
REA DEZVOLTĂRII OPTICII 
ȘI A FOTOGRAFIEI ȘI LA 
UN SPRIJIN NEPREȚUIT IN 
CUCERIREA COSMOSULUI l

pe

de a folosi 
forajele de

că cercetă-

Dr. LEONID PETRESCU

Noi sate VÂ PREZENTĂM

electrificate
PLO IEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — Colectivul 

întreprinderii regionale d’e 

electricitate Ploiești a termi

nat zilele acestea electrificarea 

a noi sate : Lunca Frumoasă 

din raionul Cislău, Ciobănoaia, 

orașul Buzău, Pietroasele de 

Jos și Pietroasele de Sus din 

raionul Mizil și altele. De la 

începutul anului au fost elec

trificate 12 sate. Celor 510 sate 

electrificate din regiunea Plo

iești anul acesta li se vor 

adăuga încă 28.

studenți ai Institutului medico- 
farmaceutic îl frecventează cu 
regularitate. Fiindcă la acest 
„curs' se învață... cum trebuie 
să înveți. Aici afli cum să-ți 
organizezi și să-ți desfășori 
studiul individual, 
însușești mai bine o disciplină 
sau alta, cum se pregătește un 
seminar, un examen. „Cursul" 
îmbracă forme variate.

Studenții anului I participă 
la cercul metodologic. Aici, 
cadre didactice le vorbesc des
pre „Cum se audiază o prele
gere", „Cum se iau notițe", 
„Cum se studiază bibliografia', 
„Cum se întocmește un cons
pect* etc.

La anii II și III: cercul de 
referate. De data aceasta stu
denții sînt cei care își împăr
tășesc unii altora metodele de 
studiu.

La ceilalți ani problemele se 
pun la un nivel mai înalt. Aici 
se desfășoară, în diverse forme, 
o acțiune continuă pentru an
trenarea tuturor studenților la 
un studiu individual perseve
rent. Problemele ce se dezbat 
în cadrul adunărilor generale, 
al consfătuirilor profesionale se 
referă la seriozitatea în muncă, 
la disciplina în studiu, la auto
control, autoexigență.

Și, astfel, toți studenții insti
tutului sînt „elevi" ai acestui 
„curs" inițiat de către comite
tul U.T.M. și consiliul A S. în
sușirea metodelor bune de stu
diu pe care le-o prilejuiește a- 
cesta se oglindește în buna lor 
pregătire profesională.

Preocuparea pentru pregăti
rea temeinică a sesiunii am 
întîlnit-o pretutindeni în rai
dul nostru. Dar despre alte 
fapte aflate vom relata intr-un 
număr viitor al ziarului.

cum să-ți

Presele cu 6 și 15 etaje
pentru placaje

în faza finală de fabricare a pla
cajului se folosesc — în noile com
binate de industrializare a lemnu
lui — presele hidraulice cu 6 și 15 
etaje produse de Uzina „23 August" 
din Capitală. între aceste etaje, se
parate prin platane mobile, se a- 
șează pachetele cu foile de lemn, 
din care se va obține placajul. 
Foile sînt acoperite în prealabil cu 
un strat de încleiere, platanele asi- 
gurind — odată cu presarea — și 
încălzirea adezivului.

Din punct de vedere constructiv, 
presele sînt formate dintr-un cadru 
executat din table sudate, platane
le de presare și încălzire, din ci
lindrii de presare și instalația hi
draulică.

Platanele preselor se deplasează 
pe verticală, apăsarea realizîndu-se 
de jos în sus cu ajutorul a 4 cilin
dri. în interiorul cilindrilor se rea
lizează presiuni pînă la 400 atmos
fere? Intre platane, presiunea ajun
ge la 25 atmosfere.

Specialiștii Uzinei ,,23 August" 
sînt preocupați în permanență de 
găsirea unor noi soluții care să 
ducă la îmbunătățirea parametrilor 
de funcționare și la reducerea ga
baritului. Ca urmare, au fost obți-

nute randamente mai ridicate, eco
nomii de metal și un aspect mai 
frumos. Bunăoară, la presa cu 6 
etaje folosită de IPROFIL București, 
la furniruirea carcaselor aparatelor 
de radio și ale televizoarelor, față 
de proiectul inițial, au fost aduse 
numeroase îmbunătățiri ca : redu
cerea gabaritului prin apropierea 
de presă a instalației hidraulice, 
reducerea cu aproximativ sută la 
sută a timpului de ridicare a plata
nelor, trecerea directă de la ridi
care la presare, fapt care duce Ia 
îmbunătățirea calității produsului 
finit, introducerea unui releu de 
timp, care acționînd asupra unui 
ventil electromagnetic deschide 
automat presa la terminarea ciclu
lui de presare etc.

Aceleași îmbunătățiri au fost a- 
duse și presei cu 15 etaje prevăzu
tă în plus cu un lift hidraulic pen
tru material.

O însemnată contribuție la fa
bricarea acestor mașini au adus-o și 
utemiștii Nistor Gheorghe și Du
mitru Alexandru — turnători, 
Mihail, Tene

Ion 
Florian — montori —

PETRE FR1NCU

A

Presa cu șase etaje
Foto : N. DUMITRU
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MARIANA CONSTANTI- 

NESCU — Craiova.

Muzeul „George Enescu* 
s-a deschis în anul 1956 în 
clădirea unde se află Uniu
nea compozitorilor din 
R.P.R. La început a fost or
ganizată aici o expoziție co
memorativă cu prilejul îm
plinirii unui an de la moar
tea marelui artist. Mai tîr- 
ziu, muzeul a fost îmbogă
țit cu noi piese ocupînd 
astăzi cinci săli. Exponatele 
muzeului reconstituie pe 
larg viața marelui muzician 
romîn.

Aici se organizează con
ferințe pe diferite teme din 
creația enesciană, audiții 
ale operelor sale sau ale u- 
nor bucăți muzicale dirijate 
satu interpretate de el.

Desigur, o vizită la mu
zeu vă va ajuta să cunoaș
teți mai îndeaproape opera 
lui George Enescu.

considerare la calcularea 
vechimii în muncă, dar nu 
și la calcularea concediului 
de odihnă. Chiar dacă v-ați 
încadrat în aceeași unitate 
de unde ați plecat, aveți 
dreptul la concediu de o- 
dihnă numai după 11 luni 
de zile de la noua încadrare.

PETRE BĂLAN — Cîmpu- 
lung-Muscel.

Dintre lucrările care au 
apărut de curînd în libră
rii și care vă pot fi de folos 
în activitatea dv. în sectorul 
pomiviticol vă recoman
dăm : „100 întrebări și răs
punsuri privind cultura po
milor", „Combaterea boli
lor și dăunătorilor viței de 
vie și pomilor". Dacă nu 
găsiți aceste cărți la coope
rativele 
să vă 
„Cartea 
Biserica 
rești.

sătești vă sfătuim 
adresați librăriei 
prin poștă “ str. 

Enei nr. 16 Bucu-

MANOLIU LIVIU — Ba. 
cău.

Potrivit instrucțiunilor 
Ministerului Invățămîntu- 
lui se pot prezenta pentru a 
susține examenul de matu
ritate cei care în decurs de 
patru ani de 1© absolvire au 
dat de cel mult două ori 
acest examen. Dumnea
voastră nu mai aveți drep
tul să vă prezentați la o 
altă sesiune. Pentru a vă 
lua totuși examenul de ma
turitate trebuie să repetați 
ultima clasă.

LEONTE TUDOR — Să- 
vineșfi.

Tinărul strungar Iacob Focht din secția mașini electrice a U.C.M. Reșița, depășindu-și lu
nar sarcinile de plan cu 35—40 la sută, se menține evidențiat lună de lună în întrecerea so

cialistă

RUCȘOREANU ADELA- 
ID — Reșița.

Timpul cit ați satisfăcut 
serviciul militar se ia în

Sesiunea a Il-a de exa
mene la cursurile fără frec
vență pentru clasele a 
VIII-a. a IX-a și a X-a va 
avea loc între 25 mai și 15 
iunie a.c., iar pentru clasa 
a Xl-a între 20 mai și 10 
iunie. Obiectele la care se 
dau examene sînt aceleași 
ca și în prima sesiune ; în 
plus, elevii din clasele care 
au în planul de învățămînt 
desen, vor da probă practi
că și la acest obiect.

Foto : O. PLEC AN

CINEMA

BOX
ale 
de

Reuniunile preliminarii 
campionatelor individuale 
box se vor desfășura între 12 
și 17 mai în 4 orașe din țară : 
Cluj. Galati, Craiova și Timi
șoara. Anul acesta, pentru cu
cerirea celor 10 centuri de 
campioni ai țării vor lupta 340 
de boxeri. La startul compe
tiției vor fi prezenți și cei 10 
campioni de anul trecut: C. 
Buzuliuc, N. Puiu, N. Moldo- 
veanu, M. Băloiu, I. Mihalik. 
C. Niculescu, P. Mircescu. I. 
T/Ior.ea, M. Nicolau și V. Ma- 
riuțan. Cu excepția lui Buzu
liuc, care a trecut de la „mus
că- la „pană', ceilalți cam
pioni vor evolua la aceleași 
categorii. Titlul la cat. grea 
deținut de V. Mariuțan va fi 
atacat și la această ediție de 
fostul campion 
Negrea, care-și 
trarea oficială, 
preliminarii în 
la Craiova.

Finalele campionatelor țării, 
care vor reuni pe cei mai buni 
40 de boxeri calificați din pre
liminarii. se vor desfășura în 
Capitală de-a lungul a trei 
gale. Reuniunile vor avea loc 
pe stadionul Republicii, în
tre 28 mai și 2 iunie. După 
campionate se va alcătui e- 
chipa reprezentativă pentru 
meciul cu Iugoslavia progra
mat la 28 iunie (Belgrad).

european G'n. 
va face rein-

E1 va boxa în 
reuniunile de

• Duminică pe sta
dionul „23 August* 
din Capitală, are 
loc un interesant 
cuplaj bucureștean 
fotbalistic contînd 
pentru campionatul 
cat. A. De la ora 
15,15, Rapid va în- 
tîlni pe Progresul, 
după care se va 
desfășura întîlnirea 

1
,.derbi' Dinamo — 
Steaua.

în țară se 
desfășura 
le : Farul 
ța — C.S.M.S. Iași; 
Petrolul Ploiești — 
Siderurgistul Ga
lați ; Știința Timi
șoara — Dinamo 
Pitești ; U. T. A- 
rad — Crișul Ora
dea și Steagirl Roșu 
Brașov 
Cluj.

vor 
partide- 

Constan-

Știinta

(Agerpres)

• Cea de-a 4-a edi
ție a campionatului 
mondial feminin de 
baschet a luat sfîrșit 
luni seara la Lima 
cu succesul echipei 
U.R.S.S., care a intrat 
pentru a doua oară 
consecutiv în posesia 
cupei mondiale. In ul
timul meci, baschetba
listele sovietice au în
vins cu scorul de 72— 
55 (35—25) reprezen
tativa R. P. Bulgaria.

parlamentare austriece
Marți seara a sosit în Ca

pitală la invitația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne o dele
gație a Parlamentului austriac în 
frynte cu Rosa Jochmann, membru 
al Consiliul ni Național.

Clasamentul final al 
campionatului : 1. —
U.R.S.S. 12 puncte 
(436—260) ; 2. — R. S. 
Cehoslovacă — 10
puncte (378—287) ; 3.
— R. P. Bulgaria — 10 
puncte (363—321) ; 4.
— S.U.A. — 9 puncte 
(270—294) ; 5. Brazilia
— 8 puncte ; 6. — Iu
goslavia — 7 puncte ; 
7. — Peru — 6 puncte.

Viitoarea ediție a 
campionatului mondial 
feminin de baschet va 
avea loc în 1967 în 
organizarea federației 
din R. S. Cehoslovacă.

• Sala sporturilor 
Dinamo va găzdui sîm- 
bătă și duminică un 
interesant concurs de 
scrimă dotat cu „Cupa 
Steaua". La acest con
curs au fost invitați să 
participe cei mai buni 
trăgători din Capitală. 
In prima zi, de la ora 
16, vor avea loc pro
bele de floretă (Mr- 
bați) și spadă. Dumi
nică. cu începere de 
la ora 8.30, se desfă
șoară probele de flore
tă (femei) și sabie.

• Halterofilul japo
nez Yoshinobu XCyake 
a stabilit un nou record 
mondial la cat. peni 
(totalul celor trei sti
luri) cu rezultatul de 
380 kg. Vechiul record 
deținut tot de el era 
de 377,500 kg. Miyake, 
care a cîștigat medalia 
de argint la J. O. de 
la Roma, a realizat ur
mătoarele performanțe: 
115 kg la stilul împins,

120 kg la „smuls- și
145 kg la „aruncat**.

• Formația brazilia
nă de fotbal America 
din Rio de Janeiro 
aflată în turneu în 
Europa, a jucat la 
Praga cu echipa Spar
tak Sokolovo. Au cîști
gat fotbaliștii ceho
slovaci cu 3—1 (1—0).

® Selecționata mas
culină de baschet a 
S.U.A. și-a încheiat 
turneul în U.R.S.S., ju- 
cînd la Tbilisi cu re
prezentativa R.S.S. 
Gruzine. Baschetbaliștii 
americani au repurtat 
victoria cu scorul de 
87—66 (45—33). In de
cursul turneului echi
pa S.U.A. a susținut 8 
meciuri (5 meciuri 
pierdute și 3 cîștigate).

Din delegație fac parte ing. 
Pius Fink, Hermann Fritz, Josef 
Moser, Herbert Pansi, Franz Regen- 
sburger, dr. Robert Scheuch, 
membri ai Consiliului Național; 
Hanz Bischof și Josef Gamsager, 
membri ai Consiliului Federal, pre
cum și dr. Hellmut Ldsch, secre
tarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de Anton Moisescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și ai Marii Adunări Naționale.

Au fost de față dr. Paul Wet- 
zler, ambasadorul Austriei în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

Vicepreședintele M.A.N., Anton 
Moisescu, a urat oaspeților bun 
sosit. A răspuns conducătorul 
delegației Rosa Jochmann.

Membrilor delegației le-au fost 
oferite buchete de flori.

(Agerpres)

AVENTURILE UNUI TÎNĂR — 
cinemascop rulează la Patria ore
le 9; 12; 15; 18; 21. .ANACONDA 
rulează la Republica orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15 
pînă la 8 mai. NU SE POATE 
FĂRĂ DRAGOSTE rulează la Car- 
pați orele 10,45; 12,30; 14,30; 16,30; 
19 : SEARA PRIETENILOR FILMU
LUI, Victoria orele .10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Grivița orele 10; 
12; 16; 18,15; 20,15. FRAȚII COR- 
SICANI — cinemascop rulează la 
București orele 9 ; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, Feroviar orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. CELE 
TREI LUMI ALE LUI GULIVER 
rulează la Central orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Giulești o- 
rele 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15. 
O ZI CA LEII rulează la Union o- 
rele 16; 1845; 20,30. INTRE MA
LURI — cinemascop rulează Ia 
Lumina orele 10—14 în continuare, 
116; 18,15; 20,30, Miorița orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30. LIMUZINA 
NEAGRĂ — cinemascop rulează 
Ia înfrățirea între popoare orele 
10; 15,45; 18; 20,15. DRAGOSTE
LUNGĂ DE-O SEARĂ rulează Ia 
Excelsior orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Tomis orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Aurora orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. UCIGA
ȘUL ȘI FATA rulează la Volga o- 
rele 10; 12; 16; 1845; 20,30. DOM
NIȘOARA... BARBĂ-ALBASTRĂ 
rulează la Cultural orele 15; 17; 
19; 21. GERMANIE, STELUȚELE 
TALE I rulează la Floreasca orele

21.

în cursul dimineții de marți, 
Philippe de Seynes, secretar 
general adjunct al O.N.U., 
șeful Departamentului pentru 
problemele economice și so
ciale al O.N.U., a vizitat Uzi
nele „23 August" din Capitală 
și Institutul de inframicrobio- 
logie al Academiei R.P.R. Aici, 
el a fost primit de acad. prof, 
dr. Șt. S. Nicolau, directorul 
institutului.

La amiază, secretarul gene
ral adjunct al O.N.U., Philippe 
de Seynes, a fost primit de 
Gogu Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. 
Au fost de față Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale.

In după-amiaza aceleiași 
zile, oaspetele a fost primit de 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. La convor
bire au asistat Mircea Malița, 
adjunct al ministrului aface

rilor externe, funcționari 
periori din M.A.E.

Seara, ministrul afacerilor 
externe, Comeliu Mănescu, a 
oferit un dineu în cinstea oa
spetelui.

La dineu au luat parte Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ro
man Moldovan, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihai Pe
tri, adjunct al ministrului co
merțului exterior, prof. Tra
ian Ionașcu, președintele 
Asociației pentru Națiunile 
Unite, și alte persoane oficiale.

su-

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei presei so
vietice, marți după-amiază, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă, I. K. Jegalin, 
a organizat o gală de filme la 
sediul ambasadei.

Au participat redactori șefi 
și redactori ai ziarelor cen
trale, ai Agerpres și Radiotele- 
viziunii, reprezentanți ai Mini
sterului Afacerilor Externe, 
Uniunii Ziariștilor, corespon
denți ai presei străine la Bucu
rești și atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice.

*
Continuîndu-și vizita prin 

țară, membrii delegațiilor sin
dicale de peste hotare, care la 
invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ro
mînă au luat parte la sărbăto
rirea zilei de 1 Mai, au sosit 
în orașul Brașov. Marți, oaspe- 
ții au făcut o vizită la Uzina 
de tractoare

★
Baritonul Dan Iordăchescu, 

artist emerit, a plecat la Bru
xelles pentru a susține un re
cital cuprinzînd liduri și arii 
din opere.

(Agerpres)

La prașila porumbului
(Urmare din. pag. I)

GR A
16; 18,15? 20,30, Ferentari orele 16; 
18,15; 20,30. ZILE DE FIOR ȘI RÎS 
rulează la Capitol orele 9,30; 11.45; 
14; 16,45; 18,45; 21. Pînă la 7 mai 
Bucegi orele 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30, Modem orele 10; 12; 14,15 
16,30; 18,45; 21. KALOIAN rulează 
la Festival orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Melodia orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Fla
mura 
18,30; 
lează 
18,45;
1845; _______________
PĂPUȘILE RID rulează la Crîngași 
orele 16; 18,15; 20,30, Munca orele 
15; 17; 19; 21. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop rulează 
la Unirea orele 11; 16; 18,15; 20,30. 
LINGĂ TINE TRĂIESC OAMENI 
rulează la Flacăra orele 15,30; 
19, Popular orele 16, 19,30. SECRE
TUL LUI MATHIAS rulează la Vi- 
tan orele 16; 18; 20. DOUĂSPRE
ZECE SCAUNE rulează la Arta o- 
rele 16; 18,15; 20,30, Luceafărul 
orele 16; 18,15; 20,30, Drumul Să
rii orele 16; 18; 20. TOTUL
RÂMI NE OAMENILOR rulează la 
Moșilor orele 16; 18,15; 20,30. LO
VITURA DE PEDEAPSĂ (pînă la 
7 mai) rulează la Cosmos orele 16; 
18; 20, Lira orele 15,30; 18; 20,15. 
CUM STĂM, TINERE? rulează la 
Colentina orele 16; 18,15; 20,30. 
UN SURIS IN PLINĂ VARĂ rulea
ză la Cotroceni orele 16; 18,15;
20.30. MUGURI ÎN SOARE rulează 
la Progresul orele 15,30; 18; 20,15

orele 10; 12; 14,30; 16,30;
20.30. RUDE DE SÎNGE ru
la Buzești orele 14; 16,15;
20,30, Viitorul orele 16;

20.30, Pacea orele 16; 18; 20.

• In runda a 12-a 
a turneului internațio
nal de șah de la Vîrset, 
Tasici I-a învins pe 
Popov. Kovaci a cîști-

(Agerpres)

ea <5 puncte și

O școcLâ modernă intr-un bătrîn oraș bănățean : Școala de 8 ani nr. I din Lugoj
' Foto : FLORIN ȚAGA
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nerii, președinții sau brigadierii au 
explicat tinerilor lucrările ce ur
mau a fi executate, cum au îndru
mat și ajutat posturile utemiste 
de control să efectueze cu operati
vitate raiduri.

După aceea, alți secretari, de la 
Căscioarele, General Scărișoreanu 
și Potîrnichea, gospodării care în 
anul trecut au obținut producții 
mari de porumb, au fost solicitați 
să explice detaliat modul în care 
a fost organizată munca de între
ținere a culturilor și metodele fo
losite de ei pentru mobilizarea tu
turor tinerilor colectiviști la exe
cutarea la timp și de bună calitate 
a acestor lucrări. Inginerul Viorel 
Vizureanu, secretar al comitetului 
raional U.T.M. cu problemele eco
nomice, a prezentat apoi planul de 
măsuri al Consiliului agricol raio
nal cu privire la executarea lucră
rilor de întreținere, a explicat pe 
larg cum trebuie executată anul 
acesta prașila la porumb, la floa
rea-soarelui, la sfeclă, care sînt 
timpii optimi în condițiile raionu
lui Negru Vodă și alte lucruri tot 
atît de importante, și ce măsuri 
pot și trebuie luate de organiza
țiile U.T.M. din fiecare G.A.C.

Toți activiștii comitetului raio
nal U.T.M. au participat la această 
zi a secretarului așa că nu am mai 
organizat încă o dată cu ei o șe
dință de instruire pe această te
mă. A doua zi, cu ei, am discutat 
numai sarcinile care le revin în 
îndrumarea și ajutorarea concretă 
a organizațiilor U.T.M. în munca 
ce o vor desfășura pentru antrena
rea tuturor tinerilor la întreține
rea culturilor.

Profitînd de faptul că în acest 
interval de timp a avut loc și ple
nara comitetului raional U.T.M., nu 
am pierdut prilejul de a discuta 
sarcinile organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. și G.A.S. în actuala perioadă 
a lucrărilor din cîmp și a eviden
ția și explica experiența bună a- 
cumulată în această privință.

Ritmul rapid al lucrărilor din 
campanie îți cere să acționezi cu 
operativitate. întorși de la comi
tetul raional, cu ajutorul activiști
lor, al membrilor comitetului ra
ional U.T.M., secretarii au orga
nizat imediat instruirea activului 
U.T.M. pe comună.

Iată un exemplu despre felul în 
care s-au desfășurat aceste instru
iri. La Osmancea, Geantemir Ne
gat, secretarul organizației U.T.M. 
din gospodăria colectivă și Nezami 
Geangaitar, secretarul comitetului 
comunal U.T.M., ajutați de Seidali 
Noredin, instructorul comitetului

raional U.TM., au prezentat în fața 
membrilor comitetului comunal, ai 
comitetului organizației de bază 
U.T.M, din G.A.C. și a membrilor 
celor 8 birouri ale organizațiilor 
U.T.M. din brigăzile de cîmp, sarci
nile cu privire la mobilizarea ti
neretului la întreținerea culturilor. 
După aceea, tovarășul președinte 
al gospodăriei, le-a explicat amă
nunțit, celor prezenți, ce lucrări 
sînt de executat, cînd va începe 
fiecare lucrare și __ cum trebuie fă
cută.

Ajutate de instructorul comite
tului raional, de secretarul pe co
mună și de cel pe G.A.C., cele 8 bi
rouri ale organizațiilor U.T.M. au 
pregătit apoi adunări generale des
chise cu participarea tuturor tine
rilor din brigadă și a tractoriștilor 
care lucrează pe tarlalele gospo
dăriei.

Intr-un loc președintele, în altul 
inginerul, iar acolo unde n-au 
putut participa ei — brigadierii, 
au explicat tinerilor, în adunarea 
generală, ce lucrări au de execu
tat, pe ce tarlale, cînd, cum și 
eficiența lor economică.

Adunări generale U.T.M. ca cele 
de la Osmancea, au avut loc în 
toate cele 112 organizații U.T.M. 
de brigadă. Peste tot au fost luate 
măsuri ca pe cîmp, în pauzele de 
muncă, în fața colectiviștilor, bri
găzile artistice de agitație și alte 
formații artistice să prezinte scurte 
programe. Deja, în unele gospodă
rii ca Cobadin, Topraisar, 2 Mai 
unde se lucrează intes la întreți
nerea culturilor, în pauzele de 
odihnă se citesc ziarele și broșuri. 
Seara tîrziu, după lăsarea lucrului, 
la Chirnogeni, la Cumpăna, Os
mancea și în alte gospodării, au 
loc scurte ședințe de lucru ale 
tinerilor colectiviști și mecaniza
tori în care se discută operativ 
măsurile ce ar mai trebui luate 
pentru sporirea contribuției lor la 
grăbirea ritmului lucrărilor, este 
discutată munca de mîntuială a 
cîte unui tînăr ce nu respectă in
dicațiile agrotehnice.

In zilele următoare vor apare și 
primele rezultate ale raidurilor în
treprinse de posturile utemiste de 
control la prășit.

întreaga atenție a comitetului 
raional U.T.M. este îndreptată spre 
îndrumarea și sprijinirea concretă 
a organizațiilor U.T.M. de brigadă, 
cele cărora le revine, de fapt, sar
cina antrenării tinerilor la execu
tarea la timp și de bună calitate a 
lucrărilor; fiecare membru al co
mitetului, fiecare activist răspun
de de îndrumarea și ajutorarea 
uneia sau două organizații U.T.M, 
de brigadă.Diferențiat, de la o solă la alta

(Urmare din pag. I)

DRAGOSTE LUNGA DE-O SEARA
upă un debut cine
matografic prea pu
țin concludent, Ho
rea Popescu reali
zează, pe baza unui 
convingător scenariu 
semnat de Al. I. 

Ghilia, un film de un realism so
bru, lipsit de stîngăcia și artificia
lul „Omului de Ungă tine". „Dra- 
gostea** care i-a urmat certifică pe 
cineastul matur, capabil să fereas
că de spectaculos factice și melo
dramă un subiect care, într-o sim
plistă înțelegere, s-ar fi pretat la 
toate acestea. (De unde acea 
„fascinație juvenilă' pe care i-o 
atribuie, cu întîrziată juvenilitate 
și acută lipsă de înțelegere a fil
mului, un recenzent suferind de 

beția cuvintelor?). Buni cunoscă
tori ai satului, scriitorul Alecu 
Ivan Ghilia și regizorul Horea Po
pescu urmăresc cu atenție modifi
cările structurale care se petrec în 
mentalitatea oamenilor din zilele 
noastre, etapele — uneori drama
tice — pe care le parcurg pînă 
dobîndesc acea conștiință nouă, 
evoluată, conștiința socialistă. Mai 
important decît conflictul senti
mental propriu-zis (poveștile ne
fericite de dragoste ale celor trei 
surori care și-au alimentat, din 
această cauză, un grav complex 
față de cei din jur) demnă de re
marcat se face în acest film ideea 
energiei cu care se înfruntă două 
concepții despre viață — două ati
tudini diferite ale celor din sat 
față de eroinele povestirii. La în
ceput doar spectatori pasivi ai 
dramei surilor Precup, locuitorii 
satului intervin activ apoi și își 
afirmă ascuțit, fățiș, pozițiile. Pe 
de o parte prejudecata otrăvită,

ucigătoare a sensibilității și dem
nității umane, pe de alta umanita
tea delicată, responsabilă, capabilă 
să stimuleze încrederea în tine și 
în ceilalați. Pe de o parte men
talitatea obtuză, retrogradă, pe de 
altă parte înțelegerea, curajul, 
ajutorul material și moral pe care 
li-l dau fetelor tovarășii lor de 
muncă. Premizele acestui intere
sant conflict dramatic sînt puse 
încă de la începutul acțiunii (ac
țiune care uneori însă trenează 
mult — vezi scena beției lui Mihai 
și a naivei „explicații' cu Maria, 
iar alteori comprimă, conducînd 
pînă aproape de scheme niște si
tuații ori caractere, cum ar fi ju
decata colectivă a brigadierului 
sau motivarea superficială a com
portamentului său). De la o privi
re piezișă la adresa surorilor, sau 
o vorbă răuvoitoare aruncată în 
doi peri, pînă la insulta din poar
ta cimitirului ori rîsul grosolan, 
jignitor al unora dintre amicii de 
chef ai lui Mihai, la adresa fetei 
ce traversează cu copilul în brațe, 
ca un animal încolțit, piața satu

lui, conflictul acesta subteran 
crește pînă la o încleștare fățișă, 
încărcată de dramatism. Această 
luptă nu se angajează între Maria 
și înapoiații satului (ba, chiar 
prin complexul de inferioritate pe 
care-l are eroina, prin propria-i pre
judecată că e „vinovată** și-și me
rită oprobilul public, fata dă apă 
la moară bîrfitorilor) — Maria 
rămînînd un simplu pretext — ci 
între mentalitatea retrogradă și 
reacția sănătoasă, cinstită a celor 
mai mulți oameni din sat. In 
piața unde Maria suferă batjocora 
unora, e înconjurată spontan, cu 
căldură (la început mai timid, apoi

tot mai însuflețit) de grupul fete
lor din brigadă, de tinerele colec
tiviste care, cu tact și delicatețe, 
îi iau copilul din brațe, o felicită, 
rid cu prietenie și sparg gheața 

ce o îndepărtase pe Maria de sat.
Tabloul uman din ,,Dragoste 

lungă de o seară' e mai variat, 
mai puțin uniform decît în alte 
filme ale noastre cu tematică si
milară. Cind însă acest atit de 
de important, ca funcție dramati-

că, „plan doi' omenesc e neglijat 
de autori, cînd reacțiile satului se 
uniformizează naiv și toată adu
narea ce-l judecă pe brigadier se 
indignează la unison de purtarea 
lui nedemnă, realismul filmului 
suferă serios. Se puteau găsi solu
ții mai espresive pentru ca votul 
de blam al colectivității să sugere
ze și să convingă spectatorul de 
atitudinea pozitivă a umanității 
zdrobitoare, a unei puternice forțe 
morale, de ascendentul majorității 
sănătoase. Cel mai intens moment 
al dramei (cum era concepută în 
scenariu această confruntare pu
blică de conștiință din cadrul 
gospodăriei) e sărăcit pe ecran de 
semnificația lui etică înaltă, e ar
tificial și pe alocuri strident. Și 
aceasta, în primul rînd pentru că 
personajul pe care se sprijinea mo
mentul dramatic, brigadierul Mi
hai, tînăr superficial, răsfățat, lip

sit de responsabilitate și norme 
etice, apare foarte sărăcit în film. 
Cu toate eforturile unui talentat 
actor, Octavian Cotescu, logica a- 
cestui personaj suferă, nu înțelegi 
cum a ajuns acest tînăr crescut în 
ambianța satului nou la o filozo
fie atît de străină, de oportunistă 
și cinică, după care în viață „toți 
aruncă undița dar prinde fiecare 
ce poate ?** Pentru că nedumereș
te, intrigă de la început, persona-

jul nu mai poate convinge ulte
rior. De aceea „procesele sale de 
conștiință' (mai mult melancolii 
de alcoolic) sînt false și deseori 
rizibile. Autorii s-au preocupat 
prea puțin de dragostea nefericită 
a Măriei și mai mult de urmările 
ei, generatoare ale unui conflict 
mai interesant. Relația fyfaria-Mi- 
hai e împinsă însă mult pe planul 
doi, iar întîlnirea foștilor îndră
gostiți nu crează momentele în
cordate la care te aștepți. E con
vingătoare, înfruntarea prejudecă
ților satului pe care Maria le 
crede că mai pot constitui ca 
altă dată „opinia publică' vrăjma
șă. S-a schimbat ceva, radical, în 
mentalitatea multor oameni, în 
felul cum apreciază ei valoarea 
individuală : nu în funcție de acci
dental, ci de ceea ce e major, esen
țial în viața noastră, de hărnicia, 
de atașamentul față de colectivi-

taie — argumentează artistic noul 
film rominesc.

Acest sondaj fin, pînă la un 
punct minuțios, pe care-l între
prind Alecu Ivan Ghilia și Horea 
Popescu în terenul, pînă mai ieri 
atît de labil, alunecos, al opiniei 
publice și efectele acestei transfor
mări a conștiinței colective, efec
te salutare, decisive asupra indivi
dului, reprezintă lucrul cel mai 
de preț din noul film romînesc. 
Două momente-cheie (frumos rea
lizate ca interpretare și strădanie 
regizorală) mărturisesc interesanta 
evoluție de concepție colectivă și 
individuală atît de strîns legate 
una de cealaltă. Unul din ele 
l-am amintit deja : Maria trebuie 
să traverseze cu pruncul nelegitim 
piața gatului, și privirea ei e spe
riată, gata să se apere de insultele 
cu care o vor întîmpina cumetrele 
răutăcioase; se simte rușinată, 
dar în același timp, încolțește în 
sufletul tinerei femei legitima 
mîndrie a maternității. Și apoi,
încrederea, bucuria cînd simte so
lidaritatea, prietenia fetelor ce o 
înconjoară. Acest complex de sim
țăminte e redat cu simplitate și 
adevăr omenesc de talentata actri
ță Silvia Popovici. Și- o altă sce
nă, concepută sobru, ca o replică 

omenească la prejudecata ce îm
brăcase forme violente în mo
mentul anterior, este mărturisirea 
de dragoste, ușor jenată de vîrsta 
și situația eroilor, dintre preșe
dinte și sora mai mare a Măriei. 
Înfiripată cu delicatețe și poezie 
sobră de doi foarte buni actori de 
film : Graziella Albini și Sandu 
Sticlaru (unul prea rar distribuit, 
din păcate, în filmele noastre, 
altul cam unilateral folosit) aceas
tă tîrzie idilă capătă valoare de 
simbol al înfruntării mentalității 
vechi și de afirmare a demnității 
cîștigate prin muncă.

In ciuda aparențelor și probabil 
a intențiilor autorilor nu dragostea 
celei mai tinere surori (cam fira

vă, deseori) afirmă această nouă 
concepție de viață, ci aceea a Vic
toriei și a vîrstnicului președinte.

Surprinzătoare față de prima ei 
apariție cinematografică — insig
nifiantă în filmul „Mîndrie** — 
tînăra și frumoasa actriță llinca 
Tomoroveanu sondează rolului și 
adîncimea dramatică, nu numai 
grația și fragilitatea vîrstei. Are 
personalitate, forță în scena ex
plicației din pădure, ori a celei din 
casa președintelui. Din păcate, 
partenerul ei în film e rigid, ne
convingător. De aceea multe din 
scenele de dragoste ale Ilincăi sînt 
jucate „în gol'. Fără replicant.

După contribuția sa importantă 
la „Partea ta de vină' operatorul 
Nicu Stan își confirmă din nou 
inteligența plastică. Nici o osten
tație în felul său de a se mișca 
printre eroi, de a le pune în lu
mină trăirile, de a le analiza emo
țiile ori ambianța în care trăiesc. 
Ne-a plăcut mult ( și sub raport 
plastic și regizoral) începutul fil
mului, furtuna (extrem de auten
tică), ori întoarcerea fetelor de la 
cimitir, pe drumul alb, plin de 
soare, contrastant cu sufletul lor 
cernit. Exterioarele naturale vă
desc prospețime dar nu ostentativă 
fotogenie, interioarele locuinței 
fetelor sînt la început sobre, a- 
proape sordide, ca apoi din ele să 
desprinzi treptat evoluția lor ma
terială și mai ales — morală : ciș- 

tigarea unei demnități, nobleți in
dividuale obținute prin muncă, 
grad de utilitate socială.

O notă firească de destindere 
necesară aduc dramei, copilul Vic
toriei (cu mult haz interpretat) și 
cîteva replici spirituale ale bătrî- 
nilor din sat, mareînd adesea un 
umor popular autentic, de bună 
calitate.

tinerii din brigăzile de cîmp. La 
Checea, de pildă, timp de două 
zile cît a durat prașila întîi la 
sfecla de zahăr, pe cele 250 de 
hectare, niciunul din cei peste 150 
de tineri n-a lipsit de la lucru. 
Lucrarea s-a terminat cu o zi mai 
devreme decît era prevăzut. Ace
eași participare activă a tinerilor 
la muncă în această perioadă am 
întîlnit și la Jimbolia, unde acea
stă lucrare s-a terminat cu două 
zile mai devreme. Aici, ca și în 
alte părți, sînt prevăzute la sfeclă, 
porumb și floarea-soarelui cîte 3 
prașile mecanice completate cu 
patru manuale pe rînd. O prașilă 
în plus dată anul trecut Ia G.A.C. 
Stamora Romînă a adus un spor 
la hectar de 250 kg porumb, 100 
kg floarea-soarelui și 1500 kg

sfeclă de zahăr. Comparația e fă
cută cu gospodăria colectivă ve
cină din Sacoșu Turcesc, unde s-a 
aplicat mai puțin cu o prașilă la 
aceste culturi.

Pînă acum în raionul Timișoara 
s-a terminat prașila întîi pe toate 
cele 932 de hectare cu sfeclă de 
zahăr și continuă Ia floarea-soa
relui și cartofi. La Stamora Romî
nă, Beșenova Nouă, Jimbolia și 
în alte gospodării colective, care 
au terminat primele însămînțatul 
porumbului, se lucrează intens la 
prășitul acestei culturi.

Participarea zilnică la muncă a 
colectiviștilor, calitatea lucrărilor 
efectuate de ei pînă acum, viteza 
de lucru care este în creștere asi
gură încadrarea prașilelor în epoca 
optimă — factor deosebit de im
portant în complexul măsurilor 
agrotehnice pentru obținerea unor 
producții sporite.

ALICE MĂNOIU

întreprinderea de montaje centrale electrice
București — Calea Dorobanți 105

Angajează sudori
(electrici și autogeni)

Pentru școala de specializare și autorizare în sudură oțel 
puternic aliat

— Lectori specialiști
— Școala se va ține la Craiova
— Durata 45 zile (15 mai — 30 iunie 1964)
— Absolvenții cursului vor primi autorizație de sudor din 

partea I.S.C.I.R. pentru sudură de Înaltă presiune și 
oțeluri aliate.

— Cazarea gratuită în șantier
— Salarizarea: salariul mediu pe ultimele 3 luni dovedit 

prin adeverințe de către solicitant.
— Se plătește de întreprindere transportul Ia școală.
— Masa contra cost.

CONDIȚII:

— Angajatul va trimite la sediul întreprinderii — Servi
ciul Personal și tnvățămînt, pînă la 13.V.1964 :

— cererea cu angajamentul că după școală va lucra timp 
de 2 ani pe unul din șantierele (la alegere) Craiova, 
Oradea, Iași, Luduș.

— copie după actul de calificare
— adeverințe de vechime pentru 5 ani
— adeverințe de salarizare pe ultimele 3 luni



La Conferința pentru comerț șl dezvoltare

Larg sprijin acordat 
proiectelor 

romîno-indoneziene

Levadia

Deschiderea

Pavilionul Romîniei 
la Tîrgul de la Casablanca vizitat

După încheierea sesiuniiComisiei Economice 0. N. U.pentru Europa
In Palatul Națiunilor din 
Geneva și-a încheiat recent 
lucrările cea de a 19-a sesi
une a Comisiei Economice 
ON.U. pentru Europa. La 
lucrări a luat parte și dele
gația R. P. Romîne. In foto
grafie: Un aspect din timpul 

desfășurării lucrărilor

Foto: NATIONS UNITED

GENEVA 5 De la trimisul 
special Agerpres, Adrian Io- 
nescu :

In Comisia a IlI-a a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare au conti
nuat dezbaterile în legătură cu 
proiectele de recomandare pro
puse de Romînia și Indonezia, 
referitoare la livrările de echi
pament pe credit.

Luind cuvîntul, reprezentan
tul Iugoslaviei a declarat că 
delegația sa sprijină în între
gime această propunere enun
țată în cele două proiecte, sub
liniind că ea reprezintă o nouă 
metodă de finanțare pe credit 
ce trebuie recomandată de co
misie. El a relevat sfera largă 
de aplicabilitate a acestei for
me de credit, arătind că extin
derea ei în ramura industriei 
prelucrătoare va duce la crea
rea unui nou și suplimentar 
aflux de schimburi de mărfuri. 
Delegatul Nigeriei a relevat 
că aceasta este o propunere 
constructivă ce poate rezolva 
unele probleme ale creditelor 
ce stau în fața țărilor în curs 
de dezvoltare. Propunerea are 
o mare importanță în procesul 
industrializării statelor în curs

de dezvoltare — a spus dele
gatul Poloniei. Ea reprezintă 
o metodă suplimentară de ma
jorare a importurilor de echi
pament, ușurînd în acest fel 
plățile în devize ale acestor 
state. Reprezentantul Japoniei 
a subliniat că propunerea co
respunde, de asemenea, și in
tereselor țărilor dezvoltate.

Proiectele au fost susținute 
și de reprezentanții Uniunii 
Sovietice, Ghanei, Ugandei, 
Bulgariei, Tunisiei, Cehoslova
ciei. Republicii Mali și ai altor 
state.

La sfîrșitul dezbaterilor, re
prezentanții Indoneziei și Ro- 
miniei au anunțat că vor ela
bora în comun un proiect de 
recomandări, care va ține sea
mă de observațiile exprimate 
de diferite delegații.

Festivalului 

folcloric studențesc

ATENA. — La Levadia a 
avut loc deschiderea Festiva
lului folcloric studențesc din 
țările balcanice și Mediterana 
răsăriteană, organizat de Uniu
nea studenților greci în cola
borare cu primăria orașului 
Levadia. Au participat ansam
bluri din Romînia, Cipru, Iugo
slavia și Grecia.

Echipa romînă a fost puter
nic aplaudată de întreaga asis
tență. Călușarii, dans oltenesc, 
cîntecele soliștilor Maria Stoica 
și P. Săbădeanu, precum și 
interpretarea „Ciocîrliei" la nai 
de Gh. Zamfir au fost întîmpi- 
nate cu multă căldură de spec
tatori.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes.

de regele Marocului
CASABLANCA 5 (Ager

pres). — Cu prilejul deschide
rii oficiale a tradiționalului 
Tîrg internațional de mostre 
de la Casablanca la care par
ticipă în acest an 24 de țări, 
pavilionul Romîniei a fost vi
zitat de Hassan al Il-lea, regele 
Marocului, însoțit de prințul 
Mulay Abdulah, de Ahmed 
Balafrej, ministrul reprezen
tant personal al regelui, de 
Ahmed Bahnini, prim-minis- 
tru, de membri ai guvernului 
și de membri ai corpului di
plomatic.

Inalții oaspeți au fost întîm- 
pinați de Virgil Podrumaru, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Romîne, și Nico
lae Vrabie, directorul pavilio
nului romînesc.

Pavilionul E. P. Romîne s-a 
bucurat de aprecieri elogioase

din partea vizitatorilor, remar- 
cîndu-se originalitatea expu
nerii, precum și varietatea și 
calitatea exponatelor.

★
Delegația R. P. Romîne Ia 

Tîrgul de Ia Casablanca, con
dusă de Nicolae Vrabie, direc
torul pavilionului Romîniei, a 
fost primită de Abdalah Chorfi, 
secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, și Bennani, 
secretar general în Ministerul 
Comerțului, Minelor și Indus
triei din Maroc. Cu acest pri
lej au fost analizate posibili
tățile de intensificare a schim
burilor comerciale romîno-ma
rocane. Discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.

X
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GENEVA 5 (Agerpres). — După încheierea sesiunii a 19-a a 
Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, Ange Vlahos (Gre
cia), președintele Comisiei a avut o convorbire cu trimisul 
special Agerpres, Adrian Ionescu.

Conținutul carcteristic al 
actualei sesiuni a declarat pre
ședintele Comisiei — constă in 
spiritul în care s au desfășurat 
lucrările, în spiritul de cola
borare și înțelegere reciprocă 
între țările cu sisteme econo
mice și sociale diferite. în ce 
privește contribuția delegației 
romîne, îmi permit să subli
niez că a avut un caracter 
constructiv și că spiritul în 
care delegația a participat la 
lucrările Comisiei, dovedește 
voința unei colaborări pe plan 
tehnic, comercial și economic 
cu toți membrii Comisiei. Per
sonal apreciez în mod special 
felul în care șeful delegației 
romîne, Mircea Malița a pre
zentat diferitele puncte de ve
dere ale delegației romîne, 
element care a contribuit la 
crearea unei atmosfere de în
credere și înțelegere reciprocă. 
Sint importante inițiativele 
delegației romîne în legătură 
cu colocviul internațional pen
tru dezvoltarea industrială, 
mai ales pentru țările care nu 
au atins un grad important de 
dezvoltare. Este de asemenea, 
foarte importantă rezoluția 
privind studiul asupra pieței 
produselor chimice ; ea are o 
deosebită importanță pentru 
viitor, poate constitui începu
tul unei evoluții ce se anunță 
interesantă.

Referindu-se la alte hotărîri 
ale sesiunii, A. Vlahos a re
marcat rezoluția ce invită ex- 
perții economici din Vest și 
din Est să continue lucrările, 
în scopul de a face posibilă

dezvoltarea relațiilor comer
ciale între țări cu sisteme eco
nomice diferite. Consider că 
este intr-adevăr o chestiune 
extrem de importantă, ce pre
zintă totuși dificultăți obiecti
ve dar care pot fi depășite. 
Prezintă, de asemenea, impor
tanță programul pe termen 
lung pentru călătorii de studii, 
ceea ce permite experților din 
cele două regiuni ale Europei, 
să ia pe bază de reciprocitate 
cunoștință de situația din ță
rile europene.

în încheierea interviului, A. 
Vlahos s-a referit și la relațiile 
romîno-grecești. Pot constata 
cu satisfacție — a spus el — 
că relațiile dintre Grecia și 
Romînia sînt foarte bune, că 
colaborarea pe plan interna
țional a celor două guverne 
se poate dezvolta în spiritul 
tradiției raporturilor amicale 
care există între Grecia și Ro
mînia. Schimburile comerciale 
între Grecia și Romînia sînt 
destul de importante, dar se 
poate ca într-un viitor, mai 
mult sau mai puțin apropiat, 
volumul comerțului romîno- 
grec să se dezvolte și mai 
mult, să se diversifice.

Am avut ocazia și plăcerea 
de a colabora în calitate de

Evoluția situației din Cipru
NICOSIA 5 (Agerpres). — 

Situația din Cipru s-a menți
nut în cursul 
calmă.

Mediatorul 
Cipru, Sakari 
s-a reîntors luni din vizita în
treprinsă la Atena, Paris și 
Londra, a avut marți o între
vedere cu președintele Maka
rios, căruia i-a făcut cunoscute 
rezultatele convorbirilor avute 
în cele trei capitale. In comu
nicatul oficial publicat la sfîr
șitul întrevederii cu Makarios 
se arată că mediatorul O.N.U. 
a expus președintelui Ciprului 
punctele de vedere grec și 
britanic asupra unei eventu
ale soluții în problema cipri
otă. Comunicatul precizează 
că guvernul cipriot își va face 
cunoscută poziția sa față de 
sugestiile britanice și grecești 
în cursul săptămîniî viitoare.

In aceeași zi, vicepreședin
tele Kuciuk a trimis o tele
gramă secretarului general al 
O.N.U., U Thant, căruia îi a- 
duce la cunoștința că comuni
tatea turcă din Cipru salută

zilei de marți

O.N.U. pentru 
Tuomioja, care

sulă. Telegrama vicepreședin
telui Kuciuk asigură pe U 
Thant că comunitatea turcă 
nu va folosi în viitor violența 
decît „dacă va fi atacată*.

In legătura cu eforturile în
treprinse de forțele O.N.U. de 
a se reduce tensiunea în in
sulă, agenția France Presse in
formează că se așteaptă ca ge
neralul Gyani, comandantul 
forței O.N.U. din Cipru, să în
cerce din nou realizarea unul 
acord pentru desființarea for
tificațiilor din Nicosia și din 
alte regiuni ale Ciprului.

Aceeași agenție informează 
că contingentul finlandez a 
sosit marți la Nicosia înlocu
ind pe soldații britanici ir. săr- 
cinați cu menținerea crdinei 
in capitala Ciprului.

vicepreședinte al Comisiei cu i recentul mesaj al secretarului 
dl. Gogu Răaulescu, care a ' general al O.N.U., ce cheamă 
fost președinte în perioada ' ]a înlăturarea violenței in în- 
1961—1962 și am putut aprecia | 
competența, franchețea și spi- ;
ritul lui larg. Păstrez despre 
această colaborare rz''° mai 
bune amintiri.

Cu prilejul 
Zilelor romînești 

în Belgia
BRUXELLES. — La 4 mai 

ambasadorul R. P. Romîne în 
Belgia, I. Oancea, a oferit în 
saloanele ambasadei un cocteil 
cu ocazia Zilelor romînești din 
Belgia, precum și în cinstea 
pictorului Corneliu Baba, ale 
cărui opere sînt expuse Ia 
Bruxelles, în cadrul schimbu
rilor culturale romîno-bel- 
giene.

La cocteil au luat parte nu
meroase personalități culturale 
belgiene, senatori și deputați. 
Au participat, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la Bruxelles.

Cu acest prilej, orchestra de 
muzică populară romînească 
condusă de Nicu Stănescu, a- 
vînd ca solistă pe Adriana Co- 
dreanu, a susținut un program 
artistic care s-a bucurat de o 
primire călduroasă.

Pe
Z'3A. In portul Havana: pregătiri înainte de plecarea la 

pescuit în Marea Caraibilor

Conferința pentru Rhodesia de nord
. Lcradra 
acordarea

NEW "YORK. — Jntr-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate, reprezentantul per
manent al 'Yemenului la O.N.U. a adus la cunoștință 
o serie de incidente de la frontiera Yemenului cu 
Federația Arabiei de Sud petrecute în perioada 4—22 
aprilie.

In scrisoare se arată că guvernul Yemenului con
sideră incidentele drept acte de agresiune împotriva 
Republicii Arabe Yemen, care pun în primejdie pa
cea și securitatea ei. Reprezentantul Yemenului a 
atras atenția președintelui Consiliului de Securitate 
asupra iaptului că trupele engleze nu au fost încă 
evacuate de pe teritoriul yemenit.

partripă o delegație guverna
mentală nord-rnodesiană, con
dusă de primul ministru, Ken
neth Kaunda, și delegații din 
partea celor două partide de 
opoziție — Congresul național 
african și Partidul progresului 
național.

Scopul conferinței este fixa
rea datei proclamării lnden- 
penței Rhodesiei de nord și 
elaborarea constituției noului 
stat independent. Ea se desfă
șoară sub președinția lui Dun
can Sandys, ministrul britanic 
al coloniilor. După cuvîntul de 
deschidere, rostit de Sandys, 
a luat cuvîntul Kenneth Kaun
da, primul ministru al Rhode
siei de nord. El a cerut guver
nului englez să acorde inde
pendență țării sale la 24 oc- 
rombrie anul curent. Totodată, 
Kaur.da a declarat că, după 

reclamarea independenței, 
ira sa va lua numele de Re- 
ublica Zambia și va rămîne 
lembră a Commonweal th ului. 

Kaunda a spus că în viitorul 
stat independent se va conti
nua prin toate mijloacele lupta 
imucu-.va discriminărilor tri
bale, ras-ale sau politice.

c
NEW YORK. — Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a anunțat câ intenționează sd prelungească 
cu încă două luni misiunea specială a O.N'.U. în 
Yemen.

te.a jucat ras pe cap, în timp ce fra
tele său și-a păstrat chica intactă.

Evenimentele din Laos
VIENTIANE 5 (Agerpres). — 

Primul ministru laoțian, prințul 
Suvanna Fumma, s-a reîntors luni 
seara la Vientiane după ce a avut 
convorbiri în Valea Ulcioarelor cu 
prințul Sufanuvong, vicepremier și 
președinte al Comitetului Central 
al Partidului Neo Lao Haksat, și 
cu alți conducători ai acestui 
partid. Suvanna Fumma a decla
rat la sosire că a expus interlo
cutorilor săi „schimbările interve
nite în situația politică din Vien
tiane și soluțiile pe care le pre
conizează pentru a soluționa cri
za". El a spus că conducătorii 
partidului Neo Lao Haksat au ac
ceptat să examineze propunerile pe 
care le-a făcut. Primul ministru 
urmează să se reîntoarcă peste 3 
sau 4 zile în Valea Ulcioarelor, 
pentru a continua convorbirile.

Generalii de dreapta, care au or
ganizat lovitura de stat împotriva 
guvernului național de coaliție, 
s-au întrunit luni și au hotărit in
cluderea tuturor generalilor în 
așa-numitul „comitet revoluționar* 
creat după lovitură. Acest comi
tet și-a asumat atribuția de a „re
organiza" armata prin unificarea 
sub un comandament unic a tru
pelor grupului de dreapta și a ce
lor neutralists Agenția United 
Press International subliniază pă
rerea exprimată de observatorii 
din Vientiane că această unifica
re va însemna de fapt extinderea 
controlului generalilor de dreapta 
și asupra unităților neutraliste, 
chiar dacă în mod teoretic autori
tatea ar reveni prințului Suvanna 
Fumma.

Refshliea Dosiaicaaă

CantiDuă demonstrațiile 
antiguvernamentale

MALI: Pe o plantație de orez

Alte comedii ale erorilor

j-ț einz și Friedrich-Karl Paw- 
£j[ lak din Bremen (R. F. Ger

mană) sînt doi frați ge
meni, în vîrstă de 28 de ani, care 
seamănă unul cu altul ca două 
picături de apă.

Recent, frații au fost condamnați 
la șase luni închisoare pentru un 
delict minor, dar Friedrich-Karl a 
beneficiat de suspendarea pedep
sei. Or, Heinz este căsătorit, în 
timp ce fratele său este celibatar. 
Acesta, băiat bun, a hotărît să 
intre la închisoare în locul lui 
Heinz.

Dar, autoritățile bănuind că ceva 
nu este în regulă, au trimis un a- 
gent să cerceteze cazul. Găsindu-l 
pe Heinz la domiciliu, l-au expe
diat de urgență la penitenciar.

ir

F
rații Roger și Ian Morgan 
joacă amîndoi în echipa de 
fotbal a clubului Rangers 

din Queen's Park (Londra). Pu
blicul, arbitrii și chiar tovarășii 
lor din echipă îi deosebesc cu 
greu, confundîndu-i deseori. Pentru 
a evita orice suspiciune că Ian 
l-ar putea înlocui în mod neregu
lamentar pe Roger sau Roger pe 
Ian, la pauză, clubul le-a cerut să 

poarte un semn distinctiv. Roger 
s-a sacrificat. La ultimul meci, el

Cimpanzeii nu se ocupă 
numai cu pictura

a tu de mult, pe una din auto- 
_/_y străzile Floridei s-a putut 

vedea un spectacol neobiș
nuit : un cimpanzeu în livrea la 
volanul unei superbe mașini deca
potabile, mergînd cu 140 km pe 
oră. Agentul de circulație David

legraf, automobil și ponxmsex. 
momentul în care automobil 
pornit, s-a dat drumul și porumbe
lului, și totodată $-a transmis o 
telegramă prin telefon și alta prin 
telegraf. Rezultatul a fost urmă
torul : automobilul a ajuns prunul 
după o oră și 32 de minute ; tele
grama transmisă prin telefon s-a 
„clasat* pe locul al doilea cu 
timpul de 2 ore și 15 minute ; pe 
locul trei a venit porumbelul : 
2 ore și 49 de minute ; iar ulti-

eturile e^au t.
iahu urmat. 
Disperată, ti- 
sinuâdl Ea 

î dteva tablete din medi
camentul prescris ca Hstament, a- 
poi a consumat o cantitate seri
oasă de brinză. Aceasta provo
cat ir.tr-ader ir o reacție foarte pu
ternică, dar nu mentală. Scăpată 
cu viața, tinâra disperată și-a re
luat tratamentul, reușind in cele 
din urmă să se însănătoșească.

imediat ochii $: ’-an 
întuneric dephn crrp de 
Acum el poate deosm 
destul de îndemnate și speri m-k 
capete pe deplm vederea.

Shiwey, care trecea, pe acolo, a 
întocmit cel mai memorabil act de 
contravenție din cariera sa stăpî- 
nului acestui excepțional șofer 
fără permis. Era- vorba, bineînțe
les, de un celebru îmblînzitor 
foarte mîndru de elevul său.

O întrecere originală

U
n ziar din Zagreb a organi

zat o întrecere originală cu 
participarea a... patru mij

loace de comunicație : telefon, te-

TOATE
mul loc a fost ocupat de telegrama 
transmisă prin telegraf — 2 ore 
și 50 de minute.

încercare de sinucidere 
cu... brinză

2iarul „British Medical Jour
nal" relatează cazul ciudat 
al unei tinere care, suferind 

de o boală gravă, a încercat să se 
sinucidă... cu brinză.

Tratamentul bolii necesita o se
rie de medicamente la care brin-

Accident... binevenit

I
n urma unei boli de nervi, 

francezul Marceau Large- 
man, în vîrstâ de 55 de ani, 

pierduse vederea. Recent, în 
timp ce își dădea jos barba cu un 
aparat electric, acesta i-a scăpat 
într-un vas cu apă. Căutîndu-și 
aparatul, Largeman a fost curen
tat și și-a pierdut cunoștința. Cînd 
și-a revenit, a constatat că distin
gea culorile. Medicii i-au bandajat

își

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
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tins cu un premiu pentru țotogra- - 
fia împușcării de către Jack Ruby I 

a lui Lee Oswald, asasinul presu
pus al președintelui Kennedy

Decernarea 
,,Premiilor Pulitzer

Președintele Unizersiiirz Co
lumbia, Grayson JCări, a a-

- 
lor Pulitzer" pentru ?!
anul 1964. Premiul pentru rerer- 
taje privind evenimente interna
ționale a fost scor dat lai Malcobn 
Brown de la agenția Associated 
Press și lui David Halberst~am de 
la ziarul „New York Times* pen
tru reportajele cu privire la situa
ția din Vietnamul de sud <: îndeo
sebi pentru relatările voz.-.d răs
turnarea lui Ngo Dinh Diem. Pre
miul privind evenimentele interne 
din S.U.A. a fost decernai ziaristu
lui Merriman Smith de la agenția 
United Press International pentru 
relatările privitoare la asasinarea 
președintelui Kennedy. Fotorepor
terul Robert Jackson de la ziarul 
„Dallas Morning News" a fost dis
tins cu un premiu pentru fotogra-

Pe
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PARIS. — La Paris s-a anunțat oficial că primul 
ministru francez, Georges Pompidou, va vizita în 
cursul lunii iunie insulele Tahiti, pentru a inspecta 
instalațiile franceze construite în această insulă în 
vederea efectuării de explozii nucleare.

Pompidou va fi însoțit în timpul acestei vizite de 
Robert Hirsch, administrator general pe lingă Comi
sariatul francez pentru energia atomică și de gene
ralul Gaston Lavaud, împuternicitul guvernului fran
cez pentru armamente.

YALTA. — După cum anunță agenția TASS, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Ahmed 
Een Bella, secretar general al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, președintele Republicii Alge
riene Democratice și Populare, au semnat la 5 mai 
comunicatul comun sovieto-algerian.

Șeful guvernului sovietic a oferit un prînz în cin
stea președintelui Algeriei la care au participat 
membrii delegației algeriene, precum și persoane ofi
ciale sovietice.

N. S. Hrușciov și Ben Bella au rostit toasturi.

PARIS. — După cum relatează corespondentul din 
Paris al agenției Reuter, firma metalurgică franceză 
„Brissonneau et Lotz“ a anunțat la 5 mai că a sem
nat un contract de livrare a 20 locomotive Diesel 
electrice Cubei. Valoarea comenzii se ridică la apro
ximativ 4 milioane dolari.

Contractul, relevă agenția citată, a fost sprijinit 
de guvernul francez prin garantarea plăților de către 
Cuba pe o perioadă de trei ani.

AIRES. — Heinrich Ltibke, președintele

SONGO 5 (Ager- 
dominicane cu ba
ca ocupat luni po- 
principale ale ca- 

Revnblicii Dominicane, 
Dcmmgo, intr-o încercare 

k organizarea de noi
iej»j antiguvernamentale.
După oca transmite agenția Asso- 
axtei Press, eonzximativ 2 000 de 

aa primit ordinul „să pro
cedeze at o energie extremă" îm- 
pcCmoe demonstranților, „întrucît 
crzc-iils amenință in prezent re-

Larxi, la Santo Domingo au con- 
t~nst demonstrațiile populației 
:x-e a const restabilirea unui regim 
ccnstitai.vnaL La atacurile poliției 
a grenade a gaze lacrimogene, 
demonstranta eu răspuns arunând 
ca psefre. Mănătorii din port au 
rr-irt Ixrml pentru a se alătura 
demonstranților. In jurul portului 
cu fost instalate cordoane ale po- 
hziez. și gxoermd a anunțat că vor 
•; fobsîti militari pentru ca acti
vitatea in. port să nu fie perali- 
Zită.

Federația studenților din Repu
blica Donumcanâ a dat publiciiă- 
*1: o declarație in care își exprimi 
solidaritatea cu mănătorii din 
transporturi, eflați in greva de 
trei zile. In declarație se subli
niază câ federația se alătură luptei 
in vederea reveniră la un regim 
constituțional.

Potrivit agenției Associated 
Press, in cursul ciocnirilor din 
Santo Domingo o persoană a fost 
ucisă, 20 rănite și peste 150 au 
fost arestate.
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BUENOS ______ _____ _____ __ „
R. F. Germane, care întreprinde o călătorie prin di
ferite țări ale Americii Latine, a sosit luni în Argen
tina, venind din Chile.

Președintele vest-german a avut în cursul acele
iași zile o primă întrevedere cu președintele Argen
tinei, Arturo Illia.

GEORGETOWN. — Primul ministru al Guyanei 
Britanice, Cheddi Jagan, însoțit de vicepremierul 
Brindly Benn^ și de ministrul justiției, Fenton Ram- 
sohoya, s-au înapoiat luni la Georgetown după o se
rie de întrevederi cu privire la situația politică din 
Guyana Britanică purtate la Port of Spain cu primul 
ministru al Republicii Trinidad-Tobago, Eric Wil
liams. La sosire, Brindly Benn a declarat că aceste 
convorbiri au demonstrat că „situația din Guyana 
Britanică preocupă țările Commonwealthului".

PARIS. — Cea de-a 67-a sesiune a Consiliului 
executiv al U.N.E.S.C.O. și-a început lucrările la 
4 mai prin alegerea unui nou președinte. Cu 27 de 
voturi din 28 exprimate a fost ales Rodolfo Baron 
Castro (Republica Salvador).

Principalul obiectiv al actualei sesiuni a Consiliului 
executiv este pregătirea conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O., ce va reuni în luna octombrie pe re
prezentanții celor 113 țări membre ale organismului.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Agenția TASS trans
mite : La Moscova au avut loc întîlniri între dele
gațiile Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și 
Partidului Comunist Italian. Din delegația sovietică 
au făcut parte N. Podgornîi, Mihail Suslov, Iuri An
dropov și Boris Ponomariov, iar din delegația italiană 
Pietro Ingrao, Enrico Berlinguer și Arturo Colombi.

In timpul convorbirilor, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie sinceră, au fost discutate 
problemele actuale ale mișcării comuniste internațio
nale și ale unității ei.

La 5 mai delegația Partidului Comunist Italian a 
plecat spre patrie.

CARACAS. — Un detașament de partizani al for
țelor armate de eliberare națională din Venezuela, a 
ocupat postul de radio „Libertad", din orașul Mara
caibo, pentru a transmite un apel poporului vene- 
zuelean. Apelul cheamă forțele progresiste din țară 
să se ridice la lupta armată împotriva actualului gu
vern, pentru instaurarea unui guvern democrat.
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