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Mașina textila—R-5
La Uzinele „Unirea," din Cluj a început să 

se fabrice după proiecte elaborate in țară o 
nouă mașină textilă — R-3, destinată răsuci
rii firelor duble sau triple de bumbac, lină, 
celofibră sau mătase. Mașina asigură fire atit 
pentru tricotaje, cit și pentru țesături. Ea are 
posibilități de a răsuci in gama de torsiuni 
(răsucituri pe metru) de la 82—1 750. Pentru a 
se asigura răsucirea în bune condițiuni a 
unei varietăți atit de mari de sortimente de 
fire, mașina este dotată cu mai multe tipuri 
de fuse și inele care, în funcție de felul firu
lui și de grosimea lui, îi permite să atingă 
11 000—11 500 rotații pe minut.

La proiectarea acestei mașini s-au aplicat 
soluții constructive moderne, ceea ce o situea
ză la nivelul tehnicii înaintate. In scopul ate
nuării zgomotelor și vibrațiilor, ea este pre
văzută cu roți dințate din material plastic, 
iar pentru a se asigura o calitate corespun
zătoare a firelor este dotată cu dispozitive de 
oprire automată a firului rupt.

Printr-un sistem de semnalizare optică, 
mașina indică muncitorilor momentul dnd 
țevile de pe fuse s-au umplut. Mașina are, 
de asemenea, un mecanism special care per
mite schimbarea în mers a turației fuselor.

(Agerpres)

Cum învață chimiștii
RĂSPUND

LA ANCHETA NOASTRA:

• Ștefan lonescu 
responsabil cu producția 

și calificarea în comitetul
U.T.M. — Uzina de produse 

sodice — Ocna Mureș

iMi^B cu utilaje și a- 
M gregate noi, sînt 

introduse noi pro- 
wW I cedee tehnologice.

De curînd, a in
trat în funcțiune instalația 
pentru obținerea clorurii de 
calciu cristalizată, a fost auto
matizat procesul de centrifu
gare a bicarbonatului de so
diu, s-au aplicat radioizotopii 
pentru determinarea timpului 
de trecere a pietrei prin cup
toarele de var.

Aceasta presupune ridica
rea neîncetată a nivelului de 
calificare a muncitorilor și 
tehnicienilor, cale sigură de 
realizare a angajamentelor 
stabilite în întrecerea socia
listă.

Anul trecut ne-am izbit de 
o greutate. Lucrîndu-se în 
schimburi n-am reușit să cu
prindem majoritatea tinerilor 
la formele de ridicare a califi
cării. Prin organizarea proce
sului de producție pc ture în 
loc de schimburi s-a creat po
sibilitatea organizării cursuri
lor pe profesii în toate secțiile 
uzinei.

Secretarii organizațiilor 
U.T.M. au discutat cu tinerii 
despre importanța participării 
la cursurile de ridicare a ca
lificării. iar la adunările gene
rale au invitat din partea con
ducerii întreprinderii ingi
neri, pentru a vorbi tinerilor 
despre eficiența practică a for
melor de ridicare a calificării.

Anul acesta funcționează 13 
cursuri de ridicare a califică
rii profesionale pe meserii, la 
care participă majoritatea ti-

nerilor din uzină. Pe lingă a- 
ceste cursuri sînt preconizate 
și alte forme de îmbogățire a 
cunoștințelor : conferințe teh
nice, simpozioane, concursuri, 
„Cine știe meserie, cîștigă“, 
recenzii, prezentări de cărți 
tehnice etc.

Stabilirea temelor care să 
fie predate a fost făcută de 
către un colectiv de ingineri 
în colaborare cu conducerile 
secțiilor și cu lectorii, pe baza 
unei largi consultări a oameni
lor. S-a avut astfel în ve
dere ca temele să ofere mun
citorilor noțiuni utile și in
teresante legate de fiecare

specialitate în parte. La sec
ția sodă calcinată, bunăoară, 
s-au stabilit peste 20 de teme 
pentru aceste cursuri. In pri
mele lecții s-a vorbit despre 
ultimele noutăți apărute în 
legătură cu aparatele de mă
sură și control pentru presi
une și vid, despre ridicarea și 
utilizarea lor la efectuarea 
analizelor chimice etc.

Organizațiile U.T.M. urmă
resc cu atenție nu numai par
ticiparea tinerilor la formele

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Ing.
Gheorghe Neculau

director,
Combinatul de hîrtie Brăila

Gradul înalt de tehnicitate 
al combinatului nostru, pre
cum și perfecționarea continuă 
a instalațiilor și agregatelor cu 
care sîntem dotați, impun o 
permanentă pregătire a între
gului nostru colectiv. Iată de 
ce, paralel cu preocuparea de 
pregătire a cadrelor prin șco
lile profesionale, conducerea

combinatului a acordat o a- 
tenție deosebită cursurilor de 
specializare în* meseriile : ope
ratori chimiști, laboranți, elec
tricieni, mecanici pentru uti
laje chimice etc. Anul acesta, 
în cadrul combinatului de hîr
tie Brăila au fost organizate 
45 cursuri de specializare, la 
care participă peste 900 de 
muncitori. Cursurile se desfă
șoară pe o durată de 12 luni 
și sînt organizate în cadrul 
secțiilor nu numai pe meserii 
(operatori, laboran'ți etc.), ci 
și pe categorii de lucrări, asi- 
gurîndu-se, în felul acesta, în
sușirea detaliată a fenomene-

Un „studiu pe viu" al proceselor tehnologice învățate la școala profesională : tînărul operator chimist Andrei Mureșan 
de la Combinatul de cauciuc „Danubiana" cercetează, asistat de inginerul Dumitru Nicolaescu, calitatea unui nou lot de 

anvelope ieșit din presele de vulcanizare
Foto: O. PLEC AN

-----------------------  * *---------------------- -

Tinerilor zootehniști — mai mult sprijini

lor care au loc în fiecare in
stalație și agregat. Programa 
elaborată pentru aceste cursuri 
— rezultat al unei colaborări 
rodnice între inginerii, mai
ștrii și muncitorii cu cea mai 
înaltă calificare — cupriride 
noțiuni tehnice și de tehnolo
gie care dau posibilitatea mun
citorilor să stăpînească insta
lațiile și agregatele, să cu
noască procesele chimice ce a- 
par la elaborarea hîrtiei. Pro
grama analitică după care se 
desfășoară cursurile în cadrul 
combinatului nostru s-a îmbu
nătățit în fiecare an*, cuprin- 
zînd cele mai recente cuceriri 
ale științei și tehnicii în do
meniul hîrtiei.

Preocuparea lectorilor pen
tru îmbunătățirea permanentă 
.1 expunerilor (ing. Virgil Cri- 
șan de la electroliză, ing. Cor
nelia Petrescu de la prepara
rea apei, maistru Constantin 
Mănescu de la cartoane) pre
cum și analizarea periodică de 
către organizația U.T.M. a mo
dului în care tinerii participă 
și se pregătesc la cursuri (ma
joritatea muncitorilor noștri 
fiind tineri) a făcut ca în a- 
cest an frecvența la cursuri să 
ie de 95 la sută.

Una dintre metodele de ma
re eficiență folosită de noi 
centru îmbogățirea cunoștințe- 
or tehnice ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, o 
constituie lecțiile cu caracter 
de „schimb de experiență". 
Ele au generalizat metodele 
bune de organizare a procesu
lui de producție, folosite în 
combinatul nostru de către 
secțiile fruntașe (electroliză, 
cartoane, prepararea apei), dar 
mai ales a experienței obținu
te de alte întreprinderi ale 
industriei chimice.

Intîmpinînd unele greutăți 
la intrarea combinatului în 
funcțiune — evidente mai a- 
les în cadrul secției clorosodi- 
ce — am hotărît să trimitem 
un colectiv de ingineri, tehni
cieni și muncitori la unele în
treprinderi similare din țară, 
printre care Uzinele sodice

(Continuare în pag. a IlI-a)

Noi unități
> cinematografice sătești

PLOIEȘTI (de la co
respondentul nostru).
— In regiunea Ploiești 
de la începutul anului 
și pînă acum au fost 
inaugurate 119 noi uni
tăți cinematografice să
tești.

Cu acest prilej după 
raionul Cislău a fost 
cineficat complet al 
doilea raion din regiu
nea Ploiești — Cîmpina
— iar în raioanele Bu
zău și Rîmnicu Sărat 
lucrările se găsesc în- 
tr-un stadiu avansat.

In primele 4 luni ale 
anului numărul spec
tatorilor a crescut, 
în raport cu ace
eași perioadă a anu
lui trecut, cu peste 
139 000. Numai filmele 
romînești ,,Tudor", „Lu_ 
peni 29" și „Codin" au 
fost vizionate de peste 
682 000 spectatori din 
regiune. Numărul total 
al unităților cinemato
grafice din regiune îm
preună cu cele 119 noi 
unități cinematografice 
'se ridică la 375.

Pregătiri 
pe litoral

Pe litoral se fac 
intense pregătiri în 
vederea desfășurării 
unei bogate activități 
cultural-artistice și 
sportive pentru oame
nii muncii veniți la 
odihnă în sezonul de 
vară.

La Mamaia, Eforie- 
Nord, Eforie-Sud, Te- 
chirghiol și Mangalia, 
au fost amenajate clu
burile centrale, pre
cum și un număr de 
18 puncte culturale. 
Sînt în curs de ame
najare grădinile șt 
teatrele de vară, baze
le sportive și cinema
tografele.

In prezent, se lu
crează la alcătuirea 
planului manifestări
lor cultural-artistice

și sportive. Se prevăd 
în total peste joo de 
spectacole la care își 
vor da concursul for
mațiile profesioniste 
din București, Con
stanța și din alte o- 
rașe din țară, forma
ții de peste hotare, 
precum și numeroase 
formații de amatori. 
Se pregătesc, de ase
menea, peste 20 de 
expoziții de artă plas
tică, fotografii artisti
ce, artă populară etc. 
Anul acesta, litoralul 
va găzdui trei impor
tante evenimente ar
tistice : festivalul in
ternațional al filmului 
rominesc, festivalul 
național de folclor și 
festivalul național de 
muzică ușoară.

Lucrări de extindere a unor institute 
de învățămînt superior

In prezent, pe Bd. Lacul Tei din 
Capitală se desfășoară din plin lu
crările de extindere a Institutului 
de construcții. Noile corpuri de 
clădiri vor totaliza o suprafață 
de peste 8 000 m.p. de construcție, 
avînd demisol, parter, trei etaje și 
vor cuprinde 6 amfiteatre cu o ca
pacitate de 125 locuri fiecare, pre
cum și numeroase laboratoare,, 
săli de proiecte, cabinete tehnice 
etc. Asemenea lucrări au început 
de curînd și la Institutul agrono

mic „Ion lonescu de la Brad" din 
Iași. Studenții Facultății de hor.ti- 
cultură de aici urmează să pri
mească în folosință noi laboratoa
re și săli de cursuri.

Și la Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București urmea
ză să se execute lucrări de supra
etajare prin care se vor da în 
folosință 12 săli de proiecte cu 
650 locuri, încăperi pentru biblio
tecă și altele.

(Agerpres)

n gospodăriile co
lective din raionul 
Luduș, a crescut și 
se, prevede în con
tinuare o creștere 
importantă a efec
tivului de animale

proprietate obștească. La sfîr- 
șitul anului 1964, conform pla
nului, șeptelul va cuprinde, 
printre altele, 28 000 taurine, 
din care mai mult de 7 700 vaci.

Grajduri noi, încăpătoare, 
furaje în cantitate tot mai 
mare, animale de prăsilă de 
rasă, cadre competente de 
crescători de animale — iată 
doar cîteva din condițiile 
create pentru continua dezvol
tare a sectorului zootehnic, 
pentru sporirea producției de 
carne și lapte. Este un loc de 
muncă în care mereu mai 
mulți tineri își găsesc meseria 
preferată. în G.A.C. din raion,

lucrează acum ca îngrijitori de 
animale aproape 400 de tineri 
colectiviști. Numărul acestora 
a crescut pe măsură ce s-au 
dezvoltat fermele.

Dintr-o scurtă convorbire cu 
tovarășul Ioan Moldovan, pre
ședintele gospodăriei colective 
din Valea Largă, am aflat că 
în sectorul zootehnic de aici 
lucrează 19 tineri. Orga
nizația U.T.M. a recomandat 
tineri buni, ca mulgătorii Emil 
Matieș, Viorel Mureșan, Cenan 
Vaier, îngrijitori de viței ca 
Ilie Cocan și Alexandru Suciu. 
Dacă în 1963 gospodăria a ob
ținut în medie pe cap de vacă 
furajată 2 367 de litri de lapte, 
acest rezultat se datorește și 
muncii harnice, pricepute a ti
nerilor. La unul din grajduri 
am întîlnit 8 tineri mulgători. 
De la Emil Matieș, secretarul 
organizației U.T.M. din briga

da zootehnică, am aflat lucruri 
interesante. In cadrul adună
rilor generale U.T.M. se dis
cută, în fiecare lună, despre 
activitatea tinerilor de aici. In 
timpul iernii, de pildă, s-au 
dezbătut probleme ca : res
pectarea strictă a programului 
de grajd și a rațiilor, partici
parea la învățămîntul zooteh
nic, îndeplinirea planului pe 
decade și luni. La începutul 
anului au venit să lucreze aici 
cîțiva tineri din brigăzile de 
cîmp. Deși nu erau înscriși în 
cercul zootehnic, organizația 
U.T.M. i-a ajutat să frecven
teze cursurile. De asemenea, 
într-o adunare a organizației 
U.T.M. din brigadă, mulgăto
rul Gheorghe Cozma, care a 
obținut anul trecut 2 618 litri 
de lapte pc cap de vacă fura
jată și utemistul Emil Matieș, 
care a realizat peste 2 500 litri

lapte, au împărtășit noilor ve
niți din experiența lor: fura
jarea diferențiată după pro
ducție, urmărirea planului de 
montă și fătări și altele. Astfel 
tinerii mai noi au prins repede 
primele noțiuni ale meseriei. 
Utemistul Vaier Cenan, lu
crează ca mulgător doar de cî
teva luni. Are în primire 11 
vaci. La început i se părea că 
nici nu va putea îndeplini 
planul, darmite să se ia la în
trecere cu mulgători cu mai 
multă experiență. Ceilalți ti
neri însă l-au ajutat zi de zi; 
i-au împărtășit din metodele 
lor, l-au sfătuit să citească 
broșuri de specialitate. Astfel, 
în februarie a obținut 1300 
litri de lapte de la grupa lui 
de vaci. Era cam puțin. 
Nu s-a lăsat. A cerut sprijin, 
a continuat să învețe. In mar
tie producția obținută de la

lotul său a crescut la 1 800 li
tri de lapte. Acum Cenan se 
află în întrecere cu ceilalți 
pentru producții sporite.

Un alt popas l-am făcut la 
G.A.C. Rîciu. Șeptelul proprie
tate obștească este și aici în 
creștere. Organizația U.T.M. a 
dobîndit, de asemenea, o bună 
experiență în îndrumarea unor 
tineri către sectorul zootehnic. 
Nu de mult au fost recoman
dați utemiștii Ion Morar, Ion 
Bucur, Adrian Ciontoș, Dorina 
Bucur și Ion Cioloboc. însoțit 
de brigadierul zootehnic Va
lentin Covaci, secretarul comi
tetului U.T.M. din G.A.C., am

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul „Scînteii tine

retului^, pentru regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară

(Continuare în pag. a IlI-a)

E primăvară
Foto : N. STELORIAN

Clasa a Xl-a 
în fața maturității

S-au îutilnit în anul... 1970
Elevii din clasa a Xl-a a Școlii medii nr. 1 din Reșița se pregătesc intens pentru examenul 

de maturitate. In fotograiie: un grup de elevi in timpul unei ore de consultații 
Foto: O. PLECAN

...Profesoara Maria Brăescu a- 
runcă o ultimă privire asupra în
căperii în care avea să-și primească 
oaspeții și o urmă de nemulțu
mire îi întunecă privirea. Ordinea 
desăvîrșită dovedea prea multă 
premeditare și putea să-i trădeze 
emoția cu greu stăpînită. De aceea 
răvăși puțin pernele de pe divan, 
mută florile, așezate parcă osten
tativ, într-un loc mai ferit, și tre
sări la auzul soneriei. In fața ușii, 
un tînăr înalt, bine făcut, se pre
zentă oficial :

— Constantin Văcăroaia — 
medic.

Da, numele-i suna familiar : 
Constantin Văcăroaia / Dar, în
fățișarea ? Hainele sobre, ele
gant croite îmbrăcau un tî
năr matur, a cărui siluetă trăda 
amatorul de sport ; fața bronzată 
purta urmele aerului și soarelui și

vîntului... Doar ochii rămăseseră 
parcă aceiași : mari, negri, adinei. 
Ea se despărțise de un băiat slă
buț căruia veșnic îi rămîneau 
scurte mînecile de la haine și pan
talonii, oarecum timid în relațiile 
cu cei mari, dar foarte sigur de el 
cînd era vorba de ceea ce cunoștea 
și de ce avea să facă în viitor...

Puțin intimidată, mulțumi în 
gînd soneriei care puse capăt mo
mentului. O fată tînără năvăli a- 
proape în casă, o îmbrățișă cu căl
dură și-i spuse de parcă se despăr- 
țiseră ieri :

— Ați văzut ? sînt profesoară 
ca și dumneavoastră...

Amintirea i-o păstra pe Liliana 
Enescu chiar din ziua cînd împli
nise 18 ani. Era o zi aglomerată ca 
toate celelalte din preajma exa
menului de maturitate. Și nimeni 
h-avusese 'răgazul s-o sărbăto

rească cum se cuvine pe cea care 
— printre primii din clasă — in
tra în rîndurile celor maturi. Nici 
Liliana însăși, cu aerul ei de școlă
riță ordonată și serioasă, nu dă
duse parcă prea multă atenție mo
mentului în sine. Alte evenimente 
băteau atunci la ușa timpului ne- 
lăsînd răgaz celor 32 de elevi să 
înregistreze în toată amploarea 
trecerea treptei de la adolescență 
la maturitate. Și acum...

Apoi lucrurile se precipitară : 
nu mai suna soneria. Pe ușa de la 
intrare rămasă deschisă, veneau, 
punctuali ca atunci cînd erau șco
lari, foștii ei elevi : Ileana Potîr- 
niche, sportivă cunoscută, Doina 
Marinescu, specialistă în automa
tică, Ion Vîrtejanu, economist, Mi- 
haela Zarchievici, inginer instala
tor, Adrian Lungu, inginer ener
getic, medicul Cornel Săvoiu, arhi-

tectuD Raluca Teodorescu și toți 
ceilalți. Erau foștii ei elevi și to
tuși nu mai semănau cu ei. Cres
cuseră, se maturizaseră. Dar dis
cuțiile se înfiripară la fel de sin
cere și înflăcărate ca în urmă cu 
ani, în clasă. Iar de început înce
pură tot de la preocupările lor de 
școlari...

— Va amintiți cînd am discutat 
la o oră de dirigenție despre vii
tor, despre profesiunile care ne a- 
trăgeau ca un magnet puternic ? 
spuse cineva. Și amintirile năvă
liră proaspete, de parcă nu trecu
seră ani de atunci.

...Mihaela Zarchievici citea în 
liniștea clasei un referat documen
tat despre însemnătatea alegerii 
profesiunii încă din școala medie. 
Avea un ton grav, folosea citate și 
exemple, cunoscute poate de cei 
mai mulți, dar vocea ei le impri
ma o anume rezonanță care tre
zea ecou și chema la acțiune. 
Clasa lor, a Xl-a B reală (n-aveau 
să uite niciodată acest nume com
plet al ei) era formată din iubi
tori ai matematicii, chimiei, fizicii,

biologiei, literaturii. De la olim
piade și concursurile școlare se în
torceau mulți cu distincții remar
cabile. Așa se face că după cuvîn- 
tul Mihaelei colegii s-au simțit 
tentați să-și mărturisească inten
țiile de viitor. Clasa s-a împărțit în 
matematicieni și fizicieni, în chi
miști și biologi, în medici, con
structori și profesori. Chiar Doina 
Marinescu, pianistă de talent, care 
frecventase paralel cu școala medie 
și o școală de muzică, se arătă ho- 
tărîtă — spre surprinderea colegi
lor — să studieze automatica pe 
atunci o ramură tînără a științei 
și poate tocmai de aceea atrăgă
toare.

Urmînd texemplul Mihaelei fie
care' a vorbit scurt, argumentat, 
arătînd aproape matematic de ce a 
optat pentru o profesiune și nu 
pentru alta. Și totuși discuția era 
învăluită într-o anume poezie. Poa
te nota aceasta i-a fost imprimată 
de versurile recitate cu emoție de 
un coleg, sau de cuvîntul celor doi 
foști elevi ai școlii — atunci stu- 
denți — invitați la discuție. Ni

meni n-a putut să-și amintească 
precis, nici chiar tovarășa Brăescu, 
fosta lor dirigintă. Dar ce impor
tanță mai avea acum ? Acum li se 
părea important că cei mai mulți 
dintre ei fuseseră scutiți de cău
tări inutile, că drumul lor în viață 
se conturase precis, încă de atunci, 
că nici o piedică n-a stat în calea 
lor. La aceasta contribuise desigur 
experiența tovarășilor profesori și 
a părinților, a tovarășei diriginte 
(așa i se adresau și acum) care-i 
cunoștea încă din clasa a VllI-a și 
— deși n-o mărturiseau — pro
pria lor seriozitate, faptul că folo
siseră fiecare an de școală pentru 
a acumula un mare volum de cu
noștințe, că învățaseră cu pasiune.

Acum li se părea că lucrurile 
nici n-ar fi putut să se petreacă 
altfel. Au învățat la școala medie 
,,Gh. Șincai", o școală cu tradiții

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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despre succesele
LA MUNCAPc aslresa redacției so

sesc zilnic scrisori 
care corespondenții ne 
scriu
obținute de tineri în ac
țiunile de muncă patrio
tică. Publicăm citeva 
dintre acestea: PATRIOTICA
A

• Intr-o singură săptămînă • Fier vechi pentru oțelării
In comuna Cindești, tinerii s-au angajat să întrețină în cele 

mai bune condiții pășunile. Desigur, pentru aceasta trebuiau 
efectuate multe lucrări. Organizația U.T.M. a mobilizat tinerii 
în timpul liber, astfel că numai într-o singură săptămînă, în
drumați de inginerul Ion Pantilimon, peste 150 de tineri au eli
berat de tufe, rădăcini și spini, și au nivelat peste 135 ha. de 
pășune. Pe 25 de ha s-au însămînțat iarbă de Sudan și trifoi.

Tinerii au participat de asemenea, în numdr mare la lucră
rile de combatere a eroziunii solului. Foarte mulți din cei peste 
10000 de puieți de pe lunca Văii Dragova, au lost plantați de 
tineri.

In luna aprilie, tinerii de la Atelierele de reparat material 
rulant — Ploiești, au organizat două acțiuni pentru colectarea 
fierului vechi. A fost colectată și trimisă spre Hunedoara, can
titatea de 48 tone fier vechi. Tot în luna respectivă, tinerii au 
participat la amenajarea unui teren de sport și amenajarea de 
noi spații verzi. S-au evidențiat utemiștii Cilă Constantin, Cio- 
botaru Ion, Niculae Gheorghe, Stoica Angela și alții.

MIREA ION
tehnician

TACHE VASILACHE
colectivist © întîlnire

• Se schimbă fata satului
Există o mîndrie legitimă a fiecărui locuitor din Făcăeni, re

giunea București — aceea de a vedea cum înflorește comuna. 
Odată cu sosirea zilelor călduroase au început și acțiunile de 
muncă patriotică. La chemarea organizației U.T.M., tinerii din 
cele două gospodării colective au răspuns „prezent”. Pe o lun
gime de 11 000 m ei au săpat șanțuri pentru scurgerea apei de 
pe ulițele satului, au reparat 16 podețe, au văruit gardurile. Pe 
șoseaua principală au fost plantați 1 000 de pomi ornamentali, 
iar la sediile gospodăriilor agricole colective 860 de pomi 
fructiferi.

Laude mai multe se cuvin tinerilor Mihai Constantin, Stan 
Ser ea, Emilia Cocargeanu, Petre Bucur, Vasile Cristea care 
s-au dovedit a fi cei mai buni gospodari.

S-au întîlnit în pădurea Drănicului. Unii erau elevi la Școala 
medie din comuna Segarcea, regiunea Oltenia, alții la Școala 
profesională. Peste 240 de elevi au prășit atunci peste 4 hec
tare plantate cu puieți.

EUGENIA GRUBER 
elevă

Se montează instalațiile la o nouă motonavă ailată în con

strucție la Șantierele navale Oltenița

Foto : AGERPRES
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Donjuani...
cu neveste

♦ •și copii
spre miezul 

(una din a-

CONSTANTIN FRÎNCU 
brigadier constructor

întîlnire i

• Tinerii din Or
ganizația U.T.M. nr. 
10 de la Uzina me
canică Sinaia, acor
dă o deosebită aten
ție colectării meta
lelor vechi. Astfel, 
numai într-o săptă
mînă ei au colectat 
25 000 kg fier vechi. 
(C. Bujgoi — strun
gar).

• în timpul liber, 
tinerii din comuna 
Bodești, raionul Ho* 
rezu, regiunea Ar
geș, au plantat cu 
puieți 10 hectare. (I.

Lăzărescu — cores
pondent voluntar).

• Elevii de la 
Centrul școlar agri
col „Ion lonescu de 
la Brad“ — orașul 
Roman, au împădu
rit o suprafață de 25 
de hectare. Roșea 
Ion, Huiedes Filof- 
teia, Mocanu Aneta, 
sînt doar cîțiva din
tre elevii fruntași în 
această acțiune.
(Costică Obrezea — 
elev).

• In ultima lună 
organizațiile U.T.M. 
din cadrul întreprin-

derii forestiere Ne- 
hoiu — regiunea 
Ploiești — au orga
nizat o serie de ac
țiuni de muncă pa
triotică. Astfel, tine
rii au plantat cu 
puieți de molid o 
suprafață de 2 hec
tare, au ajutat la 
înfrumusețarea sec
țiilor, sectoarelor, au 
amenajat spațiile 
verzi din incinta în
treprinderii și au 
colectat o cantitate 
de 20 de tone de 
metale vechi. (Iosif 
Doman — electri
cian).

Școala de coregrafie din Cluj: 
viitori balerini la un exercițiu

Foto : O. PLEC AN

Concurs 
„Cine știe, 

cîștiga

In întreprinderile, instituții
le și școlile din orașul nostru 
muncesc și învață mii de ti
neri. în orele de răgaz ei des
fășoară o intensă și variată 
muncă cultural-artistică. O a- 
tenție deosebită acordă orga
nizațiile U.T.M. învățării de 
cîntece și poezii. La serile ti
neretului, de pildă, în aproape 
toate organizațiile U.T.M. din 
oraș s-au învățat cîntecele 
„Steagul partidului", „Să fii 
partidului oștean", „Tineret, 
mîndrîa țării", „Republică 
măreață vatră" și altele. In 
ultimul timp, din inițiativa co
mitetului oră
șenesc U.T.M., 
s-a luat măsu
ra ca versurile 
cîntecelor să 
fie multiplicate 
și difuzate u- 
nui număr ma
re de tineri, 
învățarea cîn
tecelor se face 
sub îndruma
rea unor pro
fesori de muzi
că ori a unor 
tineri care cu
nosc bine cîn
tecul respectiv.
In timpul repetiției se dau 
explicații asupra 
de interpretare ori cu pri
vire la conținutul textului. 
In multe organizații U.T.M. 
s-au învățat cîntece în ca
drul cercului de învățămînt 
politic U.T.M. sau înainte de a 
începe adunările generale. In 
școli, cîntecele se învață cu 
toți elevii, pe clase. La școlile 
medii mixte 1, 2 și 3, la Fabri
ca de confecții, Cooperativa 
„Progresul", P.T.T.R., Uzinele 
mecanice și altele, organizații
le U.T.M., în colaborare cu co
mitetele sindicatului și clubu
rile. organizează cu regulari
tate concursuri pe teme muzi
cale : „Cei mai buni interpreți 
de muzică populară sau ușoa
ră", „Cine știe cele mai multe

cîntece despre patrie și par
tid". concursul ghicitoare: 
„Cum este intitulat acest cîn- 
tec și de cine este interpretat" 
(după discuri), „Cel mai bun 
solist al serii tineretului" etc. 
Aici organizarea de audiții 
muzicale a devenit obișnuită 
și nu întîmplător un număr 
tot mai mare de tineri au în
drăgit cîntecul.

Tineretul din orașul nostru 
este și un pasionat cititor de 
poezie. Ne-au convins de acea
sta și răspunsurile date de 
mulți tineri la discuțiile finale 
din cadrul concursului „Iubiți

PRIETENI
CÎNTECULUI

Șl POEZIEI
modului

cartea". La serile tineretului, 
la programele cultural-artisti- 
ce cît și la diferitele concursuri 
tot mai mare este numărul ce
lor care recită versuri. Orga
nizațiile U.T.M., cu sprijinul 
bibliotecilor din întreprinderi 
și instituții, organizează cu ti
nerii acțiuni interesante de în
vățarea poeziei : seri de poezie, 
concursuri etc. La reuniunile 
tovărășești nu o dată au fost 
invitați cei mai buni recitatori 
din oraș să recite din cele mai 
frumoase poezii ale poeților 
cunoscuți. Asemenea acțiuni 
au fost organizate la D.R.N.C. 
și depoul C.F.R., Cooperativa 
„Timpuri noi" și „Progresul", 
spitalul unificat, școala profe
sională a Uzinelor mecanice

etc. Cu ocazia concursurilor 
organizate fie cu prilejul în- 
mînării insignelor „Prieten al 
cărții", fie în cadrul serilor de 
dans s-au relevat noi tineri ta- 
lentați: Maria Corbu, Marieta 
Stoican de la Uzinele mecani
ce, Elena Păun, Venera Boian 
giu, Maria Mărgeanu, Dumitru 
Crețu de la Școala medie 
mixtă nr. 3, Iulia Cioponea, de 

la Complexul C.F.R., Victoria 
Brăila și alții. Al VII-lea 

concurs pe țară al formații
lor artistice de amatori, a cărui 
fazi*. orășenească a avut loc re
cent, și concursul cultural-ar

tistic al școli
lor medii teh
nice și profe
sionale au evi
dențiat mulți 
tineri inter- 
preți ai cînte- 
cului popular, 
de muzică u- 
șoară, recita
tori talentați, 
cît și forma
țiile 
Aceste 
cursuri au aju
tat la popu
larizarea poe
ziei în rîndul 

tinerilor. In cinstea celei de a 
20-a aniversări a Eliberării 
patriei majoritatea tinerilor au 
hotărît să învețe cît mai multe 
poezii despre patrie și partid. 
Pentru a ajuta la buna înde
plinire a hotărîrilor, comitetul 
orășenesc U.T.M. a organizat 
un concurs pe tema „Cine a 
învățat cele mai multe cîntece 
și poezii în cinstea zilei de 23 
August", conours care se va 
desfășura mai întîi în organi
zațiile de bază U.T.M. Faza o- 
rășenească va avea loc în aju
nul marii sărbători.

corale. 
con-

CONSTANTIN ICA 
secretar 

al Comitetului orășenesc 
U T.M. — Tr. Severin

Era 
nopții 
ceste frumoase nopți 
de primăvară), cînd 
la Miliția Capitalei 
au fost aduși doi... 
donjuani. Milițianul 
de serviciu s-a ui
tat la ei foarte a- 
tent.

— Numele ?
Și-au spus nume

le și adresa. Au, 
deci, o identitate 
precisă (unul stă pe 
strada „Mărilor”).

La drept vorbind, 
insistența cu care e- 
rau priviți se dato
ra unei false impre
sii despre donjuani: 
ești înclinat să ți-i 
închipui un fel de 
cavaleri Pardaillan, 
iar figurile celor doi 
erau de-a dreptul 
jalnice. („Dați-ne, 
dom-le, drumul... se 
rugau. Ce-aveți cu 
noi...) Din discuție, 
în discuție s-a aflat 
că și ei avuseseră — 
pînă la un moment 
— asupra propriilor 
persoane aceeași 
impresie pe care 
și-o cultivaseră re
ciproc o vreme des
tul de bună. S-a a- 
flat astfel că, prie
teni de servici fi
ind, își mărturisi
seră reciproc, în
tr-o clipă de maxi
mă sinceritate, in
tențiile cuceritoare 
„în rîndul tinerelor 
femei". Se întîl- 
neau de atunci des
tul de des și făceau, 
seara, un șir de 
curse pe arterele 
principale ale Capi
talei. îmbrăcămin
tea elegantă și o- 
chiadele insistente 
aruncate în dreapta 
și în stînga, dublate 
de o curtenle îm
prumutată pentru 
spectacol, le dăduse 
lor înșile convinge
rea că sînt ..cir wa", 
pe lingă care „nu 
se poate trece 
șor".

Fala lor a ținut 
însă pînă în sîmbă- 
ta aceea cînd au 
fost nevoiți să su
porte o rușine ne
maipomenit de pro
zaică : au fost luați 
de guler și duși la 
miliție.

De fapt, lucrurile 
se petrecuseră așa: 

Se aflau pe Bd. „6

u-

Martie" — într-una 
din obișnuitele lor 
„curse", cînd au 
observat în fața lor 
două femei tinere. 
Ce face un donjuan 
cînd vede o femeie 
tînără? Lievine, din- 
tr-odată, radios. Alt
ceva ? Exact ce-au 
jăcut și ei (mare lu
cru ! am încercat să 
le „cunoaștem"... au 
declarat ulterior). 
Femeile le-au făcut 
un semn cunoscut, 
arătîndu-le obrazul, 
și și-au văzut de 
drum. Dar ce face 
un donjuan cînd i 
se atacă direct gro
simea obrazului ? 
Donjuanul se face 
că nu pricepe alu
zia Și— insistă. Au 
insistat și ei. Nefe
ricirea lor cea mare 
a fost însă că nu
mai cu cîțiva pași 
mai înainte, se a- 
flau soții celor două 
femei. Firesc, chiar 
și pentru un don
juan e penibilă o 
astfel de întîlnire! 
Pe moment au făcut 
fețe-fețe (unul din
tre cei doi soți e un 
cunoscut antrenor 
de box și donjuanii, 
după propriile con
cepții, se așteptau la 
o „directă" dată pe 
loc). Pe urmă, 
încercat 
situația 
lucrurile 
mă pretîndu-se la 
niște „scuze" de ge
nul : „așa e bărba
ții, insistenți", sau 
„lasă dom-le că și 
noi avem neveste și 
copii, ce vă supărați 
pentru atîta..."

S-au trezit pur și 
simplu luați de gu
ler (faptul acesta t-a 
demoralizat totali), 
iar peste cîteva mi
nute se aflau în fa
ța ofițerului de ser
viciu de la miliție, 
care le-a cerut bu
letinele.

— O să informăm 
colectivele unde 
muncesc acești ce
tățeni despre com
portarea lor. Vă 
mulțumim pentru 
că i-ați adus aici, le 
spunea milițianul 
celor doi soți. Cu 
indivizi ca aceștia 
nici nu poate să se 
poarte omul altfel!

au 
să salveze 

întorcînd 
spre glu-

F. EUGEN

Pregătiri 
pentru examene 

in lașul universitar
In numărul de ieri al ziarului nostru am relatat cîteva ... 

pecte din pregătirile pentru sesiune în lașul universitar. In nu
mărul de azi revenim cu alte lapte aliate în urma raidului 
nostru printre studenții ieșeni.

as-

avanpremieră
La masa juriului luase loc 

tovarășul prof. ing. Anton Șe~ 
sari, șeful catedrei de statica 
construcțiilor, un asistent și un 
reprezentant al asociației stu
denților. In sală, două grupe 
din anul III; în primele locuri 
cîte 5 reprezentanți din fiecare 
grupă, far în spate, în bănci, 
restul colegilor. După cum de
curgea (întrebările de concurs 
se terminaseră, iar cele de ba
raj continuau de o jumătate de 
oră), concursul părea să nu se 
termine curînd. Intr-adevăr, e 
dificil să desemnezi cîștigătorii, 
atunci cînd toți se prezintă la 
fel de bine pregătiți.

Despre ce este vorba ? In 
Institutul politehnic s-a încetă
țenit tradiția organizării con
cursurilor profesionale, ca for
mă de revedere a materiei pen
tru examene. Pregătite din vre
me, cu grijă, ele atrag un nu
măr tot mai mare de studenți. 
Concursurile sînt organizate, 
de obicei, la disciplinele mai 
grele, mai vaste. Tema, o parte 
din cunoștințele predate la 
curs și bibliografia respectivă, 
se dă cu două săptămîni îna
inte, astfel ca toți studenții să 
aibă posibilitatea să studieze.

Așa au decurs concursurile 
profesionale la „Rezistența ma
terialelor", anii 11 și III cons
trucții, 11 mecanică, la Facul
tatea de industria ușoară, ca și . 
la ceilalți ani și facultăți. Des
pre eficiența lor tovarășii pro
fesori, membri în juriu, au avut 
întotdeauna cuvinte de laudă.

Pe drept cuvînt, în acest in
stitut concursurile profesionale 
sînt denumite „examene” în 
avanpremieră, rezultatele bune, 
obținute aici, prevestindu-Ie 
cele din..- premieră.

pe

Liniște ! 
Se învață !

3,Complexul universitar nr. 
blocul U-4. Privești în lungul 
coridorului de la parter și nu

zărești pe nimeni. Urci mai sus, 
la etajul întîi, la al doilea. A- 
ceeași liniște. Nici o ușă nu 
tresare, nici o șoaptă nu răzba
te dindărătul lor. Nu sînt fe
tele acasă la ora asta ?! Te-n- 
doiești. Deschizi o ușă. Nu mai 
ai nevoie de explicații. Toma 
Maria, Andrei Adriana, Petra- 
che Veronica, Bîtcă Nora, cole
ge de an și de cameră, sînt la 
masa de lucru, rezolvă proble
me. Descifrezi în concentrarea 
întipărită pe fețele lor un aver
tisment : nu ne deranjați!

...Pentru cîteva momente — 
în răstimpul cît se servește 
masa la cantină — în sala de 
lectură de Ia etajul I se dis
cută. Studenta Mirela Ștefă- 
nescu din anul V matematică- 
fizică, răspunde întrebărilor pe 
care i le-au adresat colegele ei 
din anul I. Le arată cum tre
buie să se pregătească pentru 
examene, cum pot să țină min
te toate teoremele... Mai exact, 
le destăinuiește „secretele” prin 
care a reușit ea ca în toată 
studenția să obțină numai 10.

E o acțiune pe care comite
tul de cămin de la blocul U-3 
o folosește adesea.

...„Aici stația de radioampli
ficare a căminului. Trasmitem 
emisiunea locală. Mai întîi vă 
prezentăm „Instantanee la ora 
ÎO“...

Căminișlii de la „30 Decem
brie* ascultă atenți. Instanta
neele sînt pline de învățăminte.

„La camera 72 — se învață 
tot timpul. Ursu Constantin, 
Felea Victor, Cons landa Cris
tian, Sburlan Silviu, Arsene 
Cătălin din anul III matematică 
vor ca și în această sesiune să 
obțină toți, așa cum au reușit 
și în iarnă, numai note de la 9 
în sus”.

Din pîlnia difuzorului răzba
te, apoi, o voce cunoscută. Con
stantin Mircea, student fruntaș, 
vorbește la microfon despre 
stilul său de muncă.

Din amănuntele care urmea
ză reținem unul: „la biblioteca 
căminului s-au adus un număr 
sporit de cursuri”.

...Și în celelalte cămine at
mosfera e asemănătoare. „Pa
șii” sesiunii se aud tot mai 
aproape.

Recent, căminul cultural din 
comuna Găișeni, raionul Ti tu, 
a organizat un concurs „Cine 
știe, cîștigă" pe tema : „Comu
na noastră — ieri și azi”.

In răspunsurile date, concu
rența au vorbit despre trecutul 
comunei, despre viața nouă de 
azi a locuitorilor, despre succe
sele obținute de gospodăria co
lectivă „Argeș”, despre noile 
construcții social-culturale ri

dicate în anii puterii populare.
Cîștigătorii acestui concurs, 

colectiviștii Ilie Niculina, Radu 
Marin, Viorica Enache, lancu 
Vasile și eleva Stan Dumitra au 
primit premii în cărți și abona
mente la cinematograful sătesc 
și la ziarele „Scînteia tineretu
lui” și „Steagul roșu*.

După concurs, formațiile ar
tistice ale căminelor culturale 
din comunele Florești și Căs
cioarele au prezentat în fața ce
lor 250 de 
în sală, un 
tistic.

colectiviști prezenți 
frumos program ar-

MIHAI ȘEITAN 
profesor

Trei secvențe 
despre viitorii 

medici
1. Aceeași notă : 10

Popa Anita, Scăunaș Aurel, 
Logofătu-Ciovica Ștefania, Pa- 
jaga Oltia. In curînd vom în- 
tîlni numele acestea pe o re
țetă, pe o fișă medicală, pe o 
recomandare a unui dispensar... 
Deocamdată le citim pe aceste 
coperte, frumos legate, pe care 
stă scris „Lucrare de diplomă". 
Toți sînt studenți în anul VI la 
medicină generală. Examenul 
de stat îl vor susține abia în ' 
septembrie. Tot atunci este fi
xată și data predării lucrărilor. 
Muncind cu pasiune, cu rîvnă 
ei au reușit, însă, să le ter
mine. Cele patru lucrări se a- 
flă acum depuse la decanat, în
soțite de referatele îndrumăto
rilor științifici. Pentru fiecare 
din ele s-a propus nota maxi
mă, zece.

Alte lucrări sînt așteptate 
să sosească zilele acestea.

2. Nehotărîtul

E tot în anul VI și n-are de
ci! un nume: NEHOTĂRÎTUL. 
Biografia lui circulă însă ca o 
„viață romanțată” :

Era prin anul IV. Preocupa-

Vedere generală a Combinatului de industrializare a lemnului din Pitești Foto: AGERPRES
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Noi exemplare 
în parcul zoologic

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). — Sezonul cald 
înseamnă nenumărate excursii or
ganizate în cele mai diferite locuri 
care prezintă interes pentru turiști 
tineri și vîrstnici : pitoresc, istorie, 
noi obiective industriale etc. fi
rește, un obiectiv al excursiilor va 
fi și parcul zoologic din orașul 
Baia Mare. In acest an leii îi vor 
„primi" pe vizitatori în case noi 
și într-o altă parte a parcului. Ur
suleților le-au fost pregătite mai 
multe aparate pentru acrobație. 
Căprioarele vor putea fi mai bine 
văzute și eventual mîngîiate de 
către micuții mai curajoși. Intr-un 
spațiu special amenajat se va des
chide o expoziție de animale și 
pasări împăiate din cele mai di
ferite. Lebedele, podoaba parcului 
zoologic, sînt locuitori noi și tot
odată și musafiri noi pentru băi- 
mareni. Vor mai putea fi văzuți 
aici cerbi lopătari, carpatini, vidre, 
căprioare, papagali, tigri și altele.

rea colegilor de a-și alege încă 
de atunci tema pentru viitoa
rea lucrare de 
privea și pe el. 
geaba asistenții, 
tuindu-1.

— Ce să mă grăbesc- E timp I 
Trebuie să mă gîndesc bine.

Sfîrșitul anului V l-a gă
sit „gîndindu-se”. Ceilalți, co
legii, cercetaseră deja o mare 
parte din material, efectuaseră 
studii și strînseseră zeci de da
te, în clinică, la practică, iar u- 
nii chiar prezentaseră în cadrul 
cercurilor științifice o parte 
din rodul muncii. El încă gîn- 
dea.

Abia în anul VI s-a hotărît... 
să se hotărască. Acum, însă, 
povestea se complică. Sînt a 
tîtea discipline. Pe care s-o 
preferi ?! Și-a ales, mai întîi, o 
temă de contagioase. Intere
sant domeniu I Dar cîtă biblio
grafie, cîte ore de laborator... 
„Ce să mă omor”. Și Nehotă
rîtul s-a răzgîndit. „îmi aleg fi
ziologia. Asta mi-a plăcut tot
deauna. E vocația mea*. Au 
mai trecut cîteva săptămîni. 
Colegii consultau îndrumătorii, 
redactau capitol după capitol. 
El : „Nu-i de mine fiziologia. E 
plictisitoare și-apoi pasiunea"... 
Dă fuga la altă catedră. „Tova
rășe profesor, m-am hotărît. 
Vreau să-mi iau o temă de neu
rologie..." Timpul se scurge cu 
repeziciune. Data cînd trebuie 
predate lucrările se apropie tot 
mai mult , De altfel, numeroși

diplomă nu-1 
Osteneau de- 
proiesorii sfă-

studenți au și prezentat lucră
rile... Nehotărîtul transpiră; a 
intrat în criză de timp. Aleargă 
speriat la radiologie. S-a hoiă- 
rît, în sfîrșit... Tîrziu însă. Co
legii intră la examen!

... — Cum stai cu lucrarea, 
Răzvane?

— Păi, fiziologia... știți, însă... 
m-am decis. Mi-o schimb. E 
mai interesantă radiologia...

Nehotărîtul și Cuncic Răz- 
van se pare că nu se cunosc. 
Așa să fie ?

a stabilit mai multe măsuri. Iată 
cîteva:

— controlul zilnic al felului 
în care se pregătesc

— sprijinirea lor în organi
zarea timpului de studiu

— urmărirea săptămînală a 
stadiului de 
rilor

— discuții 
cînd se iac 
suri.

realizare a lucră-

operative, atunci 
simțite unele lip-

3. Măsuri necesare
0 scrisoare

Dezbaterile au avut o bază 
temeinică. Referatul prezentat 
de biroul U.T.M. al anului a 
fost pregătit cu grijă, în urma 
unui studiu amănunțit, între
prins cu sprijinul catedrelor de 
specialitate. El a pus în discu
ția adunării cele mat importan
te aspecte privind munca de e- 
laborare a lucrărilor de diplo
mă, de pregătire a sesiunii din 
vară și a examenului de stat.

Despre rezultatele bune s-a 
vorbit mai puțin. Acestea erau 
cunoscute și-i bucurau pe toți. 
S-a arătat însă că printre cei 
60 de studenți, sînt unii ca 
Dina Constantin, Gheorghiu 
Eugen, Criveanu Adelaiza care 
muncesc nesatisfăcător. Cu lu
crările de diplomă sînt în ur
mă, iar în privința exemenelor 
nu stau mai bine. Pentru a-1 
ajuta să st îndrepte, adunarea

„Aici mă simt foarte bine. 
Gospodăria este bine utilată, 
iar oamenii, ți-e mai mare dra
gul să lucrezi alături de ei, 
cînd îi vezi cît sînt de harnici. 
Cîmpul a înverzit ; grîul e ca 
peria, moale și des. Aproape 
că nici nu-mi văd capul de a- 
tîta treabă, da-mi place. Pe lin
gă obligațiile zilnice, adun și 
material pentru lucrarea de di
plomă. Va fi interesantă. Dar 
ce vă vorbesc eu atîta despre 
ale mele, cred că și așa aveți 
destul de muncă. Ce mai, în- 
tr-un cuvînt, mă simt bine.

Pe curînd, 
ION BURLACU".

... „Pe curînd”. Ion Burlacu 
din anul V agronomie, le scrie 
din gospodăria agricolă de stat, 
raionul Piatra Neamț, celor ră
mași „acasă” că se va întoarce

în curînd- Adică în septembrie, 
la susținerea examenului de 
stat. Dar pînă atunci nu mai e 
mult, cînd munca îți oferă sa
tisfacții, iar cei de „acasă* nu 
te-au uitat. Din regiunile Ba
cău, sau Argeș, din Suceava 

sau Dobrogea, din Galați, scri
sorile sosesc aproape zilnic. 
Numeroși studenți din anul V 
al Institutului agronomic, aflați 
în diverse regiuni ale țării 
pentru efectuarea stagiului în 
producție, scriu celorlalți, râ
mași In institut, despre activi
tatea lor în cadrul unităților a- 
gricole socialiste, unde fac o a- 
devărată practică de conducere, 
despre frumusețea muncii de a- 
gronom, despre pasiunea lor 
pentru această meserie.

Alteori, cei „din apropiere” 
mai trec pe la institut, din fu
gă, pentru o consultație, o lă
murire „urgentă” pe care „nu
mai tovarășul profesor putea 
să mi-o dea*. (Pușcașu Elena 
povestea odată în sediul U.T.M. 
cu atîta însuflețire despre 
munca ei în G.A.S. Dîngeni, 
raionul Suceava!)

Deseori, la locurile de prac
tică, viitorii absolvenți primesc 
vizita tovarășilor profesori sau 
asistenți, conducători de lu
crări. Aceștia urmăresc stadiul 
lucrărilor de diplomă, modul de 
strîngere și selectare a mate
rialului necesar. Pentru că te
mele tuturor lucrărilor sînt le
gate direct de practica pe care

studenții o desfășoară în gos
podăria respectivă.

Nu mai e mult pînă la exa
menul de stat, după care vor 
porni, alături de absolvenții ce
lorlalte facultăți, spre locuri 
deja îndrăgite.

R
aidul nostru prin institu

tele de învățămînt supe
rior ieșene ne-a prilejuit 

într-adevăr o întîlnire cu sesi
unea de examene înainte ca 
ea să fi început. Se muncește 
intens, toate locurile în biblio
teci sînt ocupate, la cămin se 
studiază în liniște, cadrele di
dactice sînt solicitate pentru 
consultații. Intr-un cuvînt — 
se învață.

Toate aceste constatări nu 
sînt însă motive de autoliniști- 
re. Sesiunea din vară este o se
siune grea, cu examene multe, 
care trebuie pregătite temei
nic. De aceea, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenți
lor, alături de cadrele didacti
ce, să se preocupe în continua
re pentru a-i ajuta pe studenți 
să depună eforturi susținute, 
să folosească la maximum fie
care clipă, să-și gospodărească 
bine timpul, să se pregătească 
pentru fiecare examen, astfel 
ca la sfîrșitul sesiunii din vară 
numărul integraliștilor cu 
note bune și foarte bune să fie 
predominant.

NICOLAE ARSENIE 
ION ANDREIȚĂ



VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE

DRUM LARG
NOULUI

n îndrumarea ac
tivității organiza
țiilor U.T.M. din 
întreprinderile in
dustriale ale ora
șului Mediaș, co

mitetul orășenesc
U.T.M. este ajutat de un larg 
activ nesalariat — comisia de 
tineret muncitoresc, formată 
din ingineri, tehnicieni, mai
ștri cu o bună pregătire poli
tică și ideologică, tineri com
petent! în problemele econo
mice și tehnice. Activitatea 
comisiei urmărește rezolvarea 
problemelor cuprinse în planul 
de muncă trimestrial al birou
lui comitetului orășenesc 
U.T.M.

în această perioadă, de 
exemplu, comisia a ajutat bi
roul comitetului orășenesc în 
generalizarea inițiativei tine
rilor de la Uzinele „Emailul 
roșu" cunoscută la noi sub nu
mele : „Lucrez, mă controlez 
și răspund de calitate", în 
studierea și generalizarea ini
țiativei de la Uzinele de trac
toare din Brașov: „Două zile 
pe lună să lucrăm cu scule 
economisite".

Comisia a ajutat, de aseme
nea, biroul comitetului orășe
nesc în instruirea posturilor 
utemiste de control și a între
prins un studiu privind posi
bilitățile existente în între
prinderile orașului pentru ri
dicarea calificării tinerilor, 
studiu care a stat la baza ma
terialului prezentat în recenta 
plenară a comitetului care a 
dezbătut această problemă.

Iată cum a acționat comisia 
de tineret muncitoresc în re
zolvarea unora din aceste 
sarcini.

La expoziția cu produsele 
întreprinderilor din industria 
bunurilor de larg consum, din 
orașul nostru, vizitatorii și-au 
exprimat dorința de a găsi în 
magazine obiecte mai frumoa
se, cu aspect mai modern. A- 
ceeași dorință s-a făcut auzită 
la consfătuirea pe tema cali
tății produselor de larg con
sum ce a urmat expoziției. 
Sugestiile s-au referit mai cu 
seamă la produsele întreprin
derilor „Emailul roșu", „Vitro- 
metan" și întreprinderea in
dustrială orășenească.

Aceste păreri au fost atent 
studiate atît de noi cît și de 
comitetele U.T.M. ale între
prinderilor. Comitetul U.T M. 
de la ..Emailul roșu® a fost 
cel dinții care a dat un răs
puns concret sugestiilor făcute 
cu prilejul expoziției. în adu
narea generală a utemiștilor 
din secția tablă, care discuta 
despre necesitatea creșterii 
răspunderii personale în mun
că, s-a născut această iniția
tivă : „Lucrez, mă controlez și 
răspund de calitate". îmbră
țișată cu entuziasm de tinerii 
secției și apoi d'e întreaga fa
brică, inițiativa s-a dovedit 
deosebit de valoroasă prin re-

zultatele obținute. Tinerii, 
înainte de a preda produsele 
controlului de calitate, apre
ciază dacă ele pot merge mai 
departe de la faza de prelu
crare, la cea de emailare. 
Toate produsele lovite, strîm- 
be, sînt reținute acum în sec
ție chiar de producătorii lor și 
sînt remediate nemaipertur- 
bînd procesele următoare de 
fabricație. Aflînd despre a- 
ceastă inițiativă, comisia a tri
mis imediat la această fabrică 
un grup de tovarăși, în frunte 
cu maistrul Silviu Jelem, să 
studieze atent experiența tine-

Din experiența comisiei 
de tineret muncitoresc 
a Comitetului orășenesc 

U.T.M. Mediaș

rilor de la „Emailul roșu". 
După cîteva zile a fost convo
cată comisia, și colectivul tri
mis la „Emailul roșu" a pre
zentat inițiativa tinerilor de 
aci și părerea lor cu privire la 
eficiența ei și la posibilitățile 
generalizării în celelalte între
prinderi ale orașului. Anali- 
zînd atent faptele prezentate, 

a propus extinderea 
de la „Emailul 
biroul Comitetului

comisia 
inițiativei 
roșu", iar 
orășenesc U.T.M. a aprobat 
acest lucru. Pentru a nu fi 
dispersate forțele și a fi în 
măsură să acorde un ajutor 
eficient organizațiilor U.TAL 
în aplicarea acestei inițiative, 
sfătuită de noi, comisia a tre
cut să ajute, mai întîi orga
nizațiile U.T.M. de la „Vitro- 
metan" și întreprinderea in
dustrială orășenească. Două 
colective ale comisiei, în frun
te cu Ion So tea și Fara Lu
cian, au trecut să ajute prac
tic comitetele U.T.M. ale celcr 
două întreprinderi. în același 
timp, comisia a luat măsuri 
pentru a face cunoscută ini
țiativa tinerilor de la ^Emai
lul ro$u“ in toate întreprinde
rile orașului. Ei l-au ajutat pe 
Mircea Deac. secretarul co
mitetului U.T.M. de ia .Evu.- 
lul roșu- să prezinte la ziua 
secretarului, organizată ce noi 
în acea perioada, inițiativa 
lor.

Comisia este receptivă și 
studiază tot ceea ce este nou, 
nu numai in activitatea orga
nizațiilor U.T-M. din orașu: 
nostru. De curind, de exem 
piu, la propunerea ei. biroul 
comitetului nostru orășenesc a 
trimis la Brașov pe inginerul 
Cornel Sancu și pe tehnicianul 
Anisalan Tarapa să studieze 
inițiativa de la Uzinele „Trac
torul" : „Lucrăm două zile pe 
lună cu scule economisite", 
întorși de la Brașov, ei au 
trecut imediat, împreună cu 
întreaga comisie, la studierea 
posibilităților de generalizare 
a ei în întreprinderile orașu-

Televiziune CINE
JOI 7 MAI 1964

19,00 Jurnalul televiziunii; 
19,10 Emisiunea pentru copii; 
19,40 La vîrsta dragostei — 
film ; în jurul orei 21,00 
Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii: 
Concertul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii (Partea a 
II-a). în încheiere : Buletin de 
știri. Buletin meteorologic.

COMBINATUL 
SIDERURGIC

HUNEDOARA
ANGAJEAZĂ

imediat șl in condiții 
legale de pregătire, 
vechime și salarizare, 
după cum urmează:

metalurgiști 
siderurgiști 

mecanici 
electromeca-

— ingineri
— ingineri
— ingineri
— ingineri 

nici
— ingineri oțelari
— ingineri
— ingineri 

șantier
— ingineri
— ingineri 

căi ferate
— maiștri mecanici
— maiștri lăcătuși
— maiștri electricieni
— maiștri strungari
— maiștri apaducteri
— maiștri oțelari
— maiștri fnmaliștl
— maiștri repararea va

goanelor
— tehnicieni
— tehnicieni 

fanți
— tehnicieni 

tanți
— șef de stație
— subșef stație
— șef serv, exploat. căi 

ferate
— picheri
— economiști principali
— merceologi principali

furnaliști 
diriginți de

proiectanți 
de exploat.

I.
I proiec-

II proiec-

Informații suplimentare se 
□rimesc de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara — 
Serv. Personal, telefon nr. 
>5 31, 25 32, 25 33 interior 
ar. 42, unde se pot adresa 
cererile șf autobiografia so- 
'latanților.

AVENTURILE UNUI TÎNAR — 
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, Capitol orele 9.30: 
11,45: 14; 16,15; 18,45; 21. NU SE 
POATE FĂRĂ DRAGOSTE rulează 
la Carpați orele 10; 12; 14-, 16 
18,15; 20,30, Victoria orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Grivita orele 10; 
12; 16: 18.15; 20,15. FRAȚII COR- 
SICANI — cinemascop rulează Ia 
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: 18,15; 20,30, Cosmos orele

Ștefan loneicu 
responsabil cu producția 

și calificarea în comitetul 
U,TM. — Uzina de produse 

sodice — Ocna Mureș

de ridicare a calificării dar îi 
și ajută în permanență să-și 
însușească cunoștințele pre
date și să le aplice în prac
tică.

Din Inițiativa comitetului 
U.T.M., tinerii absolvenți ai 
școlii profesionale — care nu 
au experiența producției — au 
fost repartizați pe lîngă mun
citorii cu experiență. Cei care 
nu au putut fi antrenați 
la cursuri de ridicare a cali
ficării participă la conferin
țele pe teme profesionale. 
Pentru a contribui la creșterea 
eficientei acestor conferințe, 
am procedat cu grijă la alege
rea lor. După ce am consultat 
tinerii în legătură cu proble
mele cele mai noi care îi in
teresează, am întocmit tema
tica în colaborare cu comisia 
de ingineri de pe lîngă comi
tetul sindicatului.

Conferințele „Descompune
rea calcarului în cuptoare 
verticale moderne", „Tendințe 
moderne în industria sodei 
calcinate", „Utilizarea izotopi
lor radioactivi la soda causti
că" etc. — ținute în acest an 
— au trezit interesul tinerilor 
din toate secțiile.

Alături de aceste forme, 
cartea tehnică constituie un 
mijloc eficace de aprofundare 
a cunoștințelor profesionale, 
în uzină sînt peste 100 de ti
neri cititori ai bibliotecii teh
nice. Față de peste 500 de 
tineri cîți lucrează la noi, nu
mărul de cititori activi este 
relativ mic. Iată pentru ce

Vizitele delegației
Parlamentului austriac

Pentru cei veniți la odihnă

Foto: AGERPRES

Internatul Centrului școlar ti
gri col din Drăgășani, dat de 

curînd în folosință

Iul nostru. El ne-au prezentat 
propunerea de a generaliza 
noua inițiativă șl propuneri 
cu privire la măsurile pe care 
ar trebui să le ia biroul comi
tetului orășenesc U.T.M. în a- 
ceastă privință.

Am hotărît mal întîl ca 
comisia să ajute organizația 
U.T.M. de la „Automecanica" 
să introducă inițiativa de la 
Brașov pentru ca, atunci cînd 
vom trece la larga ei genera
lizare, să avem la noi acasă 
o proprie experiență. Pe baza 
rezultatelor bune, deja obținu
te la „Automecanica", pregă
tim acum o zi a secretarului în 
care să facem larg cunoscută 
inițiativa de la Uzinele „Trac
torul" și măsurile stabilite de 
biroul comitetului orășenesc 
pentru aplicarea ei în munca 
tinerilor din toate întreprinde
rile orașului.

în munca politică de zi cu 
zi pe care o desfășoară pen
tru mobilizarea tineretului la 
realizarea sarcinilor în pro
ducție și îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea 
socialistă, organizațiile U.T.M. 
folosesc diferite metode și for
me de muncă. Unele au mai 
multă experiență, altele mai 
puțină. Comisia de tineret 
muncitoresc caută să cunoască 
această experiență bună și s-o 
pună la îndemîna acelor orga
nizații U.T.M. cărora le lip
sește. Să ne referim, de pildă, 
la eficacitatea demonstrațiilor 
practice ca mijloc operativ de 
ajutorare a tinerilor să-și în
sușească tehnica nouă. Dîn 
studiu] pe care l-a făcut co
misia. a reieșit că sînt orga
nizații U.T.M. în întreprinde
rile din oraș unde deși s-au 
introdus mașini noi și s-a îm
bunătățit procesul de fabrica
ție totuși, pentru tineret nu se 
organizează demonstrații prac
tice. De pildă. Ia Uzinele tex
tile -Tîmava*. Aici, unele ti
nere țesătoare, mai ales cele 
în primul an de producție, 
după absolvirea școlii profe- 
sionale. nu-si realizau planul 
lunar. Comisia a ajutat comi
tetul l’.TM să propună con
duceri: secției și comitetului 
sindicatului să ia măsuri pen
tru ajutorarea lor. Tinerele țe
sătoare care rămineau în 
urmă, au trecut la două răz
boaie speciale, la care maiștrii, 
tehnicienii. le-au ajutat prin 
demonstrații practice să-și 
formeze deprinderile necesare. 
După cîteva asemenea de
monstrații fetele au început 
lucreze bine.

Comisia ne-a ajutat apoi 
generalizăm acest lucru și 
celelalte întreprinderi. în 
fără de faptul că a pregătit 
discuții pe această temă la o 
zi a secretarului și la cîteva 
consfătuiri care au avut Ioc în 
ultima perioadă, membrii co
misiei au ajutat practic orga
nizațiile U.T.M. de la „Vitro- 
metan". „8 Mai“. „Drumul 
nou" în organizarea de
monstrațiilor la noile mașini.

Așa cum am spus la început, 
comisia de tineret muncito
resc este un ajutor de nădej
de al comitetului orășenesc 
U.T.M.

Cu prilejul aniversării

eliberării

Cehoslovaciei

să

IOSIF FEȘTEU
■prim-secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Mediaș

M A T O G
ÎNTRE MALURI — 

rulează la Lumina 
16;

Miorița orele 10 ;

16; 18; 20. 
cinemascop 
orele 10 — 14 în continuare, 
18,15; 2040;
12; 14; 16; 18.15; 20,30. LIMUZINA 
NEAGRĂ — cinemascop rulează 
la înfrățirea între popoare orele 
10; 15,45; 18: 20.15. DRAGOSTE
LUNGA DE-O SEARA rulează la 
Excelsior orele 10; 12; 14,15; 1640; 
18,45; 21. Tonus orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 2040, Aurora orele 9.45; 
12; 14.15; 1640; 18.45; 21. UCIGA
ȘUL ȘI FATA rulează la Volga o- 
rele 10; 12; 16; 18.15; 2040. DOM
NIȘOARA.» B ARB Ă-ALB AȘTRĂ 
rulează la Cultural orele 15; 17; 
19; 21. ZILE DE FIOR ȘI RÎS — 
rulează la Bucegi orele 10; 12.15; 
16; 18.15; 2040. Medero orele 10; 12; 
14.15; 1640; 18.45; 21. KALOIAN ru
lează la Festival orele 9.45; 12; 14,15;

Președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a primit 
miercuri la amiază la Palatul 
Marii Adunări Naționale dele
gația Parlamentului austriac 
în frunte cu Rosa Jochmann, 
membru al Consiliului Națio
nal, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au luat parte deputății Anton 
Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Ro
man Moldovan, Geo Bogza, 
Barbu Solomon, Maria Mano-

Oamenii muncii veniți să-și 
petreacă concediul de odihnă 
sau să urmeze tratament în sta
țiunea Buziaș au prilejul să ur
mărească atractive programe 
artistice. Printre colectivele ar
tistice care își dau concursul ca 
odihna oamenilor muncii să fie 
cit mai plăcută se numără for
mațiile de cor, brigada artistică,

lescu, Filip Geltz, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, Mircea Re- 
breanu.

Au fost prezenți dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei.

★
în cursul aceleiași zile, 

membrii delegației Parlamen
tului austriac au vizitat noi 
cartiere de locuințe din Capi
tală și construcții social-cultu- 
rale, precum și Muzeul de 
Artă al R. P. Romîne.

colectivul de dansuri și cel de 
teatru. Echipa de teatru a pre
zentat spectacolul cu piesa „O 
felie de lună" de A. Storin. Din
tre artiștii amatori merită să 
evidențiem numele Marianei 
Drăgoescu, Sabin Cioară, Costel 
Mihăescu și alții.

CONSTANTIN STANESCU 
învățător

• Selecționata de fotbal 
de tineret a orașului Bucu
rești aflată în turneu în R. F. 
Germană, a întîlnit marți 
seara la Miinchen cunoscuta 
formație Miinchen 1860, u- 
na dintre cele mai valoroa
se echipe veșt-germane. 
Prestînd un joc remarcabil, 
tinorii fotbaliști romîni au 
repurtat o victorie categori
că cu scorul de 4—1 (4—0). 
Primul gol a fost înscris în 
minutul 5 de extrema stingă 
Stoicescu, în minutul 18 
Iancu ridică scorul la 2—0,

continuă să 
insistent și 

două goluri

La clubul uzinelor de autoca- 
„Steagul Roșu" din Bra

șov a avut loc miercuri după a- 
miază o adunare consacrată celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist

Cu acest prilei. Vicențiu Apol- 
zan, secretar al Comitetului oră
șenesc P.M.R. Brașov a vorbit des
pre realizările poporului cehoslo
vac pe drumul construirii socialis
mului. A luat apoi cuvîntul amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora.

Adunări asemănătoare au mai 
avut loc la Timișoara și Pitești. 
După expuneri au rulat filme ce
hoslovace.

La Pitești a fost organizată, de 
asemenea, o expoziție de fotogra
fii cu imagini din munca și viața 
poporului cehoslovac, iar la Timi
șoara a avut loc o întîlnire a pio- 
nerilor și școlarilor din localitate 
în cadrul căreia s-a ținut o con
ferință despre activitatea tineretu
lui din R.S. Cehoslovacă.

La aceste manifestări au parti
cipat și reprezentanți ai ambasa
dei R.S. Cehoslovace în R.P. Ro
mînă.

★

între 6 și 11 mai posturile noa
stre de radio transmit o serie de 
emisiuni sub titlul „Săptămîna 
culturii cehoslovace", cu prilejul 
celei de a 19-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

(Agerpre»)

R A F E
16.30; 18,45; 21. Melodia orele 10; 
12; 1440; 1640; 1840; 2040. Fla
mura 
18.30-. 
lează 
18.45-, ____
18.15; 2040, Pacea orele 16; 18; 20. 
PĂPUȘILE RID rulează la Cringes: 
orele 16; 18,15; 2040, Munca orele 
15; 17; 19; 21. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop rulează 
la Unirea orele 11; 16; 18,15; 2040. 
LÎNGĂ TINE TRĂIESC OAMENI 
rulează la Flacăra orele 1540; 
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» 2040, Luceafărul 
orele 16; 18,15» 
rii orele 16»

orele 10; 12; 1440: 1640; 
2040. RUDE DE SÎNGE ro
la Buzești orele 14; 16,15: 
2040. Viitorul orele 16;

20,30, Drumul Si- 
18| 20.

In cursul vizitei pe care o 
întreprinde în țara noastră, 
D. A. Davies, secretar general 
al Organizației Mondiale de 
Meteorologie, a fost primit de 
Gheorghe Hossu, președintele 
Comitetului de Stat al Apelor, 
acad. Dumitru Dumitrescu, se
cretar prim al Academiei 
R.P.R, și acad. Miltiade Fili- 
pescu, prorector al Universi
tății București.

în cadrul întrevederilor au 
fost discutate probleme privind 
dezvoltarea meteorologiei în 
R. P. Romînă, cercetările știin
țifice în diferite sectoare ale 
meteorologiei, formarea de ca
dre etc.

D. A. Davies a vizitat Insti
tutul de meteorologie, unde s-a 
interesat îndeaproape de toate 
aspectele și activitatea ce o 
desfășoară specialiștii din țara 
noastră în acest domeniu.

Oaspetele, însoțit de ing. V. 
Chiriac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Apelor și 
specialiști, a părăsit Capitala, 
plecînd într-o călătorie prin 
țară pentru a vizita unele o- 
biective meteorologice.

★
La invitația conducerii Mu-

zeului de Artă al R. P. Romî
ne, a sosit în țara noastră 
Lepa Perovici, directoarea 
Muzeului de fresce din Bel
grad. Ea va vizita o serie de 
muzee și alte instituții cultu
rale în scopul cunoașterii ac
tivității muzeistice din R. P. 
Romînă și va avea un schimb 
de experiență cu specialiști 
din domeniul conservării și 
restaurării frescelor.

★
Cu prilejul prezentării scri

sorilor de acreditare, ambasa
dorul Republicii 
R. P. Romînă, 
Garcia Alvarez 
depus miercuri 
coroană de flori 
tul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de 
față reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Forțelor Armate și 
Sfatului popular al Capitalei.

★
în cursul dimineții de 

miercuri, Philippe de Seynes, 
secretar general adjunct al 
O.N.U.,) șeful Departamentului 
pentru problemele economice 
și sociale al O.N.U., a vizitat 
spitalul Fundeni și Institutul

Argentina în 
Jose Maria 

de Toledo, a 
la amiază o 
la Monumen-

Proiect-București. Aici el a 
fost primit de prof. arh. Gus
tav Guști, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru 
construcții, arhitectură și sis
tematizare și de prof. arh. Ho- 
ria Maieu, arhitect șef al ora
șului București. împreună au 
făcut o vizită prin noile car
tiere ale orașului, la Sala Pa
latului R. P. Romîne, Comple
xul social studențesc de la 
Grozăvești și la Circul de 
Stat.

în aceeași zi, oaspetele a 
mai vizitat Muzeul de Artă al 
R.P. Romîne, precum și Insti
tutul de folclor, unde a fost 
primit de prof. Sabin Drăgoi, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P. Romîne, directorul 
Institutului. Pretutindeni el a 
fost însoțit de Ion Datcu, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe.

★
Cu prilejui plecării sale de

finitive din R. P. Romînă, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, Pierre Paul Bouffanais, 
a oferit miercuri după amiază 
un cocteil.

(Agerpres)

echipa romînă 
domine, atacă 
marchează încă 
prin Sorin Avram (minutul 
25) și Pavlovici (minutul 35). 
După pauză, gazdele joacă 
mai bine dar nu marchează 
decît un singur punct prin 
Heiss, în minutul 55.

Comentatorul agenției 
D.P.A. apreciază jocul prac
ticat de fotbaliștii romîni. El 
scrie printre altele : „Leii 
din Miinchen" nu au putut să 
facă față ritmului impetuos 
al fotbaliștilor romîni și au 
suferit o înfrîngere netă și 
neașteptată. Romînii au pre
zentat o echipă tînără, ra
pidă și excelent pregătită 
din punct de vedere tehnic. 
Portarul Suciu, mijlocașul 
Iancu, înaintașii Avram și 
Pavlovici au fost cei mai 
buni jucători ai oaspeților.

De remarcat că echipa 
Miinchen 1860, jucînd săptă- 
mîna trecută cu prima repre
zentativă 
pierduse la

a R. P. Ungare, 
limită (1—2).

avut Ioc tra- 
a semifinale-

• Recent, a 
gerea la sorti 
lor competiției de fotbal 
„Cupa Europei interțări". în 
prima semifinală, Danemar
ca va întîlni pe cî$tigătoa- 
rea meciurilor Suedia — 
U.R.S.S., iar în cea de-a 
doua, Spania va juca cu în- 
vinqătoarea dintre R. P. 
Ungară și Franța. Ambele 
semifinale se vor disputa la 
17 iunie, la Barcelona și 
Madrid. Finala va avea loc 
la 21 iunie la Madrid, iar 
meciul pentru locul trei, la 
20 iunie, la Barcelona.

• După două jocuri egale 
(0—-0 și 1—1), echipele 
Sporting Lisabona și Olym- 
pique Lyon s-au întîlnit în 
meci de baraj la Madrid, 
pentru semifinalele „Cupei 
cupelor" la fotbal. Victoria 
a revenit echipei Sporting 
cu 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost marcat de centrul ata
cant Oswaldo în minutul 65. 
Sporting Lisabona s-a califi
cat astfel în finala Cupei, 
urmînd să întîlnească la 
13 mai, la Bruxelles, forma
ția M.T.K. Budapesta.

• Cu două runde înainte 
de terminarea turneului in
ternațional de șah de la 
Vrșet, în clasament conduce

Foto: AGERPRES

Echipa de dansuri a cdsunu.uf cultural din Viișoara — Dobro gea — repetă un dans popular 
dobrogean

iugoslavul Matulovici cu 
11,5 puncte, urmat de Par
ma și Knozevici cu cite 10 
puncte fiecare. Maestrul ro- 
mîn Ciocîltea ocupă locul 
6 (din 16 concurenți) cu 7,5 
puncte, Ciocîltea a cîștigat 
în runda a 13-a la Bukan, 
iar din cele trei partide în
trerupte a obținut o victorie 
și două remize.

URMĂRI DIN

ca:

cunoștințe*. Aceștia au fost 
chemați la șeful secției care 
a stat de vorbă cu ei, iar 
după raid a apărut chiar a 
doua zi la gazeta postului un 
articol în care era combătută 
atitudinea lor. In urma rai
durilor efectuate am generali
zat experiența unor tineri care 
deservesc mai multe agregate 
cum sînt Emanoil Dan și Silviu 
Groza, operatori chimiști în 
secția sodă calcinată (Emanoil 
Dan, pe lîngă faptul că este 
operator chimist este și un 
bun mecanic de întreținere și 
repararea utilajelor chimice).

PAG I
încă de la începutul acestui an 
am desfășurat o largă acțiune 
pentru popularizarea cărții 
tehnice. Pentru a tragerea unui 
număr dt mai mare de tineri 
la studiu, selecționăm încă de 
pe acum temele pentru viitoa
rele concursuri „Cine știe me. 
serie, câștigă® care vor avea 
Ioc in perioada in care cursu
rile de ridicare a calificării se 
întrerup.

Dezvoltarea și dotarea uzi
nei cu noi instalații și agregate 
a impus înființarea cursurilor 
de gxylaiizare în meserii noi 

operatori pentru fabri
carea oxidului de magne
ziu, operatori pentru fabrica
rea siliciului diatomitic, elec
tricieni pentru automatizarea 
și tehnica măsurării etc. Pen
tru aceste cursuri, în colabo
rare cu serviciul personal și 
învățamînt, am recomandat 
aproape o sută de tineri din
tre cei mai bine pregătiți. La 
fiecare curs am repartizat cîte 
un membru din comitetul 
U.T.M. care participă la lecții.

în urma raidurilor efectuate 
de posturile utemiste de con
trol am putut cunoaște situația 
la unele cercuri, am fost în 
măsură să propunem condu
cerilor unele soluții care au 
fost apreciate. La secția ate
lierul mecanic, de pildă, din 
50 de tineri 40 participă la 
cursurile de ridicare a califi
cării. Lectorii ne-au arătat 
că unii dintre tineri — Truță 
Traian. Virgil Fleșeru, Cristea 
Vasile și alții — dovedesc mul
tă sîrguință pentru însușirea 
cît mai multor cunoștințe. Au 
fost însă tineri ca loan Chira, 
Vaier Ciontea, Tiberiu Eget, 
care nu au participat la cursu
rile de ridicare a calificării pe 
motivul că „știu deajuns 
și nu mai au nevoie de alte

Ing.
Gheorghe Neculau

director,
Combinatul de hîrtie Brăila

Govora și Ocna-Mureș. Acest 
colectiv a studiat modul cum 
este organizat procesul tehno
logic în cadrul secțiilor cloro- 
sodice, cum sînt deservite 
instalațiile și utilajele în cele 
două întreprinderi. La întoar
cere, ei au împărtășit cele a- 
flate întregului colectiv. Ex
punerile făcute la locul de 
muncă, în fața instalațiilor și 
agregatelor, au contribuit la 
mai buna organizare a proce
sului tehnologic, la înlătura
rea defecțiunilor tehnice, la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție care reveneau acestei 
secții.

Aceste vizite cu caracter de 
studiu și schimb de experien
ță au loc periodic, cuprinzînd 
diferite obiective ale indus
triei chimice (Brazi, Borzești, 
Onești, Roznov etc.). în fiecare 
trimestru, pe baza unui plan 
stabilit în funcție de proble
mele tehnice care sînt de re
zolvat în cadrul combinatului

nostru, 25—30 ingineri, mai
ștri și muncitori cu înaltă ca
lificare sînt trimiși în aceste 
„excursii de studii", urmînd ca 
la întoarcerea în uzină să re
lateze cele văzute. Cu acest 
prilej, se organizează însufle
țite dezbateri — la care parti
cipă întregul colectiv din sec
țiile respective — despre po
sibilitatea aplicării unor meto
de noi, a unor noi procedee 
tehnologice. Aceste lucruri au 
făcut ca în cadrul combina
tului nostru să se introducă 
lună de lună noi îmbunătățiri 
ale proceselor tehnologice cît 
și pe linia organizării produc
ției (electroliză, secția cloro- 
sodice etc.). S-au făcut de a- 
semenea o seamă de îmbună
tățiri constructive ale instala
țiilor și agregatelor folosite în 
procesul de producție. Ca ur
mare s-au obținut noi succese 
în creșterea productivității 
muncii, în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan.

Tinerilor
zootehniști - 
mai mult sprijin!

vizitat cîteva din grajdurile 
unde lucrează tinerii.

Ion Morar, cu care am făcut 
cunoștință, are 24 de ani. Pînă 
nu de mult a lucrat într-o bri_ 
gadă de cîmp. La 1 februarie 
a luat în primire un lot de 10 
juninci gestante. Le îngrijește 
cu multă atenție. O junincă a 
și fătat. Prima vacă din Iotul 
tovarășului Morar, dă zilnic 
7—8 litri de lapte.

La grajdul pentru viței i-am 
întîlnit pe utemiștii Augustin 
Sala, Gheorghe Bucur și A 
drian Ciontoș. Aici tinerii în-

grijitori se află în întrecere 
pentru obținerea unor sporuri 
mari de greutate la vițeii de 
6—12 luni.

în gospodăria colectivă din 
Rîciu s-au realizat pe primul 
trimestru al anului următoa
rele producții medii de lapte 
pe cap de vacă furajată, calcu
late pe luni : ianuarie : 183,9 
litri; februarie : 179,6 litri;
martie : 184,5 litri.

Ca oricare indicatoare ale 
producției medii, aceste cifre 
înglobează atît rezultatele 
mari cît și pe cele mici. Mul
gătorul Ion Chiorean, de 
exemplu, a obținut pînă la 15 
aprilie 735 litri lapte pe cap 
de vacă furajată, iar Mihai 
Cozoș 700 litri; sînt însă și 
mulgători care în același in
terval au realizat doar 400— 
500 litri, de la loturi asemănă
toare cu cele ale fruntașilor.

Față de aceste „minusuri" 
care apar îndeosebi la tinerii 
cu mai puțină experiență în 
meserie, se impune în mod se
rios necesitatea ridicării cali
ficării lor. De treaba aceasta 
trebuia să se ocupe, în primul 
rînd, organizația U.T.M. din 
brigadă. Cînd tovarășul Covaci 
era secretarul organizației 
U.T.M. din sectorul zootehnic 
treburile mergeau bine, tinerii 
îngrijitori inițiau acțiuni inte
resante în sprijinul producției. 
Tovarășul Covaci însuși era 
animatorul lor. Dar de cînd 
este secretar al comitetului 
U.T.M. pe G.A.C. preocuparea 
lui față de tinerii zootehniști 
a scăzut. Aceștia au cu atît 
mai mult nevoie de sprijin în 
pregătirea lor profesională, cu 
cît mulți dintre ei sînt recent 
recomandați să lucreze în a- 
ceastă meserie. Situații asemă 
nătoare am întîlnit și în alte 
G.A.C. din raion.

Comitetul raional U.T.M. 
Lud*uș are o bună experiență 
în organizarea unor consfă
tuiri, vizite și schimburi de 
experiență cu tinerii crescători 
de animale, în scopul îmbogă
țirii continue a cunoștințelor 
profesionale ale acestora. Din 
păcate, aceste forme de gene
ralizare a metodelor înaintate 
de muncă n-au mai fost folo
site în ultimul timp. în perioa
da iernii, de pildă, nu s-a fă
cut nimic. Iată de ce se impune 
ca activitatea în această direc
ție să fie analizată cu toată 
răspunderea și să se stabileas
că neîntîrziat măsuri concrete, 
care să fie puse îndată în prac
tică.

• S-au întîlnit
în anul... 1970

frumoase, care putea fi mîndră de 
fiecare generație a sa de absol
venți. Au avut ca dascăli, profe
sori cu o mare experiență, care 
au știut să le trezească dragoste 
pentru știință, pentru muncă, dar 
mai ales care i-au înarmat cu cu
noștințe profunde, din toate do
meniile gîndirii umane. Iar ca di
rigintă au avut o profesoară care, 
încă de pe atunci, deși tînără, 
primise înaltul titlu de profesoară 
fruntașă. Și au învățat de la ea 
nu numai limba franceză, ci și ști
ința de a-ți cere mereu mai mult, 
dorința de a înapoia societății în
sutit ce ți-a dat, marile calități 
care definesc prietenia, tovărășia. 
Iar porțile facultăților le erau larg 
deschise, așteptîndu-i parcă anume 
pe ei...

...Ora de dirigenție s-a terminat 
cu propunerea — cui anume îi 
venise ideea ? de a se întîlni peste

ani, în aceeași formație, pentru a 
discuta — nu cum au devenit me
dici sau profesori, ori constructori, 
aici nu mai încăpea nici o îndoială 
— ci despre temperatura la care-și 
exercită fiecare dintre ei profesi
unea, ce au realizat și ce mai au 
de gînd să realizeze în viitor, cum 
se împliniseră pe celelalte planuri 
ale existenței.

Și iată-i acum în locuința pri
mitoare a tovarășei diriginte, pe 
care o cunoșteau bine încă de cînd 
erau elevi...

Ne vom opri însă aici pentru 
că... întîlnirea n-a avut încă loc. 
Mihaela Zarchievici și Adrian 
Lungu, Cornel Săvoiu, Constantin 
Văcăroaia și toți ceilalți 32 de ti
neri mai poartă încă pe mîneca 
uniformei matricola Școlii medii 
„Gheorghe Șincaiu. Sînt elevii cla
sei a Xl-a B, preocupați în aceste 
zile de examenul de maturitate. 
Nu sînt încă ingineri, nici medici, 
nici profesori. Restul însă este a- 
devărat. Și că sînt elevi care au 
obținut pe parcursul întregii școli 
medii rezultate foarte bune la în
vățătură, și că sînt hotărîți să de
vină medici, ingineri, profesori, și 
că despre aceasta au discutat nu 
numai la ora de dirigenție la care 
ne-am referit, ci și în adunări 
U.T.M., în recreații și în drum 
spre casă, după lectura unei cărți 
și într-un grup de prieteni, cu 
părinții și profesorii. Tovarășa 
Brăescu păstrează încă de pe vre- 
mec cînd toți erau elevi în clasa 
a Vlll-a foile din caiet pe care 
fiecare dintre ei au scris ce profe
siune își vor alege în viață. Puțini 
au fost cei care au renunțat ori au 
oscilat ; constanți cu ei înșiși și-au 
cultivat înclinațiile cărora le-au a- 
dăugat cunoștințe .solide nu numai 
legate de profesiunea îndrăgită, ci 
din toate domeniile, așa cum le 
oferă școala medie.



GEORGETOWN.’
GENEVA

TOKIO. — La Osaka a avut 
loc închiderea oficială a tra
diționalului tîrg la care R. P. 
Romînă a participat cu un 
oficiu de informații comer
ciale și o prezentare de mos
tre din sectoarele agroalimen- 
tar, petrolifer, chimic, lemn, 
artizanat. Exponatele româ
nești s-au bucurat de un deo
sebit succes. Au fost mult 
apreciate obiectele de artiza
nat — ceramică, covoare și 
textile cu motive folclorice — 
produsele petrochimice, mobi
la și produsele din lemn, vi
nurile, băuturile și conservele 
de fructe și legume.

tice acreditați la Rabat, oameni de 
afaceri marocani și străini etc.

In aceeași zi, la stația locală de 
radio s-a transmis o emisiune de
dicată R. P. Romîne. Pavilionul 
R. P. Romîne continuă să fie vi
zitat de numeroși vizitatori ma
rocani și străini.

Conferință a tineretului împotriva
colonialismului Conferința pentru comerț

CASABLANCA. — Cu prilejul 
sărbătoririi Zilei R. P. Romîne la 
tîrgul internațional de la Casa
blanca, Virgil Podrumaru, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim la 
Rabat, și Nicolae Vrabie, directo
rul pavilionului romîn, au oferit 
o recepție la care au participat 
Mohamed Bennis, adjunct al gu
vernatorului din Casablanca, Mo
hamed Dadoun, președintele Con
siliului de administrație al tîrgu- 
lui, șefi ai unor misiuni diploma-

PARIS. — Ansamblul folclo
ric romîn „Rapsodia Romînă" 
își continuă la Teatrul Alham
bra din Paris seria spectacole
lor, obținînd un mare succes. 
Membrii ansamblului au fost 
primiți la Consiliul general al 
Senei, de membrii consiliului 
în frunte cu președintele său, 
Georges Dardel. Ei s-au dus la 
cimitirul Pere Lachaise, unde 
au adus un omagiu la mormîn- 
tul marelui compozitor romîn 
George Enescu.

Asociația Franța—Romînia a 
oferit în cinstea artiștilor ro- 
mîni o recepție în saloanele 
Hotelului Modern. Cu acest pri
lej scriitorul Pierre Parai, în 
numele Asociației, a mulțumit 
artiștilor iomîni pentru minu
natele spectacole pe care 
oferă parizienilor.

P
reședintele Uniunii tine
retului progresist din 
Guyana Britanică, depu

tatul M. Bhagwan, a anunțat 
în cursul unei conferințe de 
presă că la 22 mai la George
town vor începe lucrările u- 
nei conferințe a tineretului 
consacrată luptei pentru lichi
darea colonialismului și apă
rării independenței politice.

La această conferință con
vocată de Uniunea tineretului 
progresist, organizația de tine- : 
ret a Partidului popular pro-i 
gresist de guvernămînt condus : 
de Cheddi Jagan vor participa • 
reprezentanți ai tineretului din 
mai multe țări, printre care 
Algeria, Ghana, India, Cana
da, Anglia.

și dezvoltare

U.R.S.S. — La o înălțime de 3 500 m printre crestele și piscurile munților Tian-Șan, o echipă 
de geofizicieni studiază locul unde se va înălța un înalt baraj

Comunicatul comun

GENEVA 6 de la trimisul 
special Agerpres, Adrian Io- 
nescu:

La Palatul Națiunilor din 
Geneva a avut loc miercuri o 
ședință plenară a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

Au fost aprobate recoman
dările Biroului cu privire la 
actul și raportul final, compo
nența și mandatul Comitetu
lui de redactare a acestora 
precum și recomandările refe
ritoare la rapoartele celor cinci 
comisii.

Secretarul general, R. Pre- 
bish a făcut o declarație în 
care s-a referit pe larg la sta
diul actual al lucrărilor și la 
programul de activitate în săp- 
tămînile ce au mai rămas 
pînă la închiderea conferinței, 
arătînd că lucrările comisiilor 
urmează să fie terminate pînă 
la 23 mai, el a subliniat că 
acest timp limitat trebuie uti
lizat la maximum. Este prac
tic imposibil, a arătat secreta
rul general, ca în acest timp 
să se aprofundeze soluțiile fi
nale pentru toate problemele 
ridicate de delegați în cursul 
activității comisiilor. Numărul 
mare al proiectelor de reco
mandări necesită să se facă o 
selecție, să se stabilească o or
dine de precădere a probleme
lor.

Tot miercuri au continuat 
dezbaterile în cadrul comisii
lor conferinței. In Comisia a 
V-a, după constituirea grupu
lui de lucru pentru elaborarea 
de principii, s-a trecut la dis
cutarea criteriilor după care 
trebuie să 
activitatea 
care face 
mină.

se călăuzească în 
sa acest grup din 
parte și R. P. Ro-

După delegații Braziliei, 
Uniunii Sovietice, Liberiei, U- 
gandei, a luat cuvîntul Vasile 
Răuță, secretar general în Mi
nisterul Comerțului Exterior. 
El s-a referit pe larg la ini
țiativele R. P. Romîne în 
ceea ce privește elaborarea de 
principii în cooperarea econo
mică internațională, problemă 
căreia țara noastră îi acordă 
o deosebită atenție. Sarcina 
grupului de lucru creat căruia 
delegația noastră îi va acorda 
întregul sprijin a spus vorbito
rul — este de a cristaliza acele 
principii general valabile și 
general acceptabile a căror a- 
plicare să contribuie la dezvol
tarea economică armonioasă a 
tuturor popoarelor. In conti
nuare, vorbitorul a prezentat 
părerea delegației romîne a- 
supra criteriilor de elaborare 
și asupra structurii documen
tului final în legătură cu prin
cipiile. Grupul de lucru a sub
liniat 
stre, 
ceea 1 
duce 
tare, 
este propus numai cu scopul 
de a abate atenția de la solu
țiile eficiente.

Reprezentantul Bulgariei a 
prezentat un proiect de reco
mandări, la care țara sa este 
coautoare cu R.S.S. Bielorusă, 
Cehoslovacia, Cuba, Mongolia, 
Polonia, R. P. Romînă, R.S.S. 
Ucraineană, Uniunea Sovietică 
și Yemen. Proiectul se referă 
la „Măsuri vizînd eliminarea 
manifestărilor colonialismului 
în economia și comerțul exte
rior al țărilor în curs de dez
voltare, în vederea accelerării 
creșterii lor economice**.

; reprezentantul țării noa- 
trebuie să rețină numai 
ce este esențial, ceea ce 

într-âdevăr la dezvol- 
să elimine tot ceea ce

sovieto-algerian
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS anunță că a fost dat 
publicității comunicatul co
mun sovieto-algerian. în co
municatul semnat la Ialta de 
N. S. Hrușciov și Ahmed Ben 
Bella se spune:

Vizita lui Ahmed Ben Bella 
și schimbul de păreri avut cu 
conducătorii sovietici au con
stituit „un aport important la 
dezvoltarea continuă a cola
borării amicale și a relațiilor 
frățești între popoarele sovie
tic și algerian la cauza întăririi 
păcii în întreaga lume".

Părțile au scos în evidență 
dezvoltarea și lărgirea colabo
rării economice și tehnice și a 
comerțului dintre U.R.S.S. și 
Algeria. Guvernul sovietic va 
acorda guvernului Algeriei un 
nou credl, pe termen lung de 
115 milioane ruble și va acor
da ajutor tehnic în construi
rea unei uzine metalurgice, 
avînd o capacitate de 300—350 
mii tone de laminate pe- an. 
în comunicat sînt enumerate 
măsurile părții sovietice pri
vind acordarea unui ajutor 
efectiv în vederea pregătirii 
cadrelor naționale ale Alge
riei.

Conducătorii sovietici și al
gerieni s-au informat reciproc 
despre situația dezvoltării eco
nomice și sociale a U.R.S.S. și 
Algeriei.

„Păstrarea unității tuturor 
forțelor revoluționare sănă
toase care luptă pentru socia
lism constituie o garanție de 
nădejde pentru consolidarea 
independenței naționale a Al
geriei, pentru înaintarea ei pe 
calea democrației, a progresu
lui social și construirii socia
lismului". După cum se arată 
în comunicat, președintele Al
geriei „a dat o înaltă aprecie
re marilor succese obținute de 
poporul sovietic sub conduce
rea P.C.U.S. în construcția co
munismului" și a salutat „sco
purile mărețe prevăzute în 
Programul P.C.U.S.".

In comunicat se subliniază 
comunitatea de vederi a păr
ților într-o serie întreagă de 
probleme privind actuala si
tuație internațională și se re
levă atașamentul neclintit față 
de politica de coexistență paș
nică cu statele avînd orînduiri 
sociale diferite, 
tică dă o înaltă 
ticii urmate de

Partea sovie- 
prețuire poli- 
Algeria, poli-

tică de neutralitate pozitivă și 
neaderare, precum și eforturi
lor pe care le depune această 
țară în vederea întăririi păcii 
în Africa și în întreaga lume.

„Partea algeriană sprijină 
întru totul și pe de-a întregul 
lupta neobosită a guvernului 
sovietic și a lui N. S. Hrușciov 
personal, pentru slăbirea în
cordării internaționale, pentru 
rezolvarea problemelor inter
naționale prin tratative, pen
tru menținerea și întărirea 
păcii generale".

Uniunea Sovietică și Algeria 
„declară că sînt solidare cu 
popoarele Africii, Asiei și 
Americii Latine, care luptă 
eroic împotriva colonialismu
lui și imperialismului, pentru 
eliberare națională, indepen
dență și progres social".

Părțile sprijină cu hotărîre 
Cuba și condamnă orice tenta
tive ale imperialiștilor de a 
încălca suveranitatea ei.

Uniunea Sovietică și Algeria 
„sînt ferm hotărîte să acorde 
și de acum înainte un sprijin 
activ mișcărilor de eliberare 
națională". Părțile se pronun
ță pentru traducerea neîntîr- 
ziată' în viață a Declarației 
Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la acordarea indepen
denței tuturor țărilor și po
poarelor coloniale.

Cele două părți consideră că 
drepturile legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. trebuie să 
fie restabilite și sprijină re
vendicările R. P. Chineze asu
pra insulei Taiwan.

„In urma schimbului de pă
reri care a avut loc în proble
mele relațiilor de partid s-a 
constatat că există dorința re
ciprocă de a contribui la întă
rirea și dezvoltarea continuă a 
legăturilor de frăție și solida
ritate între Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și Parti
dul Frontul de Eliberare Na
țională din Algeria".

N. S. Hrușciov a mulțumit 
pentru invitația ce i s-a făcut 
și și-a exprimat consimțămîn- 
tul de a vizita Algeria.

★

Miercuri a avut Ioc în Pala
tul Congreselor din Kremlin 
un miting consacrat prieteniei 
sovieto- algeriene la care au 
luat cuvîntul Leonid Brejnev, 
și Ahmed Ben Bella.

NOI CIOCNIRI ÎN CIPRU
NICOSIA 6 (Agerpres) — La 

Famagusta un cipriot turc a 
fost ucis de către o patrulă a 
ciprioților greci. Forțele irlan
deze care supraveghează men
ținerea liniștii în regiunea a- 
cestui porc s-au deplasat de 
urgență la locul incidentului 
pentru a preveni dezlănțuirea 
unor noi violențe.

La Trakhonas, o suburbie a 
Nicosiei, s-au produs, de ase
menea, ciocniri ca urmare a 
uciderii de către ciprioții turci 
a unui cipriot de origine grea
că. în semn de represalii, ci
prioții greci au încercat să 
dezlănțuie un atac cu arme 
automate împotriva pozițiilor 
ciprioților turci.

In timp ce la Nicosia se des
fășurau o serie de întrevederi 
menite a găsi o soluție actua
lelor incidente, președintele 
Makarios a plecat în localita
tea Limassol unde, în ultima 
vreme, au avut loc serioase 1 
incidente între cele două co
munități. 1

Situație încordata

in Republica
DOMINGO 6 (Ager-SANTO

pres). — Situația din capitala 
Republicii Dominicane continuă 
să rămînă încordată. Greva 
lucrătorilor din transporturile 
publice a intrat miercuri în cea 
de-a cincea zi, deși inițial fuse
se stabilită numai pentru o du
rată de trei zile. Coresponden
tul din Santo Domingo al a- 
genției Reuter, citind surse gu
vernamentale, anunță că guver
nul intenționează să deporteze 
mai multe persoane arestate 
sub acuzația de „acțiuni sub
versive". Pe străzile capitalei 
continuă să patruleze trupe si 
polițiști.

într-o declarație dată publici
tății, Federația studenților din 
Republica Dominicană a subli
niat că înapoierea în țară

Lupta patrioților angolezi
Revista londoneză „New Afri

ca" a publicat un interviu pe care 
l-a acordat unui corespondent al 
acestui ziar Maria de Jesus, mem
bră a Mișcării populare de elibe
rare a Angolei și reprezentantă a 
refugiaților angolezi în Europa.

Maria de Jesus a relevat că pen
tru menținerea puterii în coloniile 
pe care le dețin, portughezii re
curg la cele mai barbare metode. 
In Angola, de exemplu, au fost 
exterminate triburi întregi. In a- 
ceastă colonie nu există nici școli, 
nici spitale pentru africani. Mor
talitatea infantilă în rîndul popu
lației africane este de peste 31 la 
sută.

Metodele sîngeroase de repre
siune nu au putut să intimideze 
însă poporul angolez, a ațătat Ma
ria de Jesus. Lupta armată, de
clanșată la 4 februarie 1961, în 
Angola, se intensifică pe zi ce

trece, cuprinzind noi forțe. Po
porul angolez, a arătat ea în con
tinuare, este convins că lupta ar
mată reprezintă unica cale de a 
obține independența, întrucît gu
vernul lui Salazar ignorează cere
rile angolezilor și nu acceptă tra
tative cu aceștia.

In încheierea interviului, Maria 
de jesus a declarat: cererea noas
tră este ca guvernul portughez să 
recunoască dreptul Angolei la 
autodeterminare și independență, 
să-și retragă toate forțele armate 
și bazele sale militare, să garan
teze unitatea și integritatea teri
torială a Angolei, să elibereze pe 
toți deținuții politici, să garanteze 
drepturile democratice, libertatea 
sindicatelor, să stabilească data 
alegerilor pentru Parlamentul na
țional și data acordării indepen
denței Angolei.

Eta'imîmcană
președintelui Juan Bosch, care 
a fost răsturnat de. la putere în 
urma loviturii militare de stat 
de anul trecut, constituie sin
gura soluție a actualei crize.

Agenția Reuter relatează că 
numărul persoanelor arestate 
în urma incidentelor din ulti
mele zile a crescut la peste 700.

Declarație a lui D. Rusk
WASHINGTON 6 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul în fața unor 
oameni de afaceri americani, se
cretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a declarat marți că în ulti
ma vreme s-a înregistrat o oare
care reducere a încordării interna
ționale. In legătură cu aceasta el 
a menționat hotărîrile paralele ale 
guvernelor S.U.A. și Uniunii So
vietice de reducere a bugetelor 
militare și de reducere a produc
ției de materiale fisionabile desti
nate scopurilor militare, care con
tribuie la favorizarea destinderii 
și realizării unor acorduri ulte
rioare.

Referindu-se la poziția genera-

lului de Gaulle față de N.A.T.O., 
secretarul de stat a apreciat că 
președintele Franței continuă să 
rămînă „ștrîns legat de alianță, 
deși are rezerve față de anumite 
forme de organizare sau de inte
grare a forțelor atlantice". Sub
liniind că de Gaulle „este foarte 
mult interesat în prestigiul, forța 
și prosperitatea propriei sale 
rări", el a adăugat că problemele 
pe care Statele Unite le-ar putea 
avea cu 
alianța 
privind 
alianței 
mentale.

Franța în ce privește 
atlantică sînt probleme 
forma de organizare a 
și nu . chestiuni funda-
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IALTA. — N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a plecat cu motonava 
„Armenia" spre R.A.U., unde va 
face o vizită la invitația președin
telui Nasser. El este însoțit de 
E. N. Alihanov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Azer- 
baidjene, A. A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S. 
și de alte persoane oficiale.

PARIS — Marți a sosit la Paris 
delegația de ziariști romîni invi
tați de Ministerul Afacerilor Ex
terne al Franței, ca răspuns la vi
zita făcută de un grup de ziariști 
francezi în. Romînia, în octombrie 
1963. Delegația a fost primită la 
aeroport de reprezentanți ai Direc
ției presei și informațiilor din 
M.A.E. A fost prezent dr. Victor 
Dimitriu, ambasadorul R.P, Ro
mîne la Paris.

In cursul după-amiezii, ziariștii 
romîni au fost primiți de dl. Lebel, 
director al Direcției presei și in
formațiilor din M.A.E. Apoi ei au 
depus o coroană de flori la mor- 
mîntul lui George Enescu, din ci
mitirul Pere Lachaise.

Noi locuințe m orașul Teplice 
din nordul Boemiei

LUĂRI DE POZIȚIE 
FRAHCEZE IN 

COMERȚUL CU CUBA
PARIS 6 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței a 
declarat marți seara că guvernul 
francez nu are intenția de a in
terveni pentru a opri vînzarea de 
locomotive Diesel electrice Cubei. 
Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu declarația purtătorului 
de cuvînt al Departamentului de 
stat al S.U.A. potrivit căruia Sta
tele Unite au cerut aliaților lor 
să se abțină de a livra locomotive 
Cubei, reprezentantul Ministerului 
de Externe al Franței a spus : „S? 
întîmplă uneori ca aliații să nu 
fie în întregime de acord asupra 
diferitelor probleme".

Comentând tranzacția încheiată 
între guvernul cuban și firma 
metalurgică franceză „Brissonneau 
et Lotz" cu privire la livrarea 
unui număr de 20 locomotivă 
Cubei, cu dreptul de majorare a 
comenzii pînă la 30 de locomoti
ve, corespondentul din Londra al 
agenției Reuter relatează că „gu
vernul francez a arătat că nu are 
nici o înclinație de a se alătura 
Statelor Unite în boicotul comer
cial împotriva Cubei".

Agenția France Presse transmite, 
pe de altă parte, că, potrivit da
telor statistice ale serviciilor de 
vamă franceze, exporturile frănce- 

( ze în Cuba,, deși au sporit înce- 
j pînd din anul 1963, continuă să 
| rămînă inferioare acelora ale altor 

vest-europene

SEUL : Manifestațiile studențești antiguvernamentale continuă.
In fotografie : un student brutalizat de polițiști în cursul ulti

melor demonstrații

adică stabilește un calendar al 
agendei problemelor aflate în 
discuție.

Noi tipuri de aparate de radio
ț n al doilea semestru al a- 
ț cestui an, fabrica „Tesla" 

din Bratislava, va începe 
producția în serie de noi aparate. 
Printre ele se numără aparatul de 
radio „Akcentu cu semiconductor^

care va funcționa pe unde scurte, 
medii și lungi și aparatul „Hava
na", care va funcționa și pe 
ultrascurte. A fost pus în vînzare 
și noul aparat minuscul cu tran
sistor! „Zuzana".

Țesături laminate

Î
ntreprinderea „Fezko" din 

Strakonice a început să 
producă o țesătură lamina

tă. Structura acestui produs se 
compune dintr-un țesut subțire de 
jerse aplicat pe un strat de cîțiva 
milimetri de poliuretan spongios. 
Țesătura este apoi apretată. Pro-

dusul obținut arată ca o stofă de 
palton de calitate superioară. Este 
o țesătură ușoară, neșifonabilă, 
impermeabilă. Calitățile termice 
ale noului produs vor permite ca 
el să fie folosit mai ales la con
fecționarea paltoanelor.

Peste 6 OOO de
nul trecut, teatrele din Fra
ga au prezentat 6132 re
prezentații vizionate de 

3 439 000 spectatori. In afara de 
aceasta actorii teatrelor pragheze 
au participat la 322 turnee.

reprezentații
Cele 1 200 de reprezentații ale 

Teatrului Național au fost vizio
nați de ±136 000 persoane. Tea
trul de Cameră, cel de Comedie și 
teatrul „A.B.C." au dat 1 000 de 
spectacole.

Alegeri preliminare în S.U.A
NEW YORK 6 (Agerpres). 

— în șase state ale S.U.A. s-au 
desfășurat marți alegeri preli
minare. După cum se știe, a- 
ceste alegeri au drept scop de
semnarea delegaților la con
gresele partidelor republican 
și democrat, unde vor fi a- 
leși candidații la alegerile pre
zidențiale.

în statul Indiana, pe liste
le candidaților partidului de
mocrat cel mai mare număr 
de voturi a fost obținut de gu
vernatorul statului, Matthew 
Welsh, care, prezentîndu-se în 
numele președintelui Johnson, 
și-a axat campania electorală 
pe sprijinirea legii cu privire 
la drepturile civile. El a în
vins pe guvernatorul segrega
tionist al statului Alabama, 
George Wallace. Pe listele re
publicanilor, primul loc a re
venit senatorului Barry Gold
water, urmat de Harold Stas
sen.

în statul Ohio, unde alege
rile preliminare s-au referit 
numai la posturile de senatori, 
victoria a revenit republica
nului Robert Taft, fiul senato
rului Robert Taft. Pe listele 
partidului democrat, actualul 
senator Stephen Young a ob
ținut numirea pentru un nou 
mandat. Cosmonautul John 
Glenn, deși a anunțat că re
nunță să se prezinte la aceste 
alegeri, deoarece a suferit un 
accident, a întrunit totuși un 
mare număr de voturi.

Rezultatul alegerilor preli-

minare din statele Alabama, 
Florida, Oklahoma și New 
Mexico nu sînt încă cunoscu
te. Aceste alegeri au însă nu
mai o însemnătate locală, în- 
trucît la ele nu participă can
didate la postul de președinte 
al S.U.A.

Lege privind tineretul
adoptată de Camera

Populară a R.D.G
BERLIN 6 (Agerpres). — 

Camera Populară a R. D. 
Germane a adoptat o lege cu 
privire la activitatea tineretu
lui. La mitingul ținut cu a- 
cest prilej la Berlin, a luat cu
vîntul Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane. In ca
drul cuvîntării, el a formulat 
propunerea de a se institui o 
comisie alcătuită din tineri 
deputați ai parlamentelor ce
lor două state germane și 
Berlinului occidental, în 
scopul elaborării unei legisla
ții în problemele privind tine
retul ; de a se adopta în Ger
mania occidentală o lege pri
vind’ drepturile fundamentale 
ale tinerei generații și de a se 
asigura un viitor pașnic tine
retului prin renunțarea la 
înarmarea atomică și înceta
rea înarmării în cele două 
state germane.

SOFIA. — La Academia bulgară 
de științe s-a deschis Conferința 
internațională a economiștilor 
marxiști pe tema „Noi tendințe ale 
economiei politice burgheze con
temporane în legătură cu politica 
economică". Conferința a fost con
vocată din inițiativa institutelor 
economice ale academiilor de 
științe din țările socialiste. La 
lucrările conferinței participă cer
cetători științifici din R. P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.S.E. Iugoslavia, R.P. Po
lonă, R.P. Romînă, R.P. Ungară și 
U.R.S.S., precum' și economiști 
marxiști din Anglia, Franța, R.F.G, 
Norvegia, Grecia și din alte țări.

VIENTIANE. — Corespondentul 
agenției Reuter, anunță că miercuri 
a avut loc la Vientiane o ședință 
a generalilor. Generalul Koupra- 
sith Abhay, conducătorul recentei 
lovituri de stat, a declarat că la 
ședință a fost hotărîtă „reorgani
zarea" armatei ce va fi alcătuită 
din trupe neutraliste și ale grupă
rii de dreapta.

Generalul Funii Nosavan a anun-

țat într-un discurs radiodifuzat că 
miniștrii neutraliști care lipsesc 
din Vientiane în mod voit vor li 
înlocuiți. Pînă la întoarcerea mi
niștrilor membri ai partidului Neo 
Lao Haksat, a spus generalul No- 
savan, posturile lor vor fi ocupate 
temporar de „delegați".

GENEVA. — Miercuri a fost 
prezentat la Conferința G.A.T.T. 
planul de lucru revizuit al 
G.A.T.T., în care au fost inclu
se amendamentele principale 
cerute de Piața comună. Planul 
Secretariatului a fost discutat 
la o întrevedere secretă a re
prezentanților S.U.A., Angliei 
și Pieței comune, în cadrul că
reia — după cum relatează 
France Presse — s-a ajuns la 
„un compromis".

Acest plan de lucru nu cu
prinde indicații asupra modului 
ele rezolvare a problemelor di
vergente, cum ar fi cea a dispa- 
rităților tarifare, a obstacolelor 
netarifare, a listei excepțiilor 
sau a schimbului de produse 
agricole, ci indică doar ordinea 
de abordare a problemelor,

DUȘANBE. — La 6 mai s-a efec
tuat ultima explozie pentru con
strucția canalului în giganticul1 ba
raj format pe rîul Zeravșan în'ur
ma unor mari alunecări de rocă, 
care s-ău produs în urmă cu 11 
zile. Datorită canalului construit, 
apa din lacul artificial a început 
să lie evacuată pe o albie nouă, 
evitîndu-se inundații de mari pro
porții. Noua albie trece la o înăl-, 
lime cu 66 metri mai mare decît 
vechea albie a rîului

să ducă tratative în vederea 
încheierii unor acorduri de 
demilitarizare și de demarcare 
a frontierei" solicitînd în acest 
sens sprijinul secretarului ge
neral al O.N.U.

Zeravșan.

NEW YORK — 
soare adresată lui 
doux, președintele 
de Securitate, reprezentantul 
Marii Britanii, Patrick Dean, 
respinge acuzațiile formulate 
de R. A. Yemen într-o scri
soare anterioară adresată Con
siliului de Securitate în care 
se arăta că avioane militare 
britanice au violat în mai 
multe rînduri spațiul aerian 
al Yemenului. Anglia, se spune 
apoi în scrisoare, „este dornică

Intr-o scri- 
Roger Sey- 
Consiliului

MOSCOVA —- Pînă Ia 5 mai, 
stațiile de pe Pămînt au efectuat 
60 de ședințe de legături prin ra
dio cu stația automată sovietică 
„Sonda-i", care își continuă de 
peste o lună zborul prin spațiul 
cosmic.

La 5 mai, stația „Sonda-i“ se 
afla la o distanță de 10,137 mi
lioane km de Pămînt, continuînd 
să se îndepărteze cu o viteză de 
3,44 km pe secundă.

Prin radio au fost obținute in
formații științifice, datele privi
toare la funcționarea sistemelor 
stației automate și relații privi
toare la înfăptuirea programului 
de cercetări științifice dinainte 
stabilit.

MANILA. — Ministrul de ex
terne al Marii Britanii, R. A. But
ler, a părăsit miercuri după amiază 
Manila, după o vizită oficială de

două zile. In declarația făcută la 
plecare, Butler a arătat că în ca
drul tratativelor pe care le-a avut 
cu președintele Macapagal și cu 
ministrul de externe al Filipinelor 
a avut un schimb de păreri asu
pra diverselor probleme interna
ționale, îndeosebi asupra grupări
lor S.E.A.T.O., N.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. din care face parte și 
Anglia.

In comunicatul comun dat pu
blicității miercuri seara, sînt men
ționate problemele mai sus amin
tite și punctele de vedere ale gu
vernelor Angliei și Filipinelor, re
afirmate cu prilejul tratativelor lui 
R. A. Butler cu oficialitățile fili- 
pineze.

BAGDAD — După cum anunță 
ziarul irakian „Al Arab“, pre
ședintele Republicii Irak, Abdel 
Salam Aref, va pleca la Ca
iro, la 12 mai. Cu prilejul 
acestei vizite, releva ziarul, 
președintele irakian se va în- 
tîlni cu președintele Nasser, cu 
președintele As-Sallal al Yeme
nului, precum și cu președintele 
Algeriei, Ben Bella.
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