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S-a încheiat faza rrpublkajiă a toncursulii
„Viitorii tehnicieni ai
Duminică s-a încheiat în 

Capitală faza republicană a 
concursului : „Viitorii tehni
cieni ai agriculturii socialis- 
te“, la care au luat parte elevi 
ai școlilor medii tehnice agri
cole și profesionale de meca
nici agricoli.

Pe primul loc s-au clasat 
elevii de la centrele școlare 
agrieole nr. 1 din Roman. Be
chet, Tg. Mureș și de la Școa-

agrknhiirii socialiste-
Ia profesională de mecanic, a- 
gncvli Jiznbolia. Pe locurile II 
și m s-au clasat elevii de ia 
școlile tehnice medii agricole 
și profesionale de mecanici 
agricoli din Caracal. Voineștî. 
Podu Iloaie, Fâcâeni și altele.

Elevilor participant! la faza 
pe țară a concursului li s-au 
acordat importante premii în 
obiecte.

(Agerpres»

Muncitor

Marți 12 mai 1964

Noi fabrici de beton celular 
autoclavizat

Se extind procedeele
In uzinele constructoare de 

mașini se extind continuu pro
cedeele moderne de turnare. 
Cel mai mult, în primul tri
mestru al anului a fost extin
să turnarea centrifugală — 
cu 67 la sută fată de aceeași 
perioadă din anul trecut. A- 
cest procedeu permite obține
rea unei productivități de a- 
proximativ 9 ori mai mare 
față de cea obținută prin pro
cedeele folosite pină acum.

moderne de turnare
Turnarea in modele ușor fu- 
zibile, prin care se obțin pie
se apropiate de forma finită, 
eliminîndu-se operația de pre
lucrare mecanică, s-a aplicat 
în primele 3 luni ale anului 
la un volum de piese cu 56 
la sută mai mare față de anul 
trecut, iar turnarea în forme 
întărite cu bioxid de carbon 
cu 15 1? sută.

(Agerpres)

IFapte semnificative
De er eres Loareafni

I să ăertei xsgiser chimist ? 
ă tex plece, penzra 

d o cxsztde? cea mă frumoa
să wyxet*. Ca să piiraazi se—.. 
a*fieațu3a rirpezaisi Isn tre- 
buăe să ♦» rxzxta: Fabrica de 
csăbiocsee, sâ fi vâr-zt Sări- 
veșăaL, *caa fabrici ce mase 
PbCsnee âza Iași - EI le-a răzxt

de școală, Sas tre-

pfXr» ddane, obiect la care 
ia toți cm de șaxiâ s-« a-az 
Koodai *xă *«x «set de 9.

dec--ia si fie printre cei mai

Dar stat mă prejos ergu- 
meeîeîe coîegăă seu cere 
spese : „Vreoa sâ fiu arhitect, 
e meseria cea mai atrăgătoare. 
In ea se îmbina arta cu știin
ța, matematica cu imaginația. 
Ați râmi noul centru al lașu
lui ? Cine nu ar vrea să fie au
torul unor asemenea poeme ?“. 
Și Ignat A. adaugă hotăririi 
sirguin;a de fiecare zi: „Am 
inrățat bine in tot timpul șco
lii. La ora actuală am repetat 
toată materia pină la zi, in ve
derea examenelor. Voi conti-

nac pregătirea ocupindu-mă 
in mod deosebit și de desen".

Chinac Dan și Zodian Vale
ria vor da examen la Electro- 
teteică Sirtm Ortansa la A- 
gronomie, Baciu Anton tot la 
Chimie—

Adrese precise pot da toți 
cri 31 de elevi ai clasei a 
Xl-a B. Fiecare a hotărit ce 
rc face dapâ terminarea 
școlxL iar acest lucru ti în
deamnă să-și mobilizeze toa-

III-lea, rezultatele dovedesc o 
creștere calitativă însemnată.

S-a discutat cu fiecare elev, 
s-a studiat stilul lor de mun
că, făcîndu.se recomandările 
și corectările necesare, diri- 
ginții s-au sfătuit cu părinții, 
elevilor solicitindu-le sprijinul 
Au fost intensificate acțiunile 
menite să-i ajute pe elevi în 
alegerea viitoarei profesiuni. 
Preocupate să ridice nivelul 
muncii, cadrele didactice, di-

Raidul nostru 
prin școlile ieșene

ze eforturile pentru c se pre
găti d: mă bine.

Note peste 7
La Scoale medn ar. 4 exa- 

tneusl de maturitate este aș
teptat cu încredere îndreptă
țită. Rezultatele obținute pină 
acum de cei 102 elevi din cla
sa. a Xl-a, munca pe care ei o 
desfășoară in aceste zile cons
tituie indicii sigure că la apro
piatul examen vor dovedi o 
pregătire temeinică. Majorita
tea elevilor se mindresc _ cu 
succese frumoase ia învăță
tură. In trimestrul II, de pildă, 
procentul de promovați a fost 
de 90 la sută, iar dintre aceș
tia cei mai multi au note de 
la 7 in sus. Despre mediocrita
te nici nu se poate vorbi a- 
proape. In trimestrul al

recțiunea școlii au inițiat con
sfătuiri periodice ale profeso
rilor care predau la clasele a 
Xl-a precum și un număr spo
rit de asistențe și interasisten- 
țe cu prilejul cărora a fost ge
neralizată experiența bună și 
metodele cele mai reușite pri
vind desfășurarea lecțiilor de 
recapitulare și sistematizare a 
cunoștințelor (foarte utilă s-a 
dovedit organizarea asistențe- 
lor la toate orele din cadrul 
unei zile care au permis și ur
mărirea pregătirii elevilor, vo
lumul sarcinilor care li se dau 
pentru a evita supraîncărcarea 
lor).

Organizația U.T.M. a pus in 
centrul atenției grija pentru 
întărirea disciplinei, pentru 
mobilizarea tuturor elevilor la 
un studiu temeinic. Adunările 
U.T.M. pe clase, ca și pe ani

de studiu, gazeta de perete, 
postul utemist de control, sta
ția de radioamplificare (îndeo
sebi prin emisiunea „Să învă
țăm de la fruntași") au militat 
pentru intensificarea muncii, 
pentru o pregătire sîrguincioa- 
să. O interesantă adunare se 
pregătește în momentul de 
față. Se va discuta des
pre: „Ultimul act al vieții 
de elev — examenul de matu
ritate" și aceasta va prilejui 
o dezbatere rodnică despre 
stadiul pregătirilor cit și des
pre ținuta ce se cere unui ab
solvent la acest important 
examen.

Ajutorul — 
cit mai eficient

Preocuparea față de apro
piatul examen se face simțită 
și prin aceea că în toate cele 
8 școli se desfășoară diverse 
activități menite să-i ajute pe 
elevi în organizarea muncii, a 
recapitulării și consolidării 
materiei. Peste tot au fost or
ganizate (la școlile medii nr. 1 
și 3 chiar de la începutul anu
lui) ore speciale de pregătire, 
care se desfășoară săptămânal 
la majoritatea obiectelor de 
examen. In cadrul acestor ore, 
elevii sint ajutați, după ce în 
prealabil au repetat singuri a- 
casă, să-și sistematizeze mate
ria, îndeosebi cea predată in 
anii trecuți. La majoritatea 
școlilor această activitate se 
desfășoară pe baza unei pro
gramări judicioase, în funcție 
de cerințele fiecărei clase, ale 
fiecărui obiect. La Școala me

ii. ARSENIE 
C. SLAVIC

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Craiova, Doi- 
cești și în cartierul 
Militari din Bucu
rești se află în con
strucție trei mari 
fabrici de beton ce
lular autoclavizat, 
care vor avea îm
preună o capacita
te anuală de pro
ducție de peste 
400 000 metri cubi. 
Acest tip de beton 
prezintă mari avan
taje, atît în con
strucțiile de locuin
țe, cit și în cele in
dustriale. Mai ușor

decît apa — beto
nul celular autocla
vizat are o greuta
te maximă de 0,7 
tone pe metru cub 
— el are proprie
tăți superioare de 
izolator termic și 
fonic și este folosit 
îndeosebi la pereții 
despărțitori, acope
rișuri, blocuri de 
zidărie. Fabrica de 
la Doicești, a cărei 
construcție a ajuns 
într-o fază avansa
tă și care va fi pri
ma de acest gen 
din țară cu 'me

canizare complexă 
și automatizare par
țială, va folosi ca 
materie primă de 
bază cenușa rezul
tată din arderea 
cărbunelui la ter
mocentrala electrică 
din apropiere. Cele
lalte două fabrici 
vor folosi ca mate
rie primă nisipul. 
La Craiova — unde 
se construiește cea 
mai mare dintre a- 
ceste unități — au 
început lucrările de 
fundație.

♦

Primirea delegației
Parlamentului austriac de către 
președintele Consiliului de Stat

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit luni la 
Consiliul de Stat delegația 
Parlamentului austriac, condusă 
de Rosa Jochmann, membru al 
Consiliului Național al Aus
triei, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Marii A- 
dunări Naționale.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au luat parte Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări

Naționale, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și deputați în Ma
rea Adunare Națională.

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

(Agerpres)

L/i reușit festival artistic

Pe marile trasee 
ale întrecerii socialiste 
r- LA LUPENI —

Construcții moderne și con
fortabile în centrul orașului 

Pitești

Foto : FLORiN ȚACA

70 DE MINUTE DESPRE CĂLITĂ TE

I
n ziua vizitei noastre la Lu-
peni a fost extrasă peste 
plan cea de-a 6 000-a tonă 
cărbune cocsifîcabiL Nu 
este singura realizare cu 
care se mîndresc deținăto
rii titlului de mină frunta

șă pe anul trecut. Aici s-au obținut cele 
mai bune rezultate și în economisirea 
lemnului de mină, în introducerea și 
folosirea unor mașini și utilaje de înal
tă . productivitate. Minerii celei mai 
mari exploatări a Văii Jiului au de par
tea lor nu numai experiența pe care au 
cîștigat-o în decursul anilor ci și teh
nica cea mai avansată.

I-am găsit pe minerii de la Lupeni în 
plină frămîntare pentru rezultate mai 
bune în ce privește calitatea cărbune
lui. Preocupare firească pentru că Lu- 
penii, împreună cu Uricanii și parte a 
minei Vulcan, furnizează cărbunele ne
cesar cocseriilor de la Hunedoara și 
Reșița.

Ne-am făcut ecoul acestor preocupări 
și am invitat la o discuție în jurul me

sei rotunde câțiva șefi de sectoare, șefi 
de brigăzi, reprezentanți ai preparației 
și ai controlului tehnic de calitate. In

ticipați. împreună cu nos, 79 de minute 
la o discuție colectivi pe tema calității, 
discuție din care n-au lipsis confrunta
rea de opinii, propunem!* și soluțiile 
imediate. Totul a fost, de fapt, și un 
lung șir ce sugestii pentru ce va trebui 
să întreprindă organiza tiile U.TAL în 
această privință.

Discuția a fncepuî-o reprezentantul 
preparației :

— Noi, preparata, smtem cei care 
cerem o calitate bună a cărouneluL Și 
asta pentru că dintr-un cărbune bun și 
curat ne este mai ușor să pregătim 
pentru livrare cărbune superior. Cind 
vorbim despre calitate ne gindim. in 
primul râd. la procentul d* cenușe. A- 
cesta ne dă cea mai mare bătaie de 
cap. Dar mai sint și alte aspecte ale 
calității : umiditatea și granulafia. Căr
bunele nostru este cărbune cocsxficabil 
care la cocserie este măcinau De asta

se spune că la Lupeni se admite o gra- 
nulație mai mică. Greșit. Reșița nu ne 
admite granulație sub 3 mm. Așa cum 
sînt instalațiile cocseriei de la Reșița, 
măruntul nu alunecă pe jgheaburi. Am 
spus toate astea pentru că în discuția 
noastră să nu ne referim numai la pro
centul de steril ci și la granulația și 
umiditatea cărbunilor.
MIHAI DOROFTEI, șef de brigadă 

sectorul I B (fotografia nr. 1):
„De acord. Problema problemelor 

rămîne însă tot alegerea șistului vizibil. 
Ce s-a făcut la noi în sector? La abata
jele frontale, unde avem un strat cu in- 
tercalație de steril mai mare de 45 cm, 
s-au luat măsuri pentru un iluminat mai 
bun. La fel și Ia transportare. La pregă
tiri, unde prin pușcare cărbunele se fă- 
rimițează mai mult, se face pușcarea se
lectivă. Se pușcă separat straturile de 
cărbune și separat straturile de piatră-

In ce privește umiditatea noi am dai 
preparației un răspuns concret. In stra
turile pe înclinare, unde ‘ cărbunele este

transportat prin apă, am luat mășuri 
pentru pulverizarea apei.

Există la unii mineri de la noi din ex
ploatare părerea că, stînd să alegi șistul 
din cărbune, să faci pușcări selective, 
intr-un cuvînt să dai toată atenția cali
tății — nu mai ajungi să faci planul. 
Iată că sectorul nostru — deși are. cele 
mai puține penalizări pentru calitate, 
deși alegem șistul din cărbune și facem 
pușcări selective, a reușit în primul 
trimestru nu numai să-și realizeze sar
cinile de plan, ci să și scoată la supra
față peste prevederi o cantitate mare de 
cărbune".

In timp ce vorbea Doroftei, Dumitru 
Mihai, secretarul comitetului U.T.M. pe 
exploatare, își nota de zor în. carnet. 
Probabil își notase și ideea că este ne
cesar să se organizeze cu toate brigăzile 
un schimb de experiență la sectorul I-B.
Ing. MIRCEA VOINEA, șeful sec

torului I B (fotografia nr. 2) :
„Intr-adevăr, noi avem rezultate bune. 

Tovarășul Doroftei are dreptate. Insă

Zilele trecute la Întreprinderea 
poligrafică „Luceafărul" din Capi
tală a început festivalul tineretu
lui din poligrafie, inițiat de co
mitetul U.T.M. și comitetul sindi
catului din întreprindere, în cin
stea celei de a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei. Tinerii din în
treprinderea noastră au fost gazde
le a peste 150 oaspeți din cele șase 
întreprinderi poligrafice din Bucu
rești, precum și din alte întreprin
deri ale raionului „16 februarie'. 
Timp de 7 zile invitații și gazdele, 
vor participa, după orele de pro
gram, la interesante acțiuni orga
nizate în comun.

Pentru ca oaspeții noștri să se 
simtă „ca acasă" tinerii din între
prindere au făcut numeroase pro
puneri pentru alcătuirea și susți
nerea programului. Sălile au fost 
amenajate și au îmbrăcat haine de 
sărbătoare.

In prima zi, după deschiderea 
festivalului, formațiile artistice de 
amatori din întreprinderea noastră 
au prezentat un program bogat și 
variat. Repertoriul soliștilor de

muzică populară și ușoară, îmbo
gățit cu cîntecele cele mai îndră
gite de tineri, a făcut ca munci
torii Elena Năstase, Maria Chiva 
și Teodor Ghițeanu să fie chemați 
la rampă de nenumărate ori. Dan
satorii, îndrumați de instructorii 
voluntari Elena Rusu și Vasile Sîr- 
bulescu au prezentat două dansuri 
cu temă, iar fetele din echipa de 
dansuri, un bogat program de 
gimnastică artistică. In ritmul 
muzicii, perechi-perechi de tineri 
s-au prins apoi în iureșul dan
sului.

Zilele următoare sînt destinate 
teatrului, muzicii, literaturii, teh
nicii noi în poligrafie, sportului, 
muncii patriotice etc. Astfel, artiș
tii de la Teatrul de Operă și Balet 
vor prezenta un recital de arii din 
opere, iar cei de la Teatrul pentru 
copii și tineret ne-au cedat spec
tacolul „Acuzarea apără" de Ște
fan Berciu. Înaintea spectacolului 
ne vom întîlni cu autorul piesei. 
In programul festivalului este 
prevăzută și întîlnirea cu poetul

trebuie să știți. Ori cîte pușcări selective 
am face și ori cîte reflectoare am îngră
mădi în abataj — calitatea cărbunelui, 
alegerea șistului ține de conștiința 
oamenilor. Și se cere un efort colectiv. 
E de ajuns ca o brigadă să închidă ochii 
la șistul... „vizibil" și apar paralizările. 
A fost de ajuns ca brigada condusă de 
tînărul Ion Gîrea să trimită la suprafață 
cărbune cu mult steril (e tocmai ceea ce 
spune tovarășul Doroftei că unii mineri 
se îngrijesc numai de cantitate) și secto
rul a fost penalizat cu 500 de tone. Este 
singura penalizare pe acest an- Și cît am 
luptat să n-o avem" !
PETRE CONSTANTIN, șef de bri
gadă sectorul III (fotografia nr. 3):

„Da, e adevărat că se mai întîmplă 
cîteodată ca unii mineri alergînd după 
mult cărbune — și eu știu că e nevoie

MIHAI CARANFIL 
CONSTANTIN PRIESCU 

FOTOGRAFIILE : ION CLCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ion Bănuță.

MARIA SIMIONESCU
secretarul comitetului U.T.M.

AUREL POPESCU 
■membru în comitetul sindicatului

Telegramă
De la bordul avionului cu 

care a zburat deasupra terito
riului Romîniei în drum de la 
Sofia spre Praga, președintele 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Ahmed Ben 
Bella a transmis o telegramă 
președintelui Consiliului de 
Stat al R- P. Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prin care 
adresează salutări călduroase 
poporului romîn, partidului și 
guvernului său și exprimă u- 
rări pentru prosperitatea po
porului romîn pe calea progre
sului și a păcii.

(Agerpres)

-----•------

MIHAI DOROFTEI Ing. MIRCEA VOINEA PETRE CONSTANTIN Ing. MIRCBA COROBAN Ing. FREDERIC ZILL
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In vervă, înaintarea forma
ției Steaua pune la grea în
cercare apărarea dinamo- 

vistă.

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

1^

SPERANȚELE 
GIMNASTICII

Peste 2oo de tineri și tinere, din 
toate regiunile țării, s-au reunit 
la Cluj, în finala campionatului 
republican pentru cucerirea titlului 
de campion republican, pentru 
desemnarea celor mai buni la 
toate categoriile de clasificare 
rezervate juniorilor, atît la indi
vidual compus, cît și pe aparate.

Tinerii gimnaști bucureșteni au 
eucerit aproape toate titlurile puse 
în joc, atît cele pe echipe (selec
ționatele Bucureștiului) cit și cele 
la individual compus, prin Rodica 
Apăteanu (fete) și Petre Potco
varii (băieți), ambii din primele 
selecționate ale Capitalei. Acesta 
« un fapt incontestabil și—l con
semnăm ca atare. Totuși, finalele 
din acest an ale gimnaștilor ju
niori au purtat amprenta eviden
tului salt tpre calitate al sporti
vilor din celelalte orașe ale țării, 
mulți dintre ei impresionînd prin 
nivelul tehnic și prin frumoasele 
perspective de viitor.

Și celelalte întreceri ale ju
niorilor consemnau afirmarea 
unor gimnaști sau gimnaste. 
Dar, spre deosebire de anii 
trecuțt, finala din acest an 
ne-a dat prilejul să urmărim nu 
etfiva, ci un număr apreciabil de 
fete și băieți de real talent, care 
in anii viitori se vor afirma cu 
certitudine nu numai pe plan in
tern, ci și internațional. Ne gin
dim, de pildă, la Maria Andrioaie 
și Carmen Grecu din Bacău (pre
gătite de soții Marina și Mircea 
Bibire), Olga Ionescu și Florica 
Constantinescu din Ploiești (antre-

Campionatul

noara Elena Sana), Gaarieia Se- 
rescu din Constanta (antrenam 
jema Baltă), Alica Musceleatea 
(Pitești), antrenată de Elena Va- 
ravenci, Aneta Dxțan (Iași). Con
stanța Postolache (Constanța), 
Mioara Popes ai (B^cu^ești), ca fi 
n» menționăm iedt tittzz mane 
din cele multe. Siinația la băieți 
— aproape identici, adică rentar
carea mulior tineri taler.tați: Petre 
Patcovaru, Petre Mihriac, Cornel 
Bălan, Gabriel Csitidi — toți din 
București, TeofU Blai din Bra
șov, Gheorghe Murii și Gheorghe 
Păunescu din Craiova, Romeo 
Moșneeuti (lefi) fi mulți alții. 
Cu toții sînt rodul muncii pasio
nante a unor pricepuți și modești 
ar.trenon, ca Mircea Bâdulescu. 
Ștefan Hărgălaș (București), Mar
cel Mârășescu (Craiova), Constan
tin Luca (Pitești), Octavian lln- 
gurean-a (lași).

Ținuta, eleganța, precizia, in 
general nivelul tehnic la care au 
evoluat foarte mulți juniori con
stituie tot aiitea premise că nu 
peste mult timp loturile noastre 
reprezentative vor putea fi întărite 
cu elemente talentate, de certă va
loare. Iar faptul ca de la an la an 
crește numărul sportivilor care 
concurează la categorii superioare 
de clasificare este un indiciu ci 
în tot mai multe asociații și clu
buri gimnastica este privită cu a- 
tenția cuvenită, ca sport chemat să 
joace un rol maior în dezvolta
rea fizică generală a tineretului 
nostru.

I. IONESCU

categoriei
A la fotbal

Campionatul cat. A de fotbal a fost reluat in mijlocul 
unui interes general, stîmit mai ales de derbiul: Steaua-Di- 
namo București, disputat pe stadionul ,23 August" d.n Capi
tală. Cu o linie de atac in vervă și in zi bună de... șut, 
echipa Steaua a repurtat o meritată victorie cu scorul de 
4—1 (1—0). In deschidere, Rapid, in continuă ascendență de 
formă, a întrecut cu 5—0 (3—0) pe Progresul București. Sur
priza etapei a fost înregistrată la Arad, unde Crișul Oradea 
a dispus cu 3—2 de U. T. Arad. In rest, victorii așteptate: 
Farul Constanța — C.S.M.S. Iași 2—0 ; Petrolul Ploiești — 
Siderurgistul Galați 4—0 ; Știința Timișoara — Dinamo Pi
tești 3—0 ; Steagul Roșu Brașov — Știința Cluj 2—0.

In clasament conduce Dinamo cu 28 puncte, urmată de 
Rapid cu 25 puncte și Steaua — 23 puncte, dar cu un joc 
mai puțin.

Răspundem
la sesizările

tinerilor

Stadionul Tineretului
Capitală a găzduit timp de 
două zile, întrecerile din 
penultima etapă a campiona
telor universitare de atle
tism. Iată, în fotografie un 
aspect din proba de 800 m.

5 cînteia 
tineretului

Gabriel Moiceanu cîțtigătorul etapei a lli-a
Koegels (Belgia) ; 3. Smolik

Cehoslovacă) : 4. Jusko 
Ungară) ; 5. Dolezal
Cehoslovacă); 6. Gou- 
(Franța) ; 7. Palka

Există în Iași, două asociații 
sportive deosebit de puternice, 
dacă ne gindim la numărul 
membrilor U.CTK. la condi
țiile de activitate de care dis
pun : Penicilina, a fabricii de 
antibiotice și Țesătura, a Fa
bricii textile eu același nume. 
Două asociații sportive care, 
după cum vom vedea, obțin re
zultate diferite...

La Fabrica de antibiotice e- 
xistă o tradiție sportivă con
firmată de larga participare 
înregistrată în toate concursu
rile și competițiile de masă. 
Fruntașă pe oraș în întreceri
le Spartachiadei de iarnă, A- 
sociația sportivă Penicilina se 
situează printre primele locuri 
pe orașul și chiar regiunea 
Iași și acum, cu prilejul Spar
tachiadei republicane. Dovadă, 
cei aproape 500 de tineri an
grenați într-o serie de întreceri 
care se desfășoară zilnic. Atle
tismul, de pildă, sport relativ 
tînăr la Penicilina, a adus pe 
baza sportivă a fabricii, tineri 
din sectoarele mecarto-energe- 
tic. cercetări și administrativ, 
în competiția de fotbal parti
cipă 8 echipe. Meciurile se des 
fășoară sistem eliminatoriu, cu 
finală la 26 mai. La volei (bă
ieți și fete) participă, de ase
menea, cîte 8 echipe. în fine, 
listele participanților la con
cursurile de tenis de masă se 
completează zilnic cu noi și

noi nume de sportivi și spor
tive. La cele patru ramuri 
sportive amintite trebuie a- 
dăugate șahul și handbalul în 7.

Prezența masivă a tineri
lor salariați de la Penicilina 
în întrecerile Spartachiadei 
Republicane își găsește expli
cația și în modul cum colabo
rează comitetul U.T.M. al fa
bricii cu consiliul asociației 
sportive, pe linia populariză
rii și organizării concursurilor, 
în acest sens trebuie arătat că, 
încă din luna februarie, au 
fost confecționate panouri 
mari, iar la nivelul fiecărei 
secții au fost heliografiate a- 
fișe ou programul de desfășu
rare a întrecerilor, pe fiecare 
ramură sportivă în parte.

O altă acțiune importantă 
este aceea a reamenajării ba
zei sportive, aflată în imediata 
apropiere a fabricii. O acțiune 
frumoasă care a angrenat zeci 
și zeci de tineri. Baza sportivă 
de la Penicilina urmează a fi 
extinsă, prin amenajarea unui 
teren de handbal și a unui sec
tor de sărituri. Totodată va fi 
amenajată o pistă pentru atle
tism (200 m). iar terenul pro- 
priu-zis, pentru fotbal, va fi 
drenat și nivelat. Iată doar ci
teva fapte care vorbesc despre 
preocuparea pentru activitatea 
sportivă a tinerilor.

In schimb, la Țesătura o 
asociație sportivă ou aproape

2 000 de membri U.C.F.S. nu 
s-a întreprins nimic în direc
ția organizării întrecerilor 
Spartachiadei Republicane! 
Au fost organizate doarcîteva 
concursuri cu caracter... pregă
titor. Și acestea, în martie și 
aprilie, adică în perioada în 
care în întreaga țară aveau 
loc întrecerile propriu-zise...

Lipsa de interes s-a mani
festat și în ceea ce privește 
crearea condițiilor de desfășu
rare a întrecerilor. Ne gindim 
la terenul pe care îl folosesc, 
în mod curent, sportivii de la 
Țesătura pentru activitatea 
lor. Acest teren n-a fost încă 
amenajat. Se puteau amenaja 
sectoarele de aruncări și sări
turi, sau nivela o porțiune 
pentru alergări. Terenul este 
înzestrat doar cu două porți 
pentru fotbal...

Abia în ultima vreme s-a 
găsit... timp pentru amenaja
rea unui teren de volei (în ca
drul unității B) ca și pentru 
confecționarea unor porți de 
handbal. Cît privește partici
parea tinerilor la întreceri lu
crurile nu sînt nici pe departe 
mulțumitoare.

Un schimb de experiență cu 
Asociația Penicilina ar fi deo
sebit de util, acum cînd mai 
pot fi antrenați tinerii la etapa 
I a Spartachiadei republi

► După două eta- 
M pe scurte, dar 
r* foarte iuți „Cursa 
r. Pacii“ a intrat în 
V plină desfășurare 
mo dată cu dispu- 
f / tarea etapei a 3-a, 
B Lodz — Wroclaw 

1200 km) încheia
tă cu o spectacu

loasă victorie a ciclistului ro- 
mîn Gabriel Moiceanu. Pre- 
zentîndu-se la sprintul final, 
împreună cu alți 9 alergători, 
Moiceanu a trecut primul linia 
de sosire pe marele stadion din 
Wroclaw, unde se aflau 50 000 
de spectatori. Aceasta este cea 
de-a 3-a victorie de etapă ob
ținută de Moiceanu de cînd 
participă la „Cursa Păcii". Re
prezentantul nostru se află a- 
cum pe locul trei în clasa
mentul general la numai 18" 
în urma cehoslovacului Smo- 
lik. noul purtător al tricoului 
galben

Clasamentul etapei : 1. Ga
briel Moiceanu (R.P.R.) a 
parcurs 200 km în 4 h 41’ 41" 
(medie orară 42.600 km) : 2.

ș A

IR. S. 
(R. P. 
(R. S 
gault 
(R.P.P.) ; 8. Woodcook (An
glia) ; 9. Boltezar (Iugoslavia); 
10. Ardeleanu (R.P.R.) toți a- 
celasi timp cu Moiceanu.

Stoica, Dumitrescu, Ziegler. 
Zanoni au sosit pu grosul plu
tonului cronometrat în 4 h 
42’ 17".

Clasamentul etapei pe echi
pe : 1. R. S. Cehoslovacă 14 h 
05' 39" ; 2. R. P. Romînă ace
lași timp ; 3. R. P. Polonă 14 h 
06' 08".

Clasamentul general indivi
dual : 1. Smolik (R. S. Ceho
slovacă) 6 h 49' 19" ; 2. Mic- 
kein (R.D.G.) la 06" ; 3. G. 
Moiceanu (R.P.R.) la 18’'.

Clasamentul general pe e- 
chipe : 1. R. D. Germană 22 h 
31' 52” ; 2. R. S. Cehoslovacă 
la 2' 20” ; 3. U.R.S.S. la 3’ 18" ; 
4. R. P. Romînă la 3’ 23" ; 5. 
R. P. Polonă la 3’ 52".

Astăzi, etapa a 4-a : Wroc
law — Poznan (174 km).

H
• Partida cen

trală din cea de-a 
doua rundă a 
Turneului inter
național feminin 
de șah de la Su- 
humi s-a disputat 
între campioana

mondială Nona Gaprindașvili 
și maestra romină Margareta 
Teodorescu. într-o variantă aS. SPIREA

Itinerar
cultural - sportiv
De la Baia Mare

• BRAȘOV
la București

La Complexul de sticlă și iaianță-Sighișoara. 
In plin proces de creație...

Lucrări 

de popularizare 

a științei
Trei noi broșuri au comple

tat zilele acestea impunătorul 
catalog al colecției „Natura 
fără taine" editată de Consi
liul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice :

„Soarele, cea mai apropiata 
stea" de Matei Alecsescu, 
„Atracția universală"~de Elena 
Toma“ și „Ora eXOctă“ de Ga
briela Donescu.

Abordînd citeva probleme 
adiacente, cele trei broșuri 
reușesc să dea cititorilor, in
tr-un limbaj de largă accesi
bilitate citeva noțiuni elemen
tare cu privire la citeva dintre 
cele mai interesante probleme 
pe care le ridică mișcarea Pă- 
mîntului și a altor corpuri ce
rești in univers.

„De ce sînt grele corpuri
le?", „Cu cîntarul printre aș
tri", „Prin lumea vitezelor 
mari", „Atracția universală ne 
învață" — iată subtitlurile 
cărții scrise de Elena To
ma, prin lectura căreia ci
titorul va înțelege nu numai 
legea atracției universale, mo
dul în care cunoașterea din ce 
în ce mai profundă a acestei 
legi a dus la o serie de inte
resante aplicații tehnice, dar și 
drumul pe care l-au străbătut 
oamenii de știință pentru dez
legarea tainelor acestui feno
men natural.

Alături de aceste cunoștințe 
despre legea atracției univer
sale, broșura directorului Ob
servatorului popular — Matei 
Alecsescu prezintă cititorului 
citeva elemente absolut nece
sare înțelegerii celei mai a- 
propiate stele — Soarele.

în sfîrșit, pe baza unor largi 
investigații științifice, ultima 
broșură prezintă drumul par
curs de știința umană în cău
tările ei pentru aflarea „orei 
exacte".

Trecînd in revistă evoluția 
mijloacelor de măsurare a 
timpului de-a lungul veacu
rilor. autoarea se oprește asu
pra celor mai moderne mijloa
ce tehnice pentru măsurarea 
timpului.

Ilustrații atrăgătoare reușesc 
să plasticizeze fiecare dintre 
ideile științifice popularizate 
în cuprinsul acestor cărți.

TR. POTERAȘ

Noua arhitectură a orașului Brașov — unul 
din cele mai frumoase orașe ale țării — în
cepe de la gară. Uriaș pavilion din beton și 
sticlă, înălțat aid la poalele munților, gara 
deschide către oraș ferestre largi în care se 
oglindesc munții. De o parte și de alta a 
străzilor, blocuri noi, modeme, par a fi în 
întrecere verticală cu brazii din parcuri.

Facem primul popas la uzina de tractoare 
unde, retrospectiv, întîlnim o

Ștafetă a brigăzilor 
de agitație

Cu cîtva timp înainte de deschiderea celui 
de al VII-Iea Concurs al formațiilor artistice 
de amatori, faza pe întreprinderi, comitetul 
U.T.M. al uzinei de tractoare a organizat un 
concurs „de verificare a potențialului artistic 
al secțiilor' invitînd la întrecere toate cele 18 
brigăzi de agitație cîte sînt în uzină.

Ștafeta a pornit de la secția de reparații. 
Brigada de aici pregătise un program cuprin- 
zînd imagini ale muncii din toate schimbu
rile secției, aspecte din întrecerea socialistă, 
nume de tineri — inovatori și fruntași în 
producție. Brigada de agitație a secției 

de reparații a prezentat un program 
pentru muncitorii secției vecine, la scu- 
lerie. O dată cu programul, brigada a în- 
mînat colectivului de artiști amatori de aici 
și un album al ștafetei. în el, spectatorii își 
scriau impresiile. După ultimul spectacol al 
ultimei brigăzi (cea de-a optsprezecea) juriul 
a consultat impresiile scrise în album și a 
apreciat: care brigăzi au cel mai bun reper
toriu, cum au interpretat artiștii amatori, ce 
tematică au abordat, cum au oglindit ei în 
repertoriu aspectele specifice muncii din secția 
în care lucrează. O astfel de largă confrun
tare a opiniilor publicului, constituie, pen
tru organizatorii activităților culturale, un bun 
prilej de a controla atît stadiul, nivelul de 
interpretare la care au ajuns artiștii amatori 
dintr-o secție sau alta, cît și eficacitatea pe

care programele lor o au în rîndul spectato
rilor. Izvorăște de aici și posibilitatea unei 
îndrumări precise, eficiența.

Locul I în ștafetă l-a ocupat sec
ția T.M. j. Continuăm itinerariul prin această 
secție, dat fiind faptul că, la nivelul uzinei, 
ea constituie un

Nucleu al activității 
cultural-artistice

„Pretutindeni — noi aapecte" — așa se 
intitulează programul brigăzii de agitație al 
secției T.M. 3, care mecanizează uzina, ajută 
la dezvoltarea tehnicității agregatelor. Simbo
lic, ea este nucleul uzinei.

De la începutul anului, brigada de agi
tație a prezentat în secție nouă spectacole și 
încă altele pe scena clubului la serile tinere
tului.

Se află și în frecvența spectacolelor brigăzii 
de agitație al cărei prestigiu este unanim re
cunoscut, ca și în cea a altor manifestări arti
stice, explicația creșterii continue a numărului 
artiștilor amatori. La început erau numai cîți- 
va: Nicolae Haralambie, Pantelimon Roma
nov, Gheorghe Lincan. Nu era printre ei nici 
o fată. La acordeon nu știa nimeni să cînte. 
Și spectacolul pe care-I prezentau era totuși 
frumos. Pe parcurs, cei cîțiva tineri au son
dat și aptitudinile altora din jur, la al doilea 
spectacol numărul lor se mărea, la al treilea 
tot astfel, și așa — pînă cînd, iată-i — azi, 
în total — sînt 12 în brigadă și dacă vrem 
totuși bilanțul întreg al potențialului artistic 
al secției, trebuie să-i adăugăm și pe tinerii 
artiști amatori, membri ai formațiilor pe 
uzină. Sînt peste 20. Și mai trebuie să adău
găm că: brigada de agitație are în jur un 
colectiv de recitatori, soliști vocali și in
strumentiști, un cor-vorbit și cîțiva prezen
tatori.

Planul de muncă al comitetului U.T.M. pe 
uzină prevede ca, o dată la două săptămîni, la 
club să se organizeze o „seară a tineretului".

Pe rînd de această acțiune răspunde fiecare 
secție. Secția T.M. 3 se evidențiază și aici, 
meritoriu. A organizat cele mai frumoase seri 
ale tineretului. A prezentat un program bri
gada de agitație, a fost organizat apoi un 
concurs de recitări și unul de dans, apoi unul 
de cîntece.

Programul prezentat de brigadă a fost eșa
lonat de-a lungul întregii seri, pe etape, între 
concursuri. La asemenea acțiuni au fost pre- 
zenți toți tinerii de la T.M. 3. Au fost invi
tați și tinerii din celelalte secții, din întreaga 
uzină. Schimbul de experiență se realiza astfel 
fructuos.

★
Alături de uzina de tractoare se află încă 

un mare obiectiv industrial — uzina de rul
menți. Itinerariul nostru cultural-artistic con
tinuă aici, în secția role, unde întîlnim un 
promițător

început de experiență
Ca un fir roșu străbate programele brigăzii 

artistice de aici: depășirea sarcinilor de plan, 
calitatea produselor, realizarea de economii. 
Cu aceste deziderate în față, brigada „deve
lopează" rînd, pe rind, imaginile unei zile de 
muncă, de-a lungul fluxului tehnologic.

Specific pentru brigada de agitație a acestei 
secții este și faptul că, la un moment dat, ea 
poate evolua pe scenă și sub forma unui co
lectiv de estradă. Vîrsta medie a brigăzii este 
de douăzeci de ani, mulți tineri artiști ama
tori fiind cuprinși în formație abia de cîtva 
timp. Totuși prin programele pe care le-au 
pregătit pînă acum, au cîștigat o bună expe
riență în munca culturală și îndeosebi în ceea 
ce privește organizarea unor spectacole mai 
ample, cînd aceiași membri ai brigăzii cîntă, 
recita, prezintă o scenetă, un cor-vorbit sau, 
în partea a doua a spectacolului, fac parte 
din formația de estradă. Toate acestea se în- 
tîmplă la nivelul unei singure secții — la role. 
Tabloul preocupărilor culturale ale secției sînt 
însă multiple și ele continuă, într-un fel,

apărării Ufimțev, lupta a fost 
foarte dîrză. Margareta Teo- 
dorescu a manevrat curajos, 
dar în finalul partidei a pier
dut un pion pe care partenera 
sa îl păstrează la întrerupere.

Arbitrii au consemnat remi
za în partidele : Belaveneț — 
Nedelkovici ; Asenova — Her
mann și Karakaș — Buțhri- 
kidze, restul partidelor s-au 
întrerupt

ARDELEANU VAS.ILE —
Baia Borșa, regiunea Mara
mureș :

Conducerea întreprinde
rii miniere Baia Borșa a 
luat măsuri pentru reme
dierea situației semnalate 
de dumneavoastră. în mo
mentul de față, drumul de 
acces la cota 1 300 a fost 
restabilit, astfel că aprovi
zionarea muncitorilor cu 
alimente, apă potabilă și cu 
materiale, se face în con
diții normale.

ALEXANDRU VASILE 
Crețeni-Drăgășani:

în legătură cu întîrzierea 
reparațiilor și darea în fo
losință a podului ce traver
sează pîrîul Pesceana, Sfa
tul popular raional ne co
munică că acest lucru a 
fost determinat de timpul 
nefavorabil și unele cala
mități naturale.

Cu toate aceste neajun
suri, s-au luat măsuri de 
organizare a șantierului. La 
punctul de lucru a fost 
transportată și pusă în 
funcțiune o sonetă. Lucra
rea de batere a pilonilor a 
început la data de 14 IV 
a.c. Lucrarea este aproape 
terminată. în prima jumă
tate a acestei luni pe pod 
se va putea circula.

SIDEA ELENA — Re- 
Șița. ................._

Organele care au cerce
tat sesizarea dumneavoas
tră ne-au comunicați că vi 
s-a întocmit programul de 
lucru conform indicațiilor 
medicale. De asemenea, s-a 
ținut seamă de situația 
dumneavoastră acordîndu- 
vă posibilitatea să lucrați 
în vechiul loc de muncă, 
atîta timp cît va fi nevoie.

GEORGESCU DOMNICA
— București. ;

în legătură cu sesizarea 
dumneavoastră adresată re
dacției noastre, organele 
care au cercetat cazul sem
nalat ne-au comunicat ur
mătoarele :

Pentru atitudinea și com
portarea sa tov. Pestrițu 
Marin a fost pus în discu
ția colectivului de muncă, 
în fața tovarășilor săi de 
muncă, *în fața Consiliului 
agricol raional, tov. Pestrițu 
Marin s-a angajat să-și 

1 schimbe atitudinea renun- 
țînd la a mai cere deschi
derea unor procese fără 
rost, să se achite în 
mod conștiincios de obliga
țiile materiale privind creș
terea copilului, să mediteze 
în mod serios asupra com
portării pe care a avut-o.

-• 1

si

...și roadele muncii, concentrate intr-o expoziție
Foto: V. RANGA

la nivelul uzinei. La concursurile pe care co
mitetul U.T.M. al uzinei le-a organizat pe 
tema: „Cine știe meserie, dștigă" sau ..Cine 
cunoaște eroii filmelor romînești", eroii lite
rari ș.a.m.d., secția role a avut printre concu- 
renți, cei mai mulți reprezentanți. E și aceasta 
o dovadă a fructificării posibilităților reale 
ale organizării activității culturale într-o sec
ție, e un răspuns practic pe care cerințele ti
nerilor îl solicită continuu.

Vecină secției de role, e sculeria. Aici lu
crează peste 60 de tineri. Cîndva, își amin
tește Nicolae Lădaru, secretarul biroului orga
nizației de bază U.T.M., a activat și aici o 
brigadă de agitație. De la 1 ianuarie 1964, 
brigada se pare că s-a desființat. Precis, nici 
asta nu se știe, cert e că tinerii secției n-au 
mai escultat-o niciodată la nici un spectacol.

„Mai e nevoie de o concluzie* ?

• SIGHIȘOARA
Orașul Sighișoara oferi excursioniștilor pri

veliștea unei arhitecturi speăfice, viguroase, 
cu ziduri crenelate, patinate de vechime, cu 
străzi înguste, de cetate și, deasupra tuturor, 
înălțimea majestuoasi a turnului cm ceas, azi 
muzeu istoric, vizitat de nenumârați tineri. 
Ornicul vechiului turn măsoară mirat înfru
musețarea orașului, cvartalele de locuințe și, 
mai mult ca orice, marele combinat de faianță 
și sticlă, ridicat în acești ani pe șesul dintre 
Cetate și satul Albești.

Două interviuri
Primul, cu tovarășul Bradi Alexandru, se

cretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Sighi
șoara.

— In oraș există inițiative bune, care apar
țin tinerilor. Așa, de exemplu, am organizat cu 
ei învățarea cîntecelor. De două-trei ori pe 
săptămînă, cîte o jumătate de oră este desti
nată acestei acțiuni. Totuși, prea bine nu stăm 
cu precizarea modului în care să se proce
deze...

, — Tocmai asta am dori si știm: cum se 
desfășoară, practic, învățarea cîntecelor?

La curent cu situația asupra căreia ne intere
săm este tovarășul Gunther Ștefan, secretar 
al comitetului raional U.T.M. Ii dăm cuvîntul:

— Fiecare organizație de bază își alege 
două-trei cîntece. Învățarea lor are loc după 
adunările generale, în pauze fixate anume (în 
’uncție de posibilitățile fiecărei întreprinderi). 
Pentru marile întreprinderi am solicitat a- 
jutorul profesorilor de muzică din oraș. 
Preocuparea noastră se îndreaptă, desigur, 
spre majoritatea tinerilor, acțiunea avînd un 
caracter de masă. Un bun prilej de învățare a 
cîntecelor — specific, aș zice tineretului, îl 
oferă excursiile. După cum se poate vedea, 
împrejurimile orașului oferă imagini frumoase, 
dar, pe lingă acestea, noi organizăm excursii 
pe itinerarii mai întinse.

— De exemplu?
— Recent, 200 de tineri de la „Faianța" au 

mers la Sinaia iar de aici la București unde au 
vizitat numeroase locuri, printre care Muzeul 
de Istorie a Partidului. Itinerariile viitoarelor 
excursii vor fi stabilite în așa fel îneît tinerii să 
cunoască nu numai locuri pitorești, dar și mo
numentele istorice ale țării noastre, locuri
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Pe pășuni - producții

I

gospodăria 
colectivă, 
naturale

Alexandru, de la Uzinele de mașini-unelte din Oradea, ajută un tînăr venit 
nou In secția să-și Însușească meseria

noastră 
pășunile 
constituie principala 
sursă de hrană a a- 
nimalelor pe 
timpul verii.

tot 
, , Ele

se întind pe mai mult de 560 de 
hectare. An de an, numărul ani
malelor a crescut simțitor, dar su
prafețele destinate pășunatului au 
rămas aceleași. Iată de ce, noi am 
hotărît să sporim, pe toate caile, 
producția de masă verde la hectar 
necesară furajării animalelor. Cu 
doi ani fn urmă, sub conducerea 
organizației de partid și ajutat de 
cîțiva specialiști, consiliul de con
ducere al gospodăriei noastre co
lective a elaborat un plan judicios, 
bine documentat, în vederea îm
bunătățirii continue a pășunilor, a 
creșterii producției acestora și fo
losirii lor raționale. S-a trecut 
mai întîi la curățirea și grăparea 
întregii suprafețe, la «upraînsă- 
mînțarea unor parcele mai slab 
productive, la amenajarea unor 
tabere de vară. Numai aceste cî
teva lucrări — executate în totali
tate de tinerii colectiviști, prin 
muncă patriotici — au făcut ca. 
anul trecut, producția de masă 
verde să sporească cu 2000 de kg 
la hectar. Calculat la suprafața 
existentă, aceasta a însemnat un 
spor de peste noo de tone de nu
treț verde cu care am putut hrăni 
100 de vite mari pe timp de cî
teva săptămini.

In iama și în primăvara acesta: 
an am continuat să «plicim în
tregul complex de măsuri prevă
zut pentru sporirea fertilitățu pă
șunilor. La îndeplinirea tuturor 
obiectivelor stabilite un aport în
semnat l-au adus și-l aduc tinerii 
din gospodăria noastră. Intr-o a- 
dunare generală deschisă a organi
zației U.T.M., cu sprijinul condu
cerii gospodăriei, tinerii au stabi
lit obiective de muncă concrete, cu 
date de execuție precise. Care iu 
fost aceste lucrări? De cum s-a 
desprimăvărat, timp de cîteva zile, 
pe pășuni au fost prezenți dte 
100—160 de tineri. Ei au distrus 
mușuroaiele, au curățit mărăcinii 
și le-au dat foc, au adunat cioa
tele, bolovanii. Apoi, tinerii de pe 
atelaje au grăpat. de-a lungul și 
de-a latul, întreaga suprafață.

O parte din pășunile noastre 
sînt pe pante mici, puțin înclinate, 
restul — în șes și pe văiugi Pe

acestea din urmă, primăvara și 
mai ales în timpul ploilor abun
dente, băltesc apele. Timp de «- 
proape o lună, uneori — două, pe 
mari suprafețe vitele nu puteau 
pășuna. Cu ajutorul specialiștilor, 
am întocmit un proiect de eva
cuare a apelor. Și iată că încă din 
martie am început să săpăm două 
canale colectoare pe o lungime de 
mai bine de 4 km. Din 100 în zoo 
de metri am tăiat canale secundare 
cu ajutorul cărora sînt dirijate 
apele de pe terenurile joase. Tre
buiau dislocați peste 85 000 de 
metri cubi de pămînt-. Acesta a 
fost și este principalul obiectiv al 
muncii patriotice a tinerilor din 
gospodăria noastră. Alături de toți 
colectiviștii, ei «u muncit cu mul
tă tragere de inimă. Pământul dis
locat se transportă la extremități
le canalelor principale. Aid, între 
două văiugi, ridicăm un baraj de 
2—3 metri, prevăzut cu stârilar. 
Astfel, apele vor fi dirijate după 
voința noastră. Cu ajutorul lor 
în anul viitor vom iriga 
de hectare cu pă$uni natur 
Un calcul arat! că producția 
masă verde se va dubla, adică 
ajunge la aproximativ 15 000 
kg la hectar. Lucrările sint 
cura și vor continua mai ales 
„ferestrele" dintre campaniile 
grkole.

Odată cu primele zile ale lunii 
mai am seos tnimalese — peste 
800 de uurine — la pâșcut. 
Toată suprafa^ e Trapă rțită Sa 
r-anrie de dte 40—50 de hectare. 
Vor fi răsunate mai htriî taHaiele 
din pantă, iar pe măsuri ee vor 
spori câZdcriîe an~vu» vor fi 
dințate spre ternari te joase, node 
apa ae meiține vreme sai înde- 
lar-gată și iarba creste din belșug. 
Pe primele parcele, animalde vor 
pășana tinxp de 7—8 zik, iar pe 
cele din urmă dte 12—14 zile. In 
felul acesta iarba va regenera uni
form. Umbrarele, adăposturile de- j 
montabile pentru animale, țarcu
rile portative de tîrlire. locurile 
pentru adăpat au stat, de aseme
nea, in atenția noastră. Toate a- 
cestea le-am făcut într-un singur 
scop : acela de a asigura animale
lor masa verde din belșug pe tot 
timpul verii.

La Lupeni

Lucrările celei de a H-a Conferințe

Sindicate Internaționale

!a problemele femeilor

dimineața, în sala 
Palatului R. P. Romî- 

ris lucrările ce- 
Conferințe Sin-

cu privire

muncitoare

8

ra
ii
în

»-

ION JOSU
președintele G.A.C. Topolovățu 

Mare, raionul Lugoj

T

70 de minute despre calitate
(Urmare din pap. 1)

de mai mult cărbune — să 
nu țină seama și de calitatea 
h:.. Așa a fost cu brigada noas
tră. Eu am vrut sâ-i ajung din 
urmă pe frații Ghioancâ, veniți 
la noi pentru depășirile de 
pian. Si-i dăm bătaie. Au fost 
him cind am dat peste pian și 
1500 de tone de cărbune. I am 
ajuns la randamente pe frații 
Quoancâ, dar am constatat că 
eram penalizați cu cca 300 tone 
de cărbune pe lună. Pentru asta 
am fost criticați. Am stat de 
vorbă cu băieții din brigadă și 
am hotărît să remediem lucruri
le- In luna aprilie ne-am depă
șit și planul și am avut un sin
gur vagonet penalizat4* I

Ing. MIRCEA COROBAN, 
serul sectorului IV B 

(fotografia nr. 4):
„Nu sînt Intru-totul de acord 

cu ce spunea tovarășul de la 
preparație. Mașinile miniere — 
chiar și cele care lărîmițează 
cărbunele — trebuie folosite, și 
încă la întreaga lor capacitate. 
Ele sînt utilaje productive. Mi
neritul modern așa se face. Pre- 
parația împreună cu Institutul 
de cercetări miniere să găsească 
sistemul de a el'mina neajunsul 
provocat de granulația mică a

F

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 
Gheorghe Gaston Marin
a ambasadorului Franței

LITURGHIA DE LA MIEZUL NOP
ȚII cinemascop : rulează la Repu
blica orele 10; 12; 15; 17; 19; 21 
pînă la 15 mai. Flamura orele 10; 
12; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30.
AVENTURILE UNUI TÎNĂR — ci
nemascop : rulează Ia Patria orele 
9; 12; 15: 19; 21, Festival orele 9; 
12; 15; 18; 21. Grivița orele 9; 12: 
15; 18; 21. ANACONDA rulează la 
Capitol orele 9.30; 11,45; 14: 16,15; 
18,45; 21. Excelsior orele 10: 12: 
14; 16.15; 18,30 : 20.45. Melodia
orele 10; 12; 14,30: 16.45: 19 21. 
Adesgo orele 15; 17; 19: 21 DRA
GOSTE LUNGA DE-O SEARA ru
lează la Lumina orele 1G-14 in con
tinuare 16: 18,15; 20.30: Giulesti 
orele 10; 12.15; 1530; 17.45; 20.15. 
Luceafărul orele 16; 18.15: 2030. 
UN SURIS IN PLINA VARA rulea
ză la Doina orele 1130; 1430;
16,30; 1830: 2030. Program pentru 
copii ora 10; Vitaa orele 16; 18.15; 
20,30. NU PLECA mîează la Vic
toria orele 10; 12; 14; 16; 18.15 
2030. UN OS! CARE NU EXISTĂ 
rulează la București orele 10; 12; 
15; 17; 19; 21, Carpati orele 10: 12: 
14; 16; 18,15; 2030. Modera orele 
10; 12; 14,15; 1630; 18.45; 21. TO
TUL DESPRE EVA rulează Ia Cul
tural orele 15; 17,45; 2030. Arta 
orele 15; 17,45; 20.30, Cotrocesu 
orele 15; 18; 20,45. KALOIAN ru
lează la Feroviar orele 9,45. 12 
14,15; 16,30; 18,45. RUDE DE SlN- 
GE rulează la Central orele 1030 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30 20.30
Volga orele : 16; 18,15; 20 30 /ma
tineu orele 9,30; 1130; 1330 
FRAȚII CORSICANI). CELE TREI 
LUMI ------------
rulează la 
16,30;

ALE LUI GULLIVER
Flacăra orele 14,30; 

18,30; 20,30, Viitorul

orele 14,15, 16,30; 18,45; 21. DOM
NIȘOARA... BARBĂ ALBASTRĂ 
rulează la Union orele 14,30; 16.30;- 
18,30; 20,30. ZILE DE FIOR ȘI RlS 
rulează la Tomis orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18.15; 20.30; Aurora
orele 9,30; 11,45, 14; 16.15; 1830

orele 15. !7; 19; 21. 
CORS1CANI c-emâKc? 

ru.’ează la Ferentar- orele 930; 
11.45; 14. 16,15; 1830; 20 45; Dru
mul Serii orel-e 10 45; 15,15; 1730: 
19.45, Hcreasca orale 1030 ; 
16: 18,15; 2030. LIMUZINA NEA
GRĂ — cAersascop rulează la 
Bow.: orele 16. ‘ 18,15; 2030. 
DEZRĂDĂCINAȚI! rulează la Crin
ges: orele 16. 18.15; 2030. PRI-

VEȘTE ÎNAPOI CU M1NIE rulează 
Bucegi orele 10; 12; 16; 18,15; 

20,30. TOTUL RĂM1NE OAMENI
LOR rulează la Unirea orele 16; 18; 
20. PĂPUȘILE RID rulează la Pro
gresul orele 15; 17: 19; 21, DOUĂ
SPREZECE SCAUNE rulează Ia 
Moșilor orele 15; 17; 19: 21, Co»- 
■ros orele 16: 18; 20; Popular orele 
15; 17, 19: 21. GERMANIE, STE
LUȚELE rALE rulează la Coleot.ra 
orele 16: 18,15. 3030 Pacea erele 
16; 18: » NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE rulează la Miorița 
erele 10: 12; 14; 16: 18.15; 2030. 
CUM STĂM. TINERE? rulează la 
Munca orele 15; 17; 19; 21; înfră
țirea intre popoare, orele 14; 16; 
18; 20. Timpuri Noi. O LECȚIE 
PENTRU FEMEI — O POVESTE 
FOARTE SIMPLĂ — U.NES.C.O. — 
LUMEA MINUNATA A LUI KA
REL ZEMAN — FOTOGRAFIA 
CU BUCLUC — PENTRU CĂ 
SÎNT TTN’ARA — SPORT NR 
2 1964 — ÎNTOARCEREA PIRAȚI
LOR — rulează de Ia orele 10—21 
in continuare.

cărbunelui ca și de procentul 
mare de cenușă. în ce privește 
alegerea șistului vizibil, noi mi
nerii, trebuie să facem eforturi. 
E o greutate mai mare acolo 
unde se lucrează cu combine și 
pluguri miniere. Dar și aici ale
gerea șistului se poate face pe 
transportoarele simple și blin
date. Noi așa ne-am propus să 
facem. Plasăm oameni care iac 
această operație de-a lungul 
benzilor transportoare.

Altceva: Exercitarea unui
control reciproc între brigăzi 
pe schimburi. Intr-o adunare 
generală U.T.M. s-a născut la 
noi această idee- Pusă în prac
tică, începînd din 4 mai, dă re
zultate foarte bune. Acest con
trol reciproc, fiind de fapt o în
trecere pe tema calității, întă
rește exigența minerilor iață 
de calitatea cărbunelui".

(Este încă o idee pe care și-a 
notat-o în carnet secretarul co
mitetului U.T.M.).

Ing. FREDERIC ZILL, șe 
ful sectorului I A (foto

grafia nr. 5) :
.,Nu e bine că noi urmărim 

numai alegerea șistului vizibil, 
a granulației de peste 8 cm 
care reprezintă o parte mică 
din șist, doar 10—15 la sută. 
In rest nu acționăm așa cum ar 
ii firesc. Și mijloace sînt. Întîi 
și întîi pușcarea selectivă, res
pectarea monografiei de pușca- 
re ca și dozarea corectă a ex
plozivului la pușcare și mai 
corect și alte metode. Tovară
șul Dascălu poate să vă spună, 
șistul mărunt poate să fie sepa
rat de cărbune și cu lopata. Mai 
primitiv, dar eficace.

Penalizările trebuie neapărat 
aplicate. La brigada tovarășului 
Dascălu se alege șistul poate 
cel mai bine din toată mina".

legem șistul și cu lopata. Briga
da noastră nu are pînă acum 
nici un vagonet de cărbune re- 
butat. $1 vom merge pină la 
sîîrșitul anului așa. E vorba de 
prestigiul brigăzii. Și noi ținem 
la asta" /

V. DASCALU, șef de bri 
gadă, sectorul I A (foto

grafia »r. 6):
Am înțeles cd pentru calita

te nici un efor! lus A-

ION TALOȘ, șef de briga
dă (fotografia nr. 7):

„Vasăzică — asta înseamnă 
cele 21 de tone cu care a fost 
penalizată brigada noastră: 
4 000 lei. Asemenea calcule ar 
trebui să facă și posturile ute- 
miste de control în raidurile pe 
care le întreprind.

In sectorul nostru se organi
zează raiduri pe tema calității. 
Se face însă cam sporadic. La 
ediția din februarie a gazetei 
postului a fost criticată chiar 
brigada mea. Atunci m-am su
părat. Acum le dau dreptate to
varășilor din colectivul postului 
utemist de control și le propun 
să fie mai exi genți".

★
In tot acest timp, alături de 

cei care discutau, au stat se
cretarul și ceilalți membri ai 
comitetului U.T.M. ai exploată
rii. In carnetele lor au apărut 
multe rânduri scrise. Discuția a 
desprins pentru activitatea or
ganizațiilor U.T.M. concluzii 
concrete. Nimic din ce s-a spus 
aici nu este fără importanță 
pentru tinerii minei Lupeni. S-a 
vorbit despre factorul „conștiin
ță" ca fiind important în îmbu
nătățirea calității cărbunelui și 
acesta este, de fapt, terenul pe 
care pot și trebuie să acționeze 
organizațiile U.T.M.

Dacă n-ar fi existat penaliza* 
rile, mina Lupeni ar fi realizat 

.cu mult mai multe economii la 
prețul de cost, ceea ce se poate 
face în etapele următoare. Nu
mai că pentru asta, alături de 1 
întregul colectiv, tinerii trebuie . 
să lupte pe toate căile (multe , 
au fost subliniate in discuția 
noastră) pentru calitatea cărbu-

mică a
ne, s-au deschis lucrările ce
lei de-a II-a Conferințe Sin
dicale Internaționale cu privi
re la problemele femeilor 
muncitoare, convocată de Fe
derația Sindicală Mondială.

La propunerea președintelui 
F.S.M. Renato Bitossi. confe
rința a ales prezidiul de 
onoare, alcătuit din membrii 
Comitetului Executiv al F.S.M. 
și șefii delegațiilor partici
pante la conferință, și prezi
diul de lucru.

Rostind cuvîntul de deschi
dere, Renato Bitossi, după ce 
a mulțumit C.C.S. din R. P. 
Romînă pentru primirea făcută 
și ospitalitatea acordata, a 
spus : Rugăm să fie trimise 
glorioasei clase muncitoare ro
mâne sincerele noastre mulțu
miri pentru sprijinul neprecu
pețit, plin de experiență și în
vățăminte pe care l-a acordat 
clasei muncitoare din țările ca
pitaliste din lumea întreagă, 
pentru mărețele Sale realizări 
sociale și economice care de
monstrează prin fapte cum se 
poate dezvolta și cum poate 
prospera în interesul colectiv o 
economie socialistă. Rezultate
le obținute în cei 20 de ani de 
regim democrat-popular vor fi 
pentru noi, care trăim în regim 
capitalist, a spus vorbitorul, un 
exemplu și un stimulent de a 
acționa mai bine, pentru a 
asigura femeilor muncitoare 
din întreaga lume un viitor de 
libertate și respectarea drep
turilor lor.

Conferința noastră — a în
cheiat Renato Bitossi — va 
contribui la întărirea și mai 
puternică a unității oamenilor 
muncii și femeilor muncitoare 
din întreaga lume, pentru 
triumful drepturilor clasei 
muncitoare într-o societate 
reînnoită,-într-o lume în care 
toate popoarele să conviețu
iască în mod pașnic și fră
țesc.

Aducând conferinței salutul 
sindicatelor, al oamenilor 
muncii din țara noastră, pre
ședintele C.C.S., Martin Isac, 
a arătat, printre altele, că 
poporul român este bucuros să 
găzduiască această conferință

succes deplin lucră- 
Pe frontul larg al

și a urat 
rilor ei. 
luptei desfășurate de clasa 
muncitoare pentru revendicări 
economice și politice, pentru 
transformarea socială a so
cietății, a spus vorbitorul, fe
meile muncitoare participă 
umăr la umăr cu bărbații, în 
număr tot mai mare.

Experiența istorică a po
porului romîn și a celorlalte 
popoare din țările socialiste a- 
rată că femeile și-au dobândit 
drepturile lor legitime, egali
tatea în drepturi, posibilitatea 
de afirmare și valorificare a 
aptitudinilor și capacității lor 
creatoare în toate domeniile 
vieții de stat, economice, so
ciale și culturale, ca urmare a 
luptei comune și a victoriilor 
istorice obținute de clasa 
muncitoare, de toți oamenii 
muncii — bărbați și femei. 
Educate de Partidul Muncito
resc Romîn în spiritul inter
naționalismului proletar, fe
meile muncitoare din patria 
noastră militează activ pentru 
întărirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare din întreaga 
lume, pentru solidaritatea in
ternațională cu lupta femeilor 
muncitoare exploatate și asu
prite pentru satisfacerea re
vendicărilor lor legitime, pen
tru o viață mai bună, demo
crație, pace și socialism.

în unanimitate au fost a- 
probate apoi ordinea de zi și 
regulamentul conferinței.

Louis Saillant, secretar ge
neral al F.S.M., a prezentat 
raportul asupra primului 
punct al ordinea de zi: Parti
ciparea femeilor muncitoare la 
lupta sindicatelor pentru în
făptuirea programului de ac
țiune în etapa actuală, adop
tat de al V-lea Congres Sin
dical Mondial și împotriva po
liticii antisociale discrimina
torii pe care o duc monopolu
rile capitaliste față de femeile 
muncitoare.

In cursul după-amiezii, la 
raportul asupra primului 
punct al ordinei de zi au luat 
cuvîntul delegați din Aden, 
Japonia, Mali, Mexic și Gre
cia.

Lucrările conferinței conti
nuă.

Luni, 11 mai 1964, vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romine, Gheorghe Gaston Ma
rin, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Franței la 
București, Pierre Paul Bouffa- 
nais, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din Republica 
Populară Romînă.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Vizita delegației 

Parlamentului austriac

In cursul dimineții de luni, 
parlamentarii austrieci au făcut 
o vizită Ia Institutul de infra- 
microbiologie al Academiei 
R.P.R., unde s-au întîlnit cu 
acad. Șt. S. Nicolau, directorul 
institutului, și cu cercetători 
științifici.

★
Luni după-amiază, ambasa

dorul Austriei în R. P, Ro
mînă, dr. Paul Wetzler, a ofe
rit un cocteil M cinstea dele
gației Parlamentare austriece.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
deputați ai M.A.N., oameni de 
știință și cultură, ziariști.

★
Luni după-amiază membrii 

delegației parlamentare aus
triece în frunte cu Rosa Joch- 
mann s-au întîlnit cu repre
zentanți ai principalelor ziare 
bucureștene, ai Agerpres și 
Radioteleviziunii, precum 
cu reprezentanți ai 
străine ’ —la București.

și 
presei

(Agerpres)

★ ★

Televiziune
MARTI 12 MAI 1964

Orele 1830 — Universitatea
tehnică ia televiziune : Extragerea 
$1 sortarea mecanizată a agregate
lor pentru betoane, de ing. Florin 
Stefineseu 19.00 — Jumahil tele
viziunii. 19.10 — Pentru copii:
..Năzdrăvăniile vulpii* (VI) — Vul
poiul. mare dregător — adaptare 
și dramatizare ce Sergiu Milorian. 
19.40 — Emisiune de știință : Elec-

tricitate termică. 20,00 — Emisiune 
de teatru : „Steaua fără nume" de 
Mihail Sebastian — în interpreta
rea unui colectiv al Institutului 
de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale". In pauză : Filmul 
documentar „Timișoara, oraș-gră- 
dină*. In Încheiere : Buletin 
știri și buletin meteorologic.

Vizita 
ral al 
diale 
David

gene- 
Mon-

secretarului 
Organizației 
de Meteorologie — 
Arthur Davies — in 

R.P.R.

Duminică și luni au conti
nuat să sosească în Capitală 
delegații sindicale de peste 
hotare participante la cea de-a 
Il-a Conferință Sindicală In
ternațională cu privire la pro
blemele femeilor muncitoare, 
care are loc la București. Au 
mai sosit delegații din R. S. 
Cehoslovacă, R. S. F. Iugosla
via, Canada, Brazilia, Maroc,

Mali, Ghana, Guineea, Sudan, 
Guadelupa, Australia, Guiana 
britanică. Noua Zeelandă, 
Finlanda, Columbia.

Au sosit, de asemenea, ca 
observatori din partea Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat, Valii Lilja Orvokk 
și Bouchra Perto.

(Agerpres)

In cursul zilei de luni secreta
rul general al Organizației Mon
diale de Meteorologie, David Ar
thur Davies, a fost primit în au
diență de Alexandru Moghioroș, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
nistrul afacerilor externe, 
Gheorghe Hossu, președintele 
antetului de Stat al Apelor.

Seara, Gheorghe Hossu, 
ședințele C.S.A., a oferit în 
stea oaspetelui un dineu, la 
au participat Mircea Malița, 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, V. Chiriac, vicepreședinte 
al C.S.A., funcționari superiori 
din M.A.E. și alte persoane ofi
ciale.

de 
mi

ri 
Co

pre- 
cin- 
care 
ad

In mijlocul iubitorilor de teatru
■ .âX'-Aiâf.

Luni seara, la Teatrul „C. hjot?[ 
tara* din Capitală, sala Studio 
artiștii emenți Cella Dima, -San- 
dina Stan, Maria Voluntaru, Eu
genia Pppovid, Septimiu Sever și 
Toma Dimitriu s-au întîlnit cu 
studenții cursului de teatru din 
cadrul Universității populare Bucu
rești. Ei le-au vorbit iubitorilor de

teatru despre activitatea lor 
tistică și interpretativă.

artiștii Teă- 
au prezentat 
pentru elevii 
Sadoveanu", 
Corina ?“ de

‘ în aceeași seară, 
trului „C. Nottara** 
în sala Magheru, 
școlii nr. 5 „Mihail 
piesa „Este vinovată 
Laurențiu Fulga.

V. DASCALU ION TALOȘ

ar-

(Agerpres)

Luni au continuat In Capita.’ 
lă lucrările primei* Consfătu
iri a comisiilor naționale 
U.N.B.S.C.Q... din țările balca
nice. In cadrul ședințelor de 
dimineață- și de după-amiază, 
au fost discutate unele posibi
lități de colaborare, pe 
linia comisiilor naționale 
U.N.E.S.C.O, în domeniul edu
cației, științei și culturii.

(Agerpres)

Noi înregistrări
Casa de 

„Electr ecord“ 
fuza peste cîteva zile 
în magazinele de spe
cialitate și în librării, 
o serie de noi impri
mări romfnești prin
tre care amintim: 
discurile 0138 și 0139 
cuprinzi nd „Simfonia 
dramatică Romeo și 
Julieta" de Berlioz 
(interpretează Orche
stra simfonică a Ra
di oțele viziunii dirija
tă de Emanoil Ele- 
nescu, soliști, Zenai- 
da Pally, Valentin 
Teodorian și Nicolae 
Florei) și două impri
mări cu muzică popu
lară românească —
E.P.O. 440 șl E.P.C.

discuri 
va di-

— 441 cuprinzînd pri
mul „Jocul ca la bas
ton'*, „Hora spicatto", 
„Sîrba de la Brăi- 
lești“ (solo fluier Du
mitru Zamfira, acom
paniat de orchestra 
de muzică populară 
dirijata de Victor Pre- 
descu) și al doilea 
„Mult mă întreabă 
iedera**, „Cît e Sibiul 
de mare“, „Bădișorul 
meu din sat“ (soliști 
Dumitru Mutiu 
Maria Cotîrlea, 
companiați de 
chestra de muzică 
populară „Cindrelul“ 
a Filarmonicii de Stat 
din Sibiu, dirijată de 
M. Irimescu).

TR. P.

ȘÎ 
a- 

or-

care ne amintesc de lupta poporului și a parti
dului, obiective industriale care constituie 
mindria țării noastre.

...In oraș, trecind pe la diverse organizații 
U.T.M., un lucru ne-a impresionat în mod 
deosebit: tovarășul Giinther este cunoscut, 
prețuit de tineri și vîrstnici, ca un activist 
care și-a format un bun stil de muncă. E ne
cesar, tocmai de aceea, să lucreze cu mai 
multă atenție și grijă cu membrii comitetului 
orășenesc. Astfel, tovarășului Bradi — care în 
locul prezenței permanente în mijlocul tineri
lor pentru a cunoaște și participa la manifes
tările lor, consideră suficientă informarea asu
pra acestei activități din simpla lecturare a 
afișelor — tovarășul Gunther i-ar putea da 
un mai mare ajutor. Unul din aceste afișe i-a 
făcut tovarășului Bradi o surpriză neașteptată: 
la clubul C.F.R., reuniunea anunțată n-a avut 
loc, deși organizatorii, exigenți, s-au îngrijit 
cu multă atenție de desenarea afișului și pune
rea lui la loc vizibil!

VH4ea program»! ta intitulează „Spre noi 
succese" mal, special, este dedicat frunta- 
s;'.vr în .ntrectrcA socialiști, iar altul, perma
nent, ,Aci »e-zm născut in August 23'. 
Acesta â:n urmi este foarte interesant, con
ceput ca o rubrici speciali a stației de radio- 
ficare susținuți, pe rînd, de tineri născuți 
ÎB 1944-

Intenze drcalsție a brigăzii pune în mișca
re inițiativele dintre care semnificativi este, 
în primul find, crearea brigăzilor pe secții. 
Orchestrele de muzici populară și ușoară, 
fanfara, echipa de dansuri — din cadrul an
samblului folcloric — își desfășoară activita
tea în același ritm intens, fiind bine cunoscute 
de muncitorii combinatului, sau de la alte în
treprinderi, de colectiviștii din raion sau de 
dincolo de hotarul raionului.

— Da, dar, vedeți mîine tint întreceri din 
calendarul oficial...

A doua zi, duminică, răspunzînd invitației 
am întîlnit la meciul feminin de handbal sute
de tineri. Aici l-am cunoscut și pe tovarășul I Clasa a Xl-a în
Teodor Mehes, președinta al consiliului raio- I 
na! U.C.FS^ prilej de a relua discuția di» 1

I 
I
IHJI VCKHC <>U SAUl/tC/t, OB JUl

plicații practice; la fizică,

mină, socialism științific

fața maturității

Sistemul turneelor 
artistice

Invitație 
la receptivitate

La Combinatul de faianță și sticlă 
arta este la ea acasă, pentru simplul 
motiv că se confundă cu însuși procesul de 
muncă, pentru că aceste porțelanuri, serviciile 
obișnuite de masă, nenumăratele bibelouri 
presupun un dezvoltat gust artistic din par
tea creatorilor. In cele două fabrici ale com
plexului lucrează peste 600 de tineri. Aceștia 
desfășoară o impresionantă activitate cultural- 
aristică. Iată una din inițiativele lor: înfiin
țarea ansamblului folcloric, cu un vast pro
gram de deplasări în întreprinderile orașului, 
turnee în comunele raionului (Gogani, Las- 
lea) sau in alte raioane (Rupea, Făgăraș, Bra
șov). De altfel, sistemul „turneelor" artistice 
a devenit aici o metodă de lucru. Un exemplu: 
brigada artistică de agitație întreprinde un 
tu-neu cu microfonul prin secții, popularizînd 
valoarea „minutului". Pentru concursul al

Sportul nr. 1 în Sighișoara nu poate fi altul 
decit handbalul. In zi de odihnă și chiar a- 
proape in fiecare zi ai si găsești pe stadioa
nele orașului jucîndu-se handbal. Acum mai 
ales, în zilele etapei 1 a Spartachidei repu
blicane, handbalul și-a cucerit noi lauri de... 
campion al sporturilor sighișorene. De altfel, 
la consiliul orășenesc U.C.F.S. ni se confirmă 
această părere primind și o invitație pentru 
un meci de handbal — de campionat — însă.

— Ne-ar interesa și o întrecere de handbal 
în cadrul Spartachiadei.

— In oraș sînt cîteva mii de tineri care se 
întrec la această competiție. Insă mîine...

Și interlocutorul nostru, tovarășul Alex. Po
pescu ne-a... aliniat în față dosare cu migală 
întocmite, foi de concurs, scrupulos liniate, o 
evidență demnă de invidiat și de cei mai expe
rimentați statisticieni.

— Toate bune dar imaginile de pe stadion, 
efervescența întrecerilor sînt ceva mai con
vingătoare. Imaginile vii incintă pînă și ochiul 
rece al obiectivului fotografie.

ajun.
— Astăzi nu puteam organiza întreceri ale 

Spartachiadei. Avem competiții oficiale.
— Pista de atletism ar fi găzduit bucuroasă 

în pauza acestor concursuri oficiale (și pauzele 
de la unul la altul au fost de cîteva ore) cî- 
teva probe de viteză sau demifond... Și apoi 
este foarte bine ca întrecerile Spartachiadei si 
se desfășoare concomitent cu cele oficiale. Se 
creează o ambianță mai plăcută, sportivii con- 
sacrați îi pot ajuta mai bine pe începători, în
trecerile Spartachiadei vor fi mai bine cunos
cute de spectatori pentru că depășesc hotarele 
asociației.

De o asemenea propunere firească se pare că 
tovarășii de la U.C.F.S. nu s-au lăsat ispitiți.

Evident, Sighișoara nu prezintă condiții a- 
parte. Și aici se pot organiza la fel ca în 
toate orașele țării, concomitent, întrecerile 
Spartachiadei cu cele din calendarul de per
formanță.

La o asemenea experiență, însă, activiștii 
sportivi și mai ales tovarășul președinte do
vedesc o slabă receptivitate. Și nu întîmplă- 
tor la etapa I a Spartachiadei participă un 
număr redus de tineri iar asociații sportive cu 
un mare număr de membri cum este cea a 
Complexului de sticlă și faianță au întîrziat 
cu mai bine de o lună concursurile primei 
etape. Este, așadar timpul să fie luate urgent 
măsuri cît mai eficace pentru buna organi
zare a concursurilor, la toate disciplinele spor
tive, cu participarea tuturor tinerilor sighi- 
șoreni.

(Urmară din pag. 2)

nr. 4 la matematică, în ca-

N. DRAGOȘ 
V. RANGA 
C. STĂNESCU
A. I. ZĂINESCU
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die
drul acestor ore se efectuează 
recapitularea tuturor teoreme
lor cerute la examen, se fac a- 

ro- 
------------ .. . i 

realizează doar sinteza unor 
capitole mari, se dezbat pro
blemele asupra cărora elevii 
nu au suficientă siguranță (de 
remarcat că la romînă se face 
și recapitularea gramaticii). 
De asemenea, se lucrează dife
rențiat cu elevii, acordîndu-se 
fiecăruia sprijinul necesar. In 
acest fel, orele acestea sînt 
foarte folositoare, ele stimu
lează munca personală a ele
vilor, completînd-o și îmbogă
țind-o. Organizînd aceste ore 
de pregătire, conducerea școlii 
a avut grijă ca ele să nu ducă 
la supraîncărcarea elevilor, să 
nu dăuneze studiului indivi
dual pe care trebuie să-l desfă
șoare aceștia. Așa, de pildă, 
deși inițial s-au programat ore 
de meditații și pentru chimie 
și istorie, pe parcurs s-a re
nunțat, deoarece, fiind studiate 
în clasa a Xl-a elevii aveau 
proaspăt în memorie materia 
la aceste discipline. Tot în mod 
diferențiat și variat în același 
timp, sa desfășoară orele do

consultații și meditații și la 
Școlile medii nr. 3 și nr. 2.

Sarcini sporite 
pentru organizațiile 
U.T.M.

La adunarea generală a cla
selor a XI-a de la Școala me
die nr. 6 — „La vîrsta marilor 
răspunderi" — biroul organi
zației U.T.M. a stabilit colecti
vul care va întocmi materia
lul. La adunare au fost invi
tați muncitori de la Atelierul 
de reparat material rulant, 
elevi fruntași din, învățămân
tul seral. In referatul întocmit 
s-au dat exemple de elevi care 
își dedică majoritatea timpu
lui pregătirii lor multilaterale. 
In același timp, a fost subli
niată și situația unor elevi 
care în loc să se pregătească 
temeinic își irosesc timpul cu 
alte preocupări. Adunarea a 
stabilit și o seamă de măsuri 
concrete. Organizația U.T.M. 
să mobilizeze elevii la medita
ții și consultații, să inițieze 
discuții cu elevii care nu în
vață, să ajute la formarea u- 
nor colective de utemiști frun
tași la învățătură și profesori- 
diriginți care să viziteze acasă 
elevii slabi la învățătură etc. 
Aceasta a constituit începutul 
unei activități susținute pe

care o desfășoară în prezent 
biroul organizației U.T.M. al 
claselor a Xl-a de la această 
școală. Se pune însă întreba
rea: puteau să existe în fie
care școală asemenea preocu
pări ? Firește că da. In unele 
școli lucrurile se prezintă însă 
altfel. La Școala medie nr. 3 
s-au organizat unele grupe de 
întrajutorare despre care chiar 
elevii afirmă că nu sînt nece
sare. La Școala medie nr. 2 ni 
s-a vorbit mult despre un plan 
de acțiune întocmit de comite
tul U.T.M. pe școală. Dar pla
nul este încuiat într-un birou 
de către secretara comitetului 
U.T.M., iar ceilalți membri au 
și uitat ce măsuri conține pla
nul respectiv. Un asemenea 
procedeu denotă formalism.

De aci se desprinde o con
cluzie. In multe 
medii din orașul 
bună experiență 
gătirile elevilor 
menul de maturitate. Aceasta 
poate deveni însă un bun co
lectiv numai dacă este larg 
generalizată. Faptele arată că 
există școli la mică depărtare 
una de alta — aproape vecine 
— și totuși cu rezultate dife
rite, ba chiar în cadrul acele
iași școli sînt clase cu rezul
tate foarte diferite. Aceasta 
dovedește că experiența bună,

din școlile 
Iași există o 
privind pre- 

pentru exc-

este uneori greu generalizată. 
Comitetul orășenesc U.T.M. in 
plenara cu activul a stabilit 
măsuri bune privind proble
ma în discuție. Aceste măsuri 
trebuie să prindă viață în fie
care școală, în fiecare clasă.

Peste puține zile, elevii ul
timei clase încep o nouă etapă 
de pregătire în care accentul 
va cădea pe studiul indivi
dual. Organizațiile U.T.M. din 
cele 8 școli medii ieșene au 
datoria să sprijine conducerile 
școlilor, cadrele didactice în 
activitatea ce o desfășoară cu 
clasa a Xl-a. Elevii să fie 
mobilizați în prima jumătate 
a perioadei de pregătire la 
orele de recapitulare a mate
riei, la consultații, să fie în
drumați sa folosească din plin 
ajutorul pe care-l vor primi 
din partea tovarășilor profe
sori. Totodată viitorii absol
venți să fie îndrumați cu a- 
tenție cum să-și organizeze 
programul zilnic de activitate, 
spre ce discipline și chiar capi
tole să-și îndrepte mai mult 
atenția ținîndu-se seama de 
nivelul de cunoștințe al fiecă
rui elev. Acum, mai mult ca 
oricînd este necesară o muncă 
atentă, plină de grijă, cu fie
care elev pentru a-l ajuta 
să-șl dozeze bine eforturile, 
să încheie cu succes ultima 
etapă din viața de elev.
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La Roma a avut loc recent un miting pentru apărarea păcii, 
al muncitorilor italieni
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GENEVA
Conferința pentru

CRECIA

Primul congres 
al studenților

La Atena au început luni lucră
rile primului congres, pe întreaga 
Grecie, al studenților.

La lucrări participă 180 de 
delegați, precum și reprezentanți 
ai organizațiilor studențești din 
mai multe țări. Din R. P. Romînă 
participă o delegație condusă de 
Iulian Cirțină, membru al Comi
tetului executiv al Consiliului 
U.A.S.R. La congres sînt prezenți 
de asemenea, reprezentanți ai 
Uniunii internaționale a Studen
ților și ai Secretariatului de coor
donare a uniunilor naționale ale 
studenților.

TUNISIA

Preluarea 
terenurilor agricole 
aparținînd străinilor

Evoluția problemei 
cipriote

Conferință dr presă I comentariul zilei

a președintelui Johnson |
NEW YORK 11 (Agerpres). ■ 

— In cadrul unei conferințe I 
de presă ținută la pavilionul ■

erămMrileAgerpres). ■ 
conferințe I 
pavilionul ■ 

S.U.A. din Expoziția interna- ■ 
țională de la New York, pre- I 
ședințele Johnson a anunțat • 

in curînd la Was- | 
tratativelor între I 
te si R. P. Romînă ■

. 1 o 
ședințele S.UA., sînt un nou a 
exemplu al eforturilor noastre I 
de a spori contactele pașnice ■ 
cu popoarele din Europa răsă- g 
riteană în scopul realizării u- I 
nei păci trainice'. "

Referindu-se la problema § 
Laosului, președintele a decla- I 
rat că Statele Unite continuă ■ 
să susțină în mod ferm acor- ■ 
durile de la Geneva din 1962 I 
referitoare la neutralitatea și ■ 

’ ■ - josului. g
de tratativele |

că aceste tra- I 
„probleme se- |

I
ie intervenite in guvernul ac ia 
Seul ar fi consecința presiunilor 
din interiorul partidului de guver-

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

NICOSIA 11 (Agerpres). — 
In ciuda apelurilor la calm 
lansate de guvernul cipriot ce
lor două comunități. în secto
rul trecătorii Kyrenia au avut 
loc în cursul zilei de luni cioc
niri între ciprioții greci și 
turci. Comandantul forțe: 
O.N.U. în Cipru a hotărit să 
mărească efectivul forțe: 
O.N.U. staționat în sectorul 
Kyrenia de la 180 de soldați la 
550.

Ciocniri sporadice continuă 
să aibe loc și in alte localități 
ale Ciprului. Agenția France 
Presse relatează că luni, in 
urma unui schimb de foc—~ 
între ciprioții greci și turci au 
fost omorîți la Famagusta doc 
ciprioți greci și un cipriot turc 
Pentru a restabili ordinea 2 
fost nevoie de intervenția tru
pelor irlandeze din fcrțeâe 
O.N.U. Agențiile de presă secz- 
nalează. de asemenea, că 
cursul nopții de duminică spr: 
luni un grup de dprioți grer. 
au deschis foc de arme auto
mate asupra unei mar, ni apar- 
ținînd contingentului britani 
aflat în Cipru, pe ț^seaua ee 
leagă Nicosia de kxalriarea 
Larnaca.

Un purtător de csvfzt al 
forței O2LU. a Scut 
câ .Ale; an FI :res- 3 
politic al

Cryru pentru a permite comu- 
~ turce si se considere în 

securitate. Această proce- 
âri z relevat ministrul afaceri- 

• ezzeme al Greciei, ar fi mult 
—cz eEioece decit o intervenție di- 
•rzl z Greciei și Turciei care s-ar 
citez traduce în cele din urmă 

conflict între cele două

ir
HAGA 11 (Agerpres). — Mi- 

- afacerilor externe al j 
Tzroiei. F. C. Erkin, a făcut

: declarație presei în care 
a spes că Consiliul Ministe- j 

al N-A.T.O. trebuie să se j 
de conflictul care sepa

ri ia momentul de față Turcia 
Grecia. Referindu-se la po- 

-ria guvernului turc față de 
sctaația din Cipru, F. C. Er-
• ~ a relevat că aceasta poa-
*-e f: rezumată astfel: respec- ,
.-rea angajamentelor asuma- 
e cadrul acordurilor de la . 
ILurieâ £ Londra, renunțarea

* friiosir^ violenței și apli- I 
■ LT-: 2 rezoluției Consiliului de 
=* r-r.tate care prevede anga- . 
Hmenrul părților interesate de '

a rezolTa problema cipriotă 
raSea tratativelor și nu a

începerea în curînd la Was
hington a 1
Statele Unite și R. P. Romînă 
asupra unui număr de proble
me, în special economice. „A- 
ceste tratative, a spus pre-

DE IA SEUl
miei". Poate, de aceea, s-a proce
dat la remanierea ministerială. în 
privința planurilor, măsurile au 
fost luate chiar mai de mult. Pla
nul pe cinci ani urma să fie „re- 
formulat" și prelungit pe... șapte 
ani, însoțit fiind de măsuri de 
austeritate.

Neliniștea ce a cuprins factorii 
de conducere de la Seul în fața 
haosului economic și-a găsit ex
presie într-un original... concurs. 
Autoritățile au oferit premii celor 
ce vor veni cu propuneri pentru 
înlăturarea șomajului și rezolva
rea problemelor economice. Miniș
trii atunci în funcțiune se pare că 
nu s-au dovedit prea inventivi de 
vreme ce au trebuit să cedeze 
posturile lor. Oricum, concursul 
acesta nu se înfățișează prea pro
mițător în postura de colac de sal
vare...

Problemele sud-coreene nu -se 
rezumă la sfera economiei. O 
luptă acerbă pentru putere s-a de
clanșat în anturajul lui Pak Cijan 
Hi. Un personaj care îi creează 
multe neplăceri președintelui este 
chiar cumnatul său, Kim Chong 
Pil căruia i-a încredințat condu
cerea partidului guvernamental. 
Kim Chong Pil — amestecat în 
afaceri dubioase — a reușit să 
provoace față de el o antipatie 
larg răspîndită în cercurile politi
ce și în opinia pubbcă. Conducînd 
delegația sud-coreeană la tratati
vele cu Japonia, el a stîrnit pro
teste puternic reliefate în suita 
de demonstrații studențești. Con
vorbirile privind normalizarea re
lațiilor între Tokio și Seul au fost 
apreciate de demostranți ca avînd 
mobiluri ascunse de ordin milita- 
ro-politic. Forța manifestațiilor 
l-a silit pe Pak Cijan Hi să stea 
de vorbă cu lideri ai studenților, 
fapt semnificativ și fără prece
dent. Dar totul s-a limitat la pro
misiuni, lipsite de consistență. At
mosfera de efervescență s-a men
ținut. Unii politicieni sud-coreeni 
au încercat să utilizeze pentru 
propriile scopuri nemulțumirea 
populară. De aci disensiunile din 
interiorul partidului guvernamen
tal. Parlamentul de la Seul a cu
noscut scene furtunoase. S-au 
rostit multe cuvinte grele, s-au 
săvîrșit dezvăluiri și contra-dez- 
văluiri, s-au formulat acuzații re
ciproce. Apoi cortina tăcerii a aco
perit scena parlamentară.

Disputa pentru fotolii ministe
riale s-a soldat cu o nouă forma
ție guvernamentală. Aceeași poli
tică, doar ceva schimbări în dis
tribuția funcțiilor. Este greu de 
prevăzut dacă această formulă va 
satisface toate ambițiile. Pak Ci
jan Hi a urmărit însă să-și conso
lideze autoritatea. Rămîne de vă
zut în ce măsură va reuși.

La Seul s-a anunțat că princi
palele obiective ale cabinetului 
sînt „realizarea unei stabilități a 
economiei, stabilirea de relații 
normale cu Japonia și lupta îm
potriva corupției din guvern". 
S-a omis totuși un amănunt : 
pentru combaterea corupției și ob
ținerea stabilității economice nu 
cumva speranțele sînt clădite pe 
răspunsurile așteptate la celebrul 
concurs ?

EUGENIU OBREA

scurtă criză de gu
vern a adus un ele
ment nou în actua
litatea sud-coreeană. 
Modificarea ce a 
fost operată nu pare 
esențială, cel puțin,

la prima vedere. Schimbările vi
zează doar unele persoane și nu 
afectează aspectele fundamentale 
ale politicii oficiale de la Seul. 
Prezența în fotoliul de prim mi
nistru a deținătorului de pînă a- 
cum al portofoliului externelor 
prevestește o continuitate de 
orientare. Ceea ce aduce oarecum 
nou acest eveniment se referă 
la aspectele devenite publice ale 
luptei pentru putere de la Seul și 
ale gravului impas economic 
sud-coreean.

După agenția U.P.I., modificări
le intervenite în guvernul de la

independența Laosului.
Ocupîndu-se < 

din cadrul „rundei Kennedy" 
Johnson a spus că 
tative ridică 
rioase", dar este încă prea de
vreme pentru a se face o a- 
preciere asupra rezultatului 
lor. El s-a ocupat apoi de pro
iectul de lege privitor la drep
turile civile ale negrilor dis
cutat în prezent în Senat, de- 
clarînd că acest for va avea să 
hotărască cînd proiectul va fi 
pus la vot; el și-a exprimat 
speranța că votul va avea loc 
încă în cursul acestei luni.

TUNIS 11 (Agerpres). — A- 
dunarea Națională a Tunisiei 
a adoptat la 11 mai o lege cu 
privire la preluarea terenuri
lor agricole aparținînd cetățe
nilor străini — în majoritate 
francezi. în după-amiaza ace
leiași zile au fost luate pri
mele măsuri în vederea apli
cării acestei legi în regiunea 
Souk El Khemis.

Legea adoptată în unanimi
tate de Adunarea Națională 
tunisiană prevede că „pămin- 
turile agricole nu pot aparține 
decît unor persoane fizice de 
naționalitate tunisiană sau u- 
nor societăți cooperatiste tu
nisiene". Legea stipulează, de 
asemenea, că proprietarii 
străini nu pot revinde pămân
turile lor unor persoane sau 
societăți tunisiene și că aceste 
păminturi vor fi date în folo
sința cooperativelor. Totodată, 
sînt prevăzute indemnizații 
care urmează să fie plătite 
foștilor proprietari.

Legea afectează aproxima
tiv 300 000 de hectare.

Agenția tunisiană de presă 
subliniază că în fața ^refuzu
lui categoric” al Franței, de a 
negocia problema uteeoâcxriză- 
rii agricole- în Tunisia, 
vemul tunisian, care s 
precupețit nici un efor: în de
curs de mai m 
derea realizării

nămînt cu scopul de a promova 
în fruntea unor ministere specia
liști în probleme economice și nu 
numai politicieni al căror unic 
merit constă în devotamentul per
sonal față de Pak Cijan Hi. A- 
genția americană punea în legă
tură aceste cerințe cu marile difi
cultăți economice în: care se - zbate 
Coreea de sud.

Categoric, starea precară a eco
nomiei sud-coreene generează o 
profundă neliniște la Seul. în 
urmă doar cu cîteva zile, moneda 
sud-coreeană a fost devalorizată 
pentru a 13-a oară în perioada 
postbelică. Ultima devalorizare 
s-a produs în februarie 1961. 
Noua măsură are drept efect fap
tul că wonul sud-coreean valorea
ză acum aproape de două ori mai 
puțin în raport cu dolarul (un 
dolar era cotat 130 woni, iar a- 
cum cursul său s-a ridicat la 255 
woni).

Tabloul economic al Coreei de 
sud este dezolant. „WALL STRE
ET JOURNAL® își exprima păre
rea că „acum Coreea de sud se 
găsește la marginea unei catastro
fe : industria ei suferă din cauza 
insuficienței investițiilor de capi
tal iar inflația crește amenință
tor". Șomajul lovește „un sfert 
din totalitatea populației apte de 
muncă" („NEW YORK TIMES"). 
Datele oficiale, firește, mult re
duse, recunosc o creștere a șome
rilor totali de două ori și jumăta
te față de primăvara lui 1963. 
Potrivi» postului de radio Seul, 
zmonarei șomerilor sînt tineri. 
Numai la Seul, 88500 tineri care 
an absolvit recent școli medii sau 
nisriruui de învățămînt superior 
sint în imposibilitate de a găsi 
un loc de muncă.

în coloanele unor ziare s-a în
cercat depistarea cauzelor care au 
dos la impasul economic. 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
atribuia dificultățile ,, proastei

i și planurilor greșite". 
vest-german scria : „Un 

deosebit efect negativ asupra dez
voltării industriale a avut-o și 
l:pse unei conduceri corespunză
toare. Ofițerii (este vorba de 
membrii juntei militare de la 
Seul care a acaparat puterea, re- 
curgind la aparențe civile, n.n.), 
ex *■ ain cele mai elementare 

domeniul econo-

Cipru, va avea marți o imu- 
vedere cu preșecm 
rios ia legături cu 
dent.

cel

isL
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de alte metode de
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Vizita acad. Th. Burghele 
în Cuba

comerț și
GENEVA 11 (Agerpres). — 

Luni au fost reluate lucrările 
conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare. Luînd cu- 
vîntul, în cadrul comisiei a 
III-a, delegatul Indoneziei s-a 
referit la propunerea privind 
livrări de echipament indu
strial pe credit și rambursa
rea lor prin cote părți din 
producția unităților construi
te, arătînd importanța și utili
tatea ei pentru țările în curs 
de dezvoltare.

Iacob Ionașcu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe 
a remarcat că propunerea R.P. 
Romîne în acest domeniu re
prezintă una dintre formele 
de cooperare economică inter
națională care este practicată 
de tot mai multe țări.

Alături 
finanțare, delegația 
consideră că aceasta poate 
să-și aducă un sprijin prețios 
la satisfacerea nevoilor țârilor 
în curs de dezvoltare, și este 
convinsă că în viitor ea va fi

aplicată pe o scară tot mai 
largă. în încheiere, reprezen
tantul țării noastre a mulțumit 
pentru atenția și interesul cu 
care a fost ascultată propune
rea romînească.

După cum se știe, propune
rea Romîniei a fost discutată 
în două etape. Mai întîi în co
misia a Il-a, unde s-a bucurat 
de un larg ecou și sprijin din 
partea țărilor în curs de dez
voltare, iar apoi în cadrul co
misiei a IlI-a. Pe marginea ei 
au luat cuvîntul peste 20 dele
gați, printre care ai Algeriei, 
Tunisiei, Mali, Liberiei, Iugo
slaviei și Ugandei.

Propunerea de livrări pe 
credit de echipament indu
strial, la care sînt coautori Ro- 
mînia. Indonezia. RA.U. și 
Tanganica. a fost adoptată 
fără nici un vot contra. De re
marcat că aceasta este prima 
hotărîre de fond adoptată în 
cadrul comisiei a III-a $i în 
același timp în cel al conferin- părar** pa^-_=

portughezi
Simultan, Portugalia duce 

lipsă de muncitori calilicati și 
de tehnicieni. De pildă, există 
o mare lipsă de profesori deoa
rece aceștia sînt ioarte prost 
plătiți. Un proiesor de școală 
primară primește mai puțin de 
20 de lire pe lună și un profe
sor universitar primește 
mult 40 de lire pe lună.

Aceste două probleme pro
voacă perturbări In economia, 
si așa precară a regimului sala-

Comunicatul comun
2'gero-marocan

NEW YORK. — Comitetul 
Special al O.N.U. pentru exami
narea problemei aplicării Declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale a adoptat o rezoluție în 
care sînt condamnate măsurile 
militare întreprinse de Marea Bri- 
tanie în regiunea Adenului. Re
zoluția cere guvernului britanic 
să pună capăt imediat tuturor 
măsurilor militare împotriva 
populației acestui teritoriu.

Rezoluția a fost adoptată cu 18 
voturi pentru, trei voturi contra 
— S.U.A., Anglia, Australia — și 
două abțineri — Italia și Dane
marca.

PRAGA. — Ben Bella, președin
tele Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, a sosit la zi 
mai la Praga într-o vizită oficia
lă, la invitația lui Antonin No
votny, președintele R. S. Ceho
slovace.

Pe aeroportul Ruzyne, Ben 
Bella și persoanele ca.re-1 însoțesc 
au fost întîmpinați de conducători 
de partid și de stat ai R. S. Ceho
slovace, în frunte cu A. Novotny.

s. mnarure
TXiS. ta

âe ae-

sjsccptîbi- 
i* din—

I
I gospodăriri

Ziarul ves 
—fi

Alegerile din Panama

BUDAPESTA. — Luni s-au 
încheiat la Budapesta tratati
vele dintre delegațiile de par
tid și guvernamentale ale Re
publicii Populare Ungare și 
Republicii Democrate Germa
ne.

în aceeași zi, în Sala sportu
rilor din Budapesta a avut loc 
un miting, la care au luat cu
vîntul tovarășii Jănos Kâdâr, 
și Walter Ulbricht.

HAVANA 11 (Agerpres). - 
In cursul vizitei pe care o face 
în Cuba în cadrul Planului de 
schimburi culturale, acad, 
prof. dr. Theodor Burghele a 
avut întrevederi la Academia 
de Științe și Universitatea din 
Havana, a vizitat spitale. Tot
odată el a conferențiat la 
Consiliul științific al Ministe
rului Sănătății „Despre adap
tările funcționale în chirur
gie'.

Cu ocazia vizitei savantului 
romîn în Cuba,. Consiliul Ști-

VIENA. — Peste 4 000 de 
persoane, printre care cetățeni 
austrieci, membri a 20 de delega
ții europene, oficialități și membri 
ai corpului diplomatic, au parti
cipat la ceremonia de depunere de 
coroane la monumentul victimelor 
nazismului din fostul lagăr al 
morții Mauthausen. Au luat parte 
membri ai Ambasadei R. P. Ro- 
mîne la Viena, în frunte cu am
basadorul ing. Mircea Ocheană.

600 de ani

de la crearea
Istoria

Universității

Jagellone
Declarație 

a lui Suianuvong din Cracovia

unei pecefi

KHANG KHAI 11 (Agerpres). 
— Postul de radio „Vocea Lao- 
sului“ a transmis o declarație a 
prințului Sufanuvong, vicepremier 
în guvernul de coaliție al haosu
lui și președinte al partidului Neo 
Lao Haksat, în care salută mesa
jul transmis șefilor grupărilor po
litice laoțiene de cei doi copre
ședinți ai conferinței de la Ge
neva și de guvernele țărilor parti
cipante la conferință.

Partidul Neo Lao Haksat, se 
spune în declarație, se menține 
pe poziția cunoscută. El este gata 
să colaboreze sincer cu cei doi co
președinți ai conferinței de la Ge
neva și cu membrii Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control în lupta pentru apărarea 
guvernului de coaliție naționala, 
a politicii de pace și neutralitate, 
precum și pentru respectarea acor
durilor de la Geneva privitoare la 
Laos.

mai vecin fivr wir, âa zuroca. 
adăpostește vtsagu valoroase aîe 
trecutului școri. «upemoare cra
coviene.

Ne optim în fata unei vitrine : 
o pecete mare. cir. ceară roșie -ne
grită de timp, consemnează data 
înființării Univerr.riti: : 12 mai 
1364. Era pe timpul regehu Kazi
mir despre care istoria poccrriu: 
polonez amintește cu mindrie că 
„a găsit țara în lemn și a lăsat-o 
în piatră". în Cracovia se găsesc 
numeroase mărturii ale operei 
constructive desfășurată în anii 
domniei sale : Castelul WaweL

«re» țe

ce t

czr

jetmet. mm fsseseâ
past Adw txtaaicde aataflă — 

ia zzzp

Sâ~îe rjnV km sârmrie 
iscotxs sale. Screbăcrita sâ&k ce 

rare-case âocapfnre, 
pante de labomcr. purwe. 
și foeograf.: râsaorix <taeva

•fcz pagnxrie acesrej riaerb-
—Potrivit obtoexsrilor feedale, 

aoei cu veni ties tre- 
hma să fie precedată de aproba
rea papali. Regek Karnrrr n-a 
as-repot fcssă o asemenea încnvin- 
ure; ca de la rine patere a dat 
crdmal de începere * activității.

—'area și-* pas amprenta a- 
jupxa caracte.mhd laic al Acade
mie cracoviene ; deși înființată 
în plin ev mediu, universitatea a- 
vea Ia început trei facultăți — 
.arte liberale', medicină, drept și 
nu cuprindea obișnuita, pe atona, 
facultate de teologie.

..Jrima clădire a Universității 
nu se mai păstrează. Collegium

X X3O

Maius aparține cese. de a dcca 
perioade a dezvoiririî Unîversitâ- 
ții, din jurul asului 1400, dnd 
sub domnia lui Wladislaw Jage- 
llo academia a fost reorganizau. 
Astăzi, Universitatea poartă nu
mele acestei dinastii. In raport cu 
necesitățile vieții publice și cul
turale s-au afirmat pe atunci în
deosebi școala poloneză de drept 
și științe matematice-astronomice.

Privim cu atenție aparatele și 
dispozitivele din epoca de glorie 
a Școlii astronomice din Craco
via. Iată, de pildă, globul de aur 
Jagellon, din 1510, pe care e în
semnată schița noii lumi, desco
perită cu cîțiva ani înainte de 
Columb și pe care e marcată in-

scripția teerxa Senr» -rruz- 
reperta* (Asnxa ' recrut
descoperit). Ele ne xxuttesc șt 
de acel ce a hxz ai ma: de sea
mă dintre studenții Un.Terk!âțri 
— Copemiz, celebrul savant polo
nez care avea să revclrticr.eze 
știința astronocnei.

„.37 64S studenți în «erelele 
XV și XVI — o cifră grăitoare 
prin ea însăși pentru amploarea 
activității Școlii superioare cra
coviene.

...După o perioadă de decădere, 
epoca luminismului aduce o re- 
înflorire a Universității legată de 
numele savantului umanist Hugo 
Kollataj.

...Și astfel istoria ne apropie

UsăveaRtarea aprinde în pre- 
zem 5 000 de sradem la cursu- 
rJe de zi yi 1500 Ia cursurile 
țări frecvență. Numiri 164 pro
fesori, 344 asistenți, 142 lectori 
Si lncrâtori tehnico-științiEd. Are 
5 facultăți : drept, filozofie-isto- 
rie, filologie, materna ti că-firi că - 
chimie și Holcgie-geologie.

In cei 20 de ani de activitate
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nu mai are dreptul să candideze, 
a adresat un apel la menținerea 
ordinei. Candidații prezidențiali 
și-au desfășurat campania electo
rală pe un ton foarte violent, adu- 
cîndu-și acuzații reciproce.

Sprijinitorii lui Juan Arco Ga
lindo, candidatul prezidențial al 
celor șase partide care formează 
majoritatea opoziției, au acuzat 
guvernul de fraudă electorală și 
au cerut convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Națio
nale, pentru a examina această a- 
cuzație.

Rezultatele definitive ale alege
rilor vor fi cunoscute miercuri.

ai Universității Jagellone de Ia 
dibeore, paginilor de seculară 
tradiție ak Școlii cracoviene li 
s-an adăugat noi pagini bogate în 
zafăptuiri.

Ieșcn în curtea interioară, în- 
roejurată de splendidele galerii 
ci arcade, pășim pe străzile bă- 
rriruici oraș și ne întîlnim pre- 
rctLC-dexi cu studenții Cracoviei 
âe azi. Sînt o prezență vie, plină 
oe tinerețe în acest oraș pe care 
atona a pus o atît de puternică 
«Eț jentă a trecutului.

la aceste zile, dnd Cracovia 
cezdusește oaspeți din întreaga 
.=ae rciii să sărbătorească a 
600-a aniversare a întemeierii 
LnirersitâțiL ne imaginăm bucu
ria acesnri tineret mindru de a 
stadia m saivethea cetate uni
versitară care astăzi trăiește pe
rioada unei noi înfloriri.

Viitorul Universității trăiește de 
acum în machetele clădirilor r«oi 
ale facultăților de fizică, biologie, 
științe umaniste, în planurile se
relor ce vor îmbogăți grădina bo
tanică sau ale celui de-al doilea 
observator astronomic, ale locu
ințelor pentru cadrele didactice și 
căminelor pentru studenți.

Anul jubiliar mardnd împlinirea 
celor 600 ani este sărbătorit prin 
mari festivități.

De la pecetea de ceară rămasă 
în tăcerea muzeului, istoria își 
continuă drumul.

MIRON FLORIAN

S.UA

