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Aproape 20 000 tone 
de cocs metal urgiG 

economisit
în marile întreprinderi si

derurgice continuă să se des
fășoare o largă acțiune pentru 
reducerea consumului de cocs 
folosit la elaborarea fontei. 
Printre măsurile aplicate în a- 
cest scop se numără moderni
zarea unor instalații de insu
flat aer cald la mari tempe
raturi în furnal, îmbunătățirea 
indicilor de exploatare a cup
toarelor de cocsificare, folosi
rea unor șarje raționale din 
punct de vedere al compoziției 
și pregătirii, fabricarea aglo
meratului cu bazicitate mărită. 
Ca urmare a acestor măsuri, 
cocsarii au livrat furnalelor în 
acest an cocs cu o rezistență 
mecanică și cu o energie calo
rică sporită, ceea ce a contri
buit la reducerea consumului 
de cocs. Furnaliștii de la Re
șița au reușit astfel ca în cursul 
acestui an să reducă consumul 
în medie lunar cu 34 kg pe 
tona de fontă elaborată.

Rezultate bune au obținut și 
siderurgiștii hunedoreni, care 
și-au propus să producă lunar 

cel puțin 1 000 tone de fontă 
cu cocs economisit. Cocsul eco
nomisit de ei în acest an ar 
putea servi la topirea și ela
borarea a circa 8 000 tone de 
fontă.

De la începutul anului și 
pînă acum, în întreprinderile 
siderurgice au fost economisite 
aproape 20 000 tone de cocs 
metalurgic, cu care se pot ela
bora în plus mii de tone de 
metal.

Uzina mecanică din Cimpina. Peste 
puțină vreme va intra în funcțiune 
aici un nou agregat — de mare pro
ductivitate — pentru pulverizarea 
motorinei. In foto: inginerul Mihai 
Contorean, tehnolog șef, împreună 
cu un grup de tineri muncitori în 
timpul probelor de încercare a nou. 

lui agregat.

Foto: N. STELORIAN

Tinerilor 
chimiști 

o temeinică 
pregătire 

profesională
La ancheta 

noastră răspund:

Muncitor

Sîmbătă 16 mai 1964

• Ing. Botez Ilarion
director al Combinatului de îngrășăminte cu azot din Piatra 

Neamț

• Ing. Miiller Boleslav
directorul Uzinei chimico-metalurgice-Copșa Mică

eea ce atrage din 
■ primul moment a- 
j tenția vizitatorului 
l care pășește pen- 
]' tru prima dată în 

Combinatul de în
grășăminte cu a- 

zot din Piatra Neamț este 
înaltul nivel al instalați
ilor și tinerețea celor care 
le deservesc. Vîrsta medie a 
muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor noștri nu depășește 
26 ani. Ei au făcut față cu 
succes sarcinilor complexe le
gate de punerea în funcțiune 
a instalațiilor și aducerea lor 
la parametrii proiectați.

Anul 1963, primul din activi
tatea de producție a combina
tului, a fost anul unor eforturi 
deosebite din partea întregului 
colectiv, îndreptate spre obți
nerea unei bune funcționări a 
tuturor instalațiilor. De aceea 
preocuparea pentru ridicarea 
nivelului profesional nu nu
mai că s-a menținut pe primul 
plan în activitatea colectivului 
nostru, ci s-a intensificat. Au
tomatizarea înaintată a proce
selor de producție a impus 
continuarea, pentru inginerii 
tehnologi, a cursului de auto
matizări industriale a cărui 
primă parte s-a desfășurat în 
anul 1962.

Incepînd cu semestrul II al 
anului trecut, o dată cu cursu

rile de specializare pentru 
muncitori, s-au deschis și două 
cursuri pentru cadrele cu pre
gătire medie din sectoarele 
mecanic și tehnologic. O par
te dintre ingineri și tehnicieni 
au fost trimiși la cursuri orga
nizate de alte unități ale 
M.I.P.C. pentru specializarea 
lor în diferite activități ca: 
protecția anticorozivă, metode 
moderne de analize chimice, 
epurarea apelor reziduale etc.

Dar pentru cadrele cu pre
gătire superioară și medie 
cursurile de specializare nu pot 
cuprinde toate laturile crește
rii orizontului lor științific- 
profesional. Acest lucru este 
valabil și pentru cadrele de 
muncitori cu un grad de ca
lificare înaintat. Astfel para
lel cu cursurile de specializare, 
este necesară și o activitate 
susținută pe linia documentă
rii tehnice, a informării per
manente despre tot ce e nou în 
legătură cu fabricarea produ
selor pentru care combinatul 
este profilat. Și aceasta mai 
ales acum cînd incepînd cu 
prima lună a anului 1964 cen
trul de greutate al activității 
de producție s-a deplasat în 
direcția realizării unor indica
tori tehnico-economici supe
riori celor obținuți pînă acum,

(Continuare în pag. a Il-a)

entru dezvoltarea 
uzinei noastre s-au 

j alocat în ultimii 
■ ani investiții în- 
l semnate menite să 
I contribuie la spo
rirea capacităților

de producție. însușirea noilor 
tehnologii, perfecționarea con
tinuă a procesului de fabrica
ție solicită tot mai mult ca 
drele noastre tehnice la rezol
varea cît mai competentă a 
problemelor de producție. în 
vederea acestui lucru în uzină 
se desfășoară o susținută ac
țiune pentru îmbogățirea cu
noștințelor tehnice ale maiștri
lor, tehnicienilor și inginerilor. 
Firește, primul lucru că
ruia i s-a acordat maximum 
de atenție a fost crearea unei 
baze materiale trainice, în ve
derea desfășurării în bune 
condiții a studiului cadrelor 
noastre tehnice. Astfel, uzina 
este abonată la un număr de 
68 reviste de specialitate, edi
tate la noi în țară sau în acele 
țări ou tradiție tehnică. Achi
ziționarea acestor reviste are 
darul să permită tehnicienilor 
și inginerilor din toate dome
niile de activitate ale uzinei 
să cunoască cele mai noi rea
lizări pe plan mondial și, fi
rește, să aplice în practică cu
noștințele căpătate.

în legătură cu aceasta și în 
special cu studierea literaturii

de specialitate editată în alte 
țări, s-a ridicat o problemă 
care cred că e comună și altor 
întreprinderi. Este vorba de 
faptul că nu toate cadrele 
noastre tehnice cunoșteau 
limbi străine. în aceste condi
ții în uzină au fost organizate 
grupe de traducători pentru 
limbile engleză, germană, fran
ceză și rusă, colective care 
după sosirea revistelor străine 
studiază conținutul- acestora, 
indicînd articolele care intere
sează specificul uzinei, iar 
apoi le traduc și le difuzează 
celor interesați.

Scopul nostru este, bineînțe
les, ca cele mai noi realizări 
pe plan mondial să fie cunos
cute în scurtă vreme de la a- 
pariția lor, de către toate 
cadrele tehnico-inginerești din 
uzină. Pentru a le oferi a- 
ceastă posibilitate, prin cabi
netul tehnic al uzinei se edi
tează lunar un buletin infor
mativ, care cuprinde recenzii 
ale articolelor din revistele 
străine, sumarul principalelor 
cărți intrate în biblioteca teh
nică, rubrica „Știați că ?“ „Ci
titori fruntași" etc.

Specializarea continuă a 
cadrelor tehnico-inginerești 
a dus la găsirea și a altor for
me. Astfel, lunar, inginerii, 
maiștrii și tehnicienii uzinei

(Continuare în pag. a Il-a)

Cronica actualității Mecanizare
în subteran

Policlinici moderne Premiera noului film românesc
Recent au fost terminate 

construcțiile unor noi policli
nici moderne la Cîmpulung 
Muscel, Galați și Pașcani. Alte 
policlinici urmează să fie date 
in curînd în folosință în raio
nul ..23 August" din Capitală, 
la Giurgiu și Buzău.

Printre obiectivele de asis
tență medico-sanitară aflate in 
lucru se numără, de asemenea, 
spitalele de la Hunedoara. Su
ceava. Constanța. Medgidia. 
Onești, Slobozia și Baia Mare, 
care vor avea în total peste 
3 000 de paturi. La Cluj se 
construiește un institut de on
cologie, la Bacău o maternita
te, iar la institutul de oncolo
gie din București se fac lucrări 
de extindere.

Pentru asistența ambulatorie 
a populației sînt în construcție 
policlinici raionale care vor a- 
sigura consultații și tratament 
la circa 50 000 persoane fieca
re. în Capitală, pentru asisten
ța de urgență, au început lu
crările de construire

stații centrale de salvare. In 
acest an va fi dat în folosință 
și un cămin cu 300 de locuri 
pe lîngă spitalul clinic Fun- 
deni, pentru medicii ce ur
mează aici cursuri de specia
lizare. In curs de elaborare 
sînt proiecte pentru alte uni
tăți sanitare.

„Anotimpu ri
La cinematograful 

„Republica' din Ca
pitală a avut loc vi
neri seara premiera 
noului film romi- 
nesc „Anotimpuri'. 
Scenariul și regia 
âut semnzle ie Sa
ve! StiopuL ieamiri-

ii,

iar imaginea aparține 
lui Ion Anton. Din 
distribufie fac parte 
Luminița ~ 
Mircea 
Eugenia 
Magdz Popovia, Cor
nel Dvmitrss 
Crmnea. Cris 
v-zn. Ștef

Zaharia, 
Athanasiu, 

Popavici,

rescu, Tanfi Cutava. 
Barozzi. Cu acest 
prilej, artistul Silviu 
Stăn cui eseu a pre
zentat publicului 
spectator pe princi
palii realizatori ai fii-

Minele din cadrul Trustului 
minier „Ardealul" din regiunea 
Crișana au fost dotate în acest 
an cu utilaje noi de înaltă teh
nicitate a căror valoare se ri
dică la 19 milioane lei. Meca
nizarea lucrărilor în subteran 
a luat o mare extindere. La 
Exploatarea minieră Sălaj, de 
pildă, gradul de mecanizare 
este în prezent cu aproape 40 
la sută mai mare decit în pri
mul an al șesenalului. Datorită 
acestui fapt a fost obținută în 
fiecare lună din acest an, în 
medie, o producție în abataj 
de peste 3 tone de cărbune pe 
post. O bogată experiență în 
•ninuirec CM pricepere a aces
tor utilaje au dobrndit-o mine
rii din sectorul Chieșd, care în 
urma unor modificări făcute la 
o combini au obțint o viteză 
Incri de înaintare in abataj 
de 40 m liniari, viteză ce se 
situează la aceste lucrări la 
cei mai -zdiczt «trei dxn țari 
In prezent se rmf-ard posibUi- 

extinderii acestei erpe- 
î» cite sectfz-e de 
rubtercn.

(Agtrpra)
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SECERIȘUL 2
înceapă bătălia recoltăriisăIn

Rodăm Foto: N. SCARLET

ie: as

Pregătirile perz:rz de vară sir.t In toi- Mecanizatorii de la SALT. Cuza Vodă, raio-
Cdjdmșf. au reparat pînă acum SO la sută din combinele pentru cereale, 

t de combine reparate sînt gata

(Agerp-es)

Vedere de pe malul Bistriței în Împrejurimile stațiunii Vatra- 
Dornei

combinele
ecanizatorii noștri — majoritatea tineri — au 
încheiat cu succes campania agricolă de însă- 
mînțări din această primăvară. Acum ei conti
nuă în cîmp lucrările de întreținere a culturi
lor. După ce porumbul a fost pus sub brazdă 
pe aproape 13 000 de hectare, terenul a

fost grăpat pe întreaga suprafață. în toate gospodă
riile colective mecanizatorii și colectiviștii execută prima 
prașilă mecanică și manuală la sfecla de zahăr, fioarea- 
soarelui, cartofi și alte plante tehnice. în G.A.C. Girișu de 
Criș. Parhida, Borș și altele, care au terminat printre pri-

• ' ’ 1 -- —L- e- —-— —a-

I
ICriș. Parhida, Borș și altele, care au terminat printre pri

mele semănatul porumbului, este în toi prima prașilă la a- 
ceastă cultură. Dar Daralel cu muncile d’in cîmp, mecani-

Izatorii noștri au și alte lucrări importante: repararea și 
pregătirea parcului de mașini agricole pentru campania de 
seceriș. Ca și anul trecut, conducerea stațiunii, cu sprijinul

I
I
I
I
I.

organizației de partid, a luat din vreme o serie de mă
suri. menite să asigure la fiecare mașină agricolă reparații 
de bună calitate, fără a stînjeni lucrările de pe~ ogoare. 
Astfel. încă de acum cîteva zile, am început să pregătim co
lectoarele de paie, din pînză. Experiența de anul trecut - 
cînd am avut 40 — ne-a dovedit că aceste colectoare ne ajută 
foarte mult la eliberarea urgentă a terenurilor de paie, ceea 
ce ne permite să efectuăm arăturile imediat după seceriș, 
ci nd nu se usucă terenul. Iată de ce în acest an ne-am pro
pus să confecționăm 90 Q'e colectoare, care, pe lîngă cele 6 
prese de balotat de care dispunem, vor face să crească rit
mul zilnic de lucru. De asemenea, am procurat materiale 
pentru a confecționa 10 „sănii" înalte de 2,50 m și late de 2 
metri cu ajutorul cărora vor fi strinse rapid căpițele de paie

lăsate de la capâtal tarlalelor. Sînt inovații practi
ce, făcute eu matemale dm resurse locale de către tinerii 
noștri necar. r. de atelier și car© contribui© substanțial la 
mărirea v-.terei zilnice de lucru. Celor 337 de tractoare 
li se fac reparațiile necesare fie la ateliere, fie la brigăzi 
în cîmp, urce deplasăm cte 2—3 mecanici cu atelierele mo
bile. O atenție deosebită se acordă acum pregătirii celor 141 
de combine C L Cei mai buni mecanizatori ai noștri i-am 
repartizat la recooâiț; marea sau înlocuirea șinelor bătătoare 
la care o-a constatat o uzură accentuată datorită utilizării 
lor timp de 3—4 am De asemenea, cu multă atenție se re
pară platformele c.ur-scuturâtcri, făcindu-li-se 2—3 revizii și 
probe pentru * evita unele deficiențe, care anul trecut ne-au 
dus la întârzieri de zile întregi.

Organizația U TJf. din SALT, dă un sprijin susținut la 
înfăptuirea tuturor acestor măsuri. Astfel, la propunerea co
mitetului U.TAL cei mai buni mecanici agricoli au fost re
partizați la brigăzile unde sînt mulți mecanizatori tineri, 
absolvenți de curind ai școlilor profesionale. în prezent, 15 
mecanici strungari, electricieni — toți tineri — fac rodajul la 
primele 40 de combine care au și primit viza : „Bun pentru 
recolta anului 1964". Se repară în același timp și cele 36 de 
batoze 'zece sînt gata) pe care le folosim în cele 12 gospo
dării colective care au terenuri deluroase.

Vrem ca îndată ce griul dă în pîrgă să fim gata să începeim 
noua campanie cu toate forțele. Cu 183 de tractoare vom re
colta, iar cu restul vom face ogoare adinei pe întreaga su
prafață. Asigurăm pe 60—70 de tractoare schimbul doi pen
tru a mări cu cel puțin 200 de hectare viteza zilnică de lu
cru. Toate aceste măsuri le-am luat în scopul recoltării celor 
11 243 de hectare cu culturi păioase din raza stațiunii noastre 
în cel mult 6—8 zile bune de lucru.

Ing. ALEXANDRU ZADORI 
directorul S.M.T. Episcopia Bihorului, 

regiunea Crișana

A,

In atelier și in brigăzi
ne-an râspnns următorii tevarisz
5. raionul Pașcani, regiunea Iași.

Ing. GH. BIRCA, directorul S.M.T.

de

— In ziua de 30 aprilie ateentactorii «oștri terwiaaseri 
însămînțările de primăvară. Sewiifîil celor peste 5 NO 
hectare cu porumb, aparținind gospodarilor coiesr.zve — 9 Iz 
număr — care intră în raza de activitate a stațnwi aoestre, 
l-am terminat în 9 zile. In momentul de față, paralel cu lu
crările de întreținere a culturilor, ne preocupăm de -epura
rea întregului parc de mașini care vor participa la cei pe ai* 
de recoltare. Avem de recoltat griul și alte culturi pcioase 
de pe o suprafață de peste 5 000 de hectare. Vor lucra la 
strîngerea recoltei 144 tractoare, 41 combine. 3 prese de ba
lotat paie, 18 batoze, care vor treiera griul recoltat de pe 
suprafețele nemecanizabile.

Ce s-a făcut pînă acum ? Sînt reparate 5 combine și 3 ba
toze. Intr-un stadiu avansat se af.ă celelalte 36 combine și 15 
batoze. La acestea, bătătoarele și contrabătătoarele, care au 
necesitat intervenții mai mari, sînt puse ’.a punct. Prin rota
ție facem și revizuirile și reparațiile 1

de

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

puse .a punct, mn roia- .
tractoarelor. Aducem cite I

VAS I LE CABULEA ■
CONSTANTIN SLAVIC

(Continuare în pag. a 11-a) I

Modernizarea produselor 
electrotehnice

CoQstructorii de motoare și 
•ț-ara:=;e electrice din țara 
noastră au adu* îmbunătățiri 
produselor electrotehnice.

Grupul generator de 30 
kVA produs de Uzinele de 
masir.: elecrice din Capitală 
ae construiește acum după un 
s^tem perfecționat, care per
mite stabilirea tensiunii în 
timpul exploatării.

Totodată a fost redusă greu
tatea grupului cu aproxima- 
trr 27 la sută față de vechiul

La transformatoarele de 
mare putere, produse la ..Elec- 
tr* cațere* de la Craiova, s-a 
introdus proba cu undă de

șoc, cu ajutorul căreia se ve
rifică rezistența la supraten
siuni de natură atmosferică. 
A fost pus, de asemenea, la 
punct un nou sistem de con
strucție care dă rezistență 
mecanică transformatoarelor 
la cele mai puternice scurt
circuite. Perfecționarea pro
ceselor tehnologice a făcut 
posibilă realizarea seriei com
plete de transformatoare în
tre 10—35 kV la nivelul teh
nicii modeme.

în prezent, peste 90 la sută 
din prod’usele electrotehnice 
romînești sînt noi sau moder
nizate.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

CELUI DE AL VIII-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI 

MUNCII DIN ELVEȚIA

Comi'.etul Central al Parti
dului Muncitoresc Romin a- 
dresează delegaților la cel d'c 
al VHL-lea Congres al Parti
dului Muncii din Elveția un 
cald salut frățesc

în cei 20 de ani de existență, 
Partidul Muncii din Elveția 
și-a consacrat eforturile luptei

pentru interesele vitale ale oa
menilor muncii elvețieni, pen
tru pace, democrație și socia
lism.

Urăm succes deplin Congre
sului dv. și noi realizări în 
întărirea continuă a parti
dului.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN



Primirea de câfke
Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romlne 
a ambasadorului Frântei

Vineri 15 mai, președintele) 
Consiliului de Miniștri al Re--» 
publicii Populare Romine, Ioraț 
Gheorghe Maurer, a primit M 
audiență pe ambasadorul ex-ț 
traordinar și plenipotențiar al! 
Franței la București, Pierred 
Paul Bouffanais, în legătură.1 
cu plecarea sa definitivă din( 
Republica Populară Romînă. ;

★
Vinfh'i seara a părăsit defi-j 

nitiv țâra noastră Pierre Pauli 
BouffanâJs, ambasadorul ex 
traordinar și plenipotențiar aî 
Franței în Republica Populara1 
Romînă. La* plecare în Garai 
de Nord, a fost de față Dioni—' 
sie Ionescu, directorul proto
colului din M.A.E., precum șil 
membrii Ambasadei Franței,] 
șefii unor misiuni diplomatice!! 
acreditați la București și alții 
membri ai Corpului diplo-: 
matic. .?

0 
(Agerpres) țV

Sîmbătă seara. Grupuri- 
grupuri, studenții se îndreap
tă spre stația de tramvai. 
Alături, intr-un ritm mai do
mol, pășesc perechi de îndră
gostiți. Unii merg la dans, unii 
la teatru sau cinema, iar alții 
pur și simplu la plimbare.

Căminele au rămas în urma., 
în camera 28 din blocul 4 e 
liniște. Trei colegi au plecat 
împreună la dans, iar Subici 
Sabin și Zugravu Nicolae tac, 

.fiecare adîncit în ginduri. 
Subici trage c-u coada ochiului 
spre Zugravu. într-un tîrziut 
rupe, totuși, tăcerea:

— îți mai aduci aminte, Zu- 
gravule, cum ne-am cunoscut 
noi, atunci in toamna lui '60, 
cînd am dat admiterea? Parcă 
te văd și-acum. Arătai ca un 
Hercule intimidat. îți era cam 
frică de examenul de admi
tere.

— Da, mi-era cam teamă. 
Terminasem liceul în urmă cu 
cinci ani în Moldova, la Huși, 
dar veneam la examen de la 
Hunedoara din combinat. Eram 
sudor în secția a Iî-a, furnale. 
...Da, mi-era cam teamă. Ple
casem, cum se spunea la noi, 
direct din schimb.
- Eu veneam de la seral, 

din Arad. Muncisem aci.
— Și iată-ne acum în anul 

IV. Peste puțin timp ne vom 
face parafe: medic veterinar 
Subici Sabin, medic veterinar 
Nicolae Zugravu. Cind privesc 
înapoi, parcă nici nu știu cînd 
au trecut anii.

— Ba eu îmi amintesc totul 
ca azi, interveni Subici. Ții 
minte, in anul l eram 21 in 
grupă. Unii venisem direct de 
pe băncile școlii medii, alții de 
pe băncile producției, unii dm 
sate, alții de-aia. din Timi
șoara. Cele citeva adunări ge
nerale U.T.M. nu reușiseră si 
unească pe deplin colectivul. 
Apoi Scheițner Alexandru și 
Bistriceanu Marian au fost 
lăudați la cercul de botanică 
pentru lucrarea susținută, ciș- 
tigîndu-și stima și prețuirea 
tuturor. Rezultatele bune obți
nute de fiecare au sudat ade
vărata noastră prietenie co
lectivă, care s-a cimentat șt 
mai mult în semestrul II, la 
practică.

— Da, mi-amintesc bine, 
eram la G.A.S. Bulgăruș.

— Am stat aci 6 luni, din 
februarie pivă in august. 6 luni 
de muncă, de viață colectivă, 
de cunoaștere reciprocă. Gru
pa noastră, 201, locuia „la cas
tel". Cite amintiri nu ne leagă 
de locul acela. Aici ne întîl- 
neam, după orele de practică, 
la repetițiile brigăzii artistice 
de agitație, ale echipei de dan
suri și teatru. Tot aici ne vizi
tau tinerii din sat să ne invite

Vineri după-amiază in sala 
Casei universitarilor din Cluj 
a avut loc conferința: „Liviu 
Rebreanu nuvelist", din ciclul 
de conferințe „Noi contribuții 
la cunoașterea vieții și operei 
lui Liviu Rebreanu".

A vorbit Tiberiu Rebreanu, 
fratele scriitorului, cercetător 
in cadrul filialei din Cluj a 
Academiei R.P.R.

La realizarea unor țesături de bună calitate, produse de colectivul de la Întreprinderea tex
tilă — Lugoj, contribuie și tinăra urzitoare Ilona Demeny.

Foto : FLORIN ȚAGA

la fotbal sau la cămnul cultu
ral. Am dat și spectacole în 
colectiv. Am mers cu piesa 
„Neamurile" prin toate satele 
din împrejurimi: la Gotlob, 
Lenauheim, lecea Mică etc. La 
fel cu brigada și dansurile. 
Peste tot am cunoscut oameni 
diferiți, mulți tineri. Dar mai 
ales, ne-am cunoscut pe noi 
înșine. Personalitatea fiecăruia 
se contura tot mai puternic.

...La 1 octombrie '61 abia 
așteptam sa ne vedem în anul

STUDENȚEȘTI
II. Unii își petrecuseră vacan
ța la mare, alții în excursii, 
alții acasă, la părinți. Multe 
scrisori am primit atunci de la 
ceilalți colegi. Multe am scris 
și eu.

Anul 11 a fost un an greu. 
Studiam, pe lîngă specialitate 
care-ți cerea un efort continuu, 
și matematici superioare.

— De-aici a pornit dragos
tea dintre Rîmneanțu Adrian 
și Pave’.oni Mana — nu se putu 
abține să remarce Zugrav* 
Adrian nu prea 
tegraleie- și . diferențialele 
S-a oferit să-l ajute colega lui 
de grupă. O dată la matemati
că, altă dată la anatomie, pine 
cind au început să fie tot mai 
mult timp împreună. Așa s-au 
cunoscut bine, și-au descoperit 
afinități comune, s-au îndră
gostit. Acum sînt logodnici 
model în toată facultatea. 
Curind le vom sărbători căsă
toria.

— ...Dar sportul ? Cite n-am 
avut de tras și de pe-urma lui. 
In grupă avem mulți studenți 
sportivi. Cițiva au trecut de 
mult de pragul consacrării, 
înregistrind succese remarca
bile. Scheițner Alexandru 
joacă volei la „Știința", în ca
tegoria A. Chicin Mircea, polo, 
tot în categoria A, iar Pușcașu 
Liviu, baschet. Pușcașu a dat, 
însă, grupei mai mult de lu
cru. Lipsea prea mult de la 
cursuri, sub pretextul că are 
antrenamente. La examene in- 

INFORMAȚII
Vineri după-amiază a avut 

loc în Capitală, la recoman
darea Consiliului Mondial al 
Păcii, o festivitate consacrată 
sărbătoririi a 150 de ani de la 
nașterea marelui poet ucrai
nean Taras Sevcenco, organi
zată de Comitetul Național 
pentru apărarea păcii și Uniu
nea Scriitorilor din R. P. Ro- 
mînă. Festivitatea a fost des
chisă de acad. Mihai Beniuc,

președintele Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă. Despre 
viața și opera lui Taras Sev
cenco a vorbit scriitorul Eu- 
sebiu Camilar. membru cores
pondent al Academiei R- P. 
Romine, după care Victor Tul
bure a citit în traducere pro
prie versuri. Iar actori ai tea
trelor bucureștene au inter
pretat fragmente din opera 
poetului.

timpina dificultăți. Am stat 
mult de vorbă cu el. Intr-o 
adunare generală U.T.M., a 
fost pus să răspundă în fața 
întregului an. Totul a fost în 
ajutorul lui, dar cel mai efi
cient ajutor l-a primit din 
partea noastră, a colegilor din 
grupă. Eram întotdeauna ală
turi de el, la meciurile în care 
juca, dar și la pregătirile din 
preajma examenelor.

— Acum e la fel de bine 

pregătit, ca și ceilalți studenți 
din grupă.

★
Intr-adevăr, roadele muncii 

colectivului se făceau simțite 
tot mai mult. Nu mai era ne
voie ca cineva să le spună că 
trebuie să învețe. O dată cu 
începerea orelor de clinică, 
pofesiunea de doctor veterinar 
ii captiva ți mai mult pe stu
denții anului IV. de la racu'.- 
tatea de medietuă
dm Timișoara. Dapă cimnic 

■de patologia bolilor uifeepoc- 
se, fizwpalologie. axatoune 
patologică etc. la ciiwică U se 
prezintă cazuri de animale su
ferinde de bolile învățate la 
curs. De tratamentul multora 
din ele se ocupă ei, studenții, 
sub îndrumarea tovarășilor 
profesori. Multe din aceste ob
servații devin tema unor lu
crări științifice. Așa, de pil
dă, Damian Ion și Chicin Mir
cea au făcut o lucrare la pa
tologia bolilor interne despre 
tratamentul in mamită trau
matică. Lucrarea se bazează 
pe rezultatele practice obținu
te de ei, precum și pe proce
deele folosite de ei. De multe 
ori studenții participă n la 
racciTiări. Alteori fac excursii, 
ca cea de la centrul de izolare 
T.B.C. Urdiniș, unde toc. prof. 
Nicolae Gluhovțki, decanul fa
cultății, le-a arătat practic le
ziunile T.B.C.

La cămin, căci majoritatea 
studenților sint ccminiști, se 

încing de multe ori discuții 
aprinse. Fie despre felul dacă 
sulfamida reușește, sau nu, să 
sterilizeze nefronul (particolă 
funcțională a rinichiului) sau 
dacă... galeriile Luvrului sint 
superioare celor din Drezda — 
discuțiile capătă noi adepți, și 
se prelungesc pînă după miezul 
nopții. Deseori părerile rămîn 
împărțite, fiecare, însă își sus
ține punctul de vedere cu ar
gumente care presupun bogate 
cunoștințe în materia respec
tivă.

In privința colegialității, a 
spiritului colectiv, a prieteniei, 
un singur exemplu este eloc
vent. Traian Țăranu, colegul 
lor de grupă, a suferit in ur
mă cu cîtva timp un grav ac
cident la picior. La mai puțin 
de o oră de la transportarea 
sa la spital (era în noaptea de 
Anul Nou) toți colegii de gru
pă se aflau la patul lui, im- 
bărbătindu-l. De atunci, zilnic, 
e vizitat de colegi, i se aduc 
notițe și manuale să învețe. 
Rezerva de la spital s-a trans
format într-o mică sală de lec
tură. Traian recuperează cu 
ajutorul colegilor materia la 
care absentează. Să mai expli
cam geneza optimismului lui?

ir
— ...Și iată-ne acum in anul 

IV, continuă discuția Zugravu 
Nicolae. Peste puțin timp ne 
vom face parafe: medic vete
rinar. Subici Sabin, medic ve
terinar, Nicolae Zugravu, me
dic veterinar... Cind privesc 
înapoi, parcă nici nu știu cind 
au trecut anii.

— Dar fiecare an. intervine 
Subici. iți lasă amintiri pe 
«-e rrerne» t* le poete șter
ge. h gr~upa noastră Mase** ♦*1 
escăzz 21 ie riirc: 21 de 
văzeri «eâsci terenwn, 21 de

ION ANMUTA

Noiie cargouri (din fotografie) se află deocamdată în construc
ție la Șantierul Naval din Galați. Nu peste mult timp, aceste 
cargouri vor naviga, sub pavilion romînesc, pe întinsul mări

lor și oceanelor.
Foto t AGERPRES

SPORT-SPIRT
Atlefii seniori

la primul concurs
republican

După cele cîteva concursuri de 
control, de cele mai multe ori cu 
caracter demonstrativ, atleții se
niori se prezintă astăzi și mîine 
la primul lor examen din acest 
an. Este vorba de concursul repu
blican de primăvară al seniorilor, 
prilej de confruntare între cei 
mai buni atleți din țară.

Scopul principal al concursului 
este de a se verifica stadiul ac
tual de pregătire al atleților din 
loturile care se pregătesc pentru 
Jocurile Olimpice din toamna a- 
cestui an și pentru Jocurile Bal
canice a căror ediție va avea loc 
în luna septembrie, la București.

Conform planurilor de pregă
tire, majoritatea atleților noștri 
fruntași au prevăzut atingerea a 
două vîrfuri de formă sportivă. 
Un prim vîrf, în lunile mai— 
iunie, și un al doilea vîrf de for
mă, cel mai înalt, în lunile sep
tembrie și octombrie.

Importanța acestui concurs 
crește și mai mult decît în alți 
ani, întrucît oferă ocazia unor 
atleți să îndeplinească și norma 
de participare la Olimpiadă. Nu 
vor lipsi din întreceri Iolanda 
Balaș, Lia Manoliu, Maria Diaco- 
nescu, Ana Sălăjan, Florica 
cescu și Elisabeta Todorov, 
rica Viscopoleanu, Șerban 
chină, Gheorghe Zamfirescu, 
tan Vamoș, Andrei Barabaș, Mi
hai Calnicov și I. Albrecht, C. 
Spiridon și C. Porumb, Gh. Po-

Gre- 
Vio- 
Cio- 
ZoI-

ION STOICA a
Cicliștii romîni continuă seria 

succeselor în „Cursa Păcii" Var
șovia — Berlin — Praga. Etapa a 
6-a, desfășurată ieri pe traseul 
Berlin — Leipzig (194 km), a fost 
cîștigată, într-un stil magistral, 
de reprezentantul nostru Ion 
Stoica, învingător la sprint asupra 
unui pluton de valoroși rutieri. 
Primind un minut bonificație pen
tru victoria sa în etapă, Stoica a 
urcat pe locul 5 în clasamentul 
general individual, Ia 1' 54"' de 
lider. Gabriel Moiceanu își păs
trează locul doi, iar echipa R. P. 
Romine se menține mai departe 
pe locul 3 in clasamentul pe țări.

Etapa s-a desfășurat pe un timp 
răcoros Vintul a bătut lateral, 
ăesrsu ăe sare, dar media orară a 

gp peste 43 kaa in prrma ju- 

pescu și Al. Bizim, C. Drăgulescu, 
Popa Ilie etc.

Cunoscînd actuala formă bună 
a unor atleți de frunte, vom 
avea desigur bucuria să consem
năm și noi recorduri republicane.

Alături de atleții seniori, vor fi 
prezenți și componenții lotului 
R.P.R. de juniori, printre care 
amintim doar pe cei care deja 
și-au înscris numele pe listele 
primilor 10 atleți juniori euro
peni : Constantin Costache, Vio
rel Suciu, Mihaela Peneș, Virgil 
Țibulschi, Leontina Frunză. Pe 
lîngă aceștia se alătură : Viorica 
Gabor, I. Osocianu, M. Isbășescu, 
Horia Ștcf, Constantin Bloțiu, 
Gh. Ene, care vor avea posibili
tatea să concureze la primele 
Campionate europene de juniori 
ce se vor desfășura în acest an, 
la Varșovia. Ținînd seama și de 
cele cîteva meciuri internaționale 
pe care Ie are prevăzute în calen
darul din acest an reprezentativa 
noastră de juniori, reiese că și 
pentru cei mai buni atleți juniori, 
concursul are o importanță deo
sebită.

Organizatorii au luat din timp 
măsuri pentru reușita concursu
lui, care va fi găzduit pe Stadio
nul 23 August, amenajat special 
în vederea acestui concurs. Pri
mele probe: astăzi, după-amiază 
(de la orele 15), iar duminică în
trecerile încep la orele 16.

SILVIU DUMITRESCU

Păci 166
cicliștilor romini

părțit în trei grupe. Atacurile ini
țiate de cicliștii germani și bel
gieni nu au însă succes și la km 
75 asistăm la o regrupare gene
rală. Sprintul cu premii de la km 
90 este cîștigat de belgianul Van 
Den Neste, urmat de Constantin 
Dumitrescu și francezul Gougault. 
Nimic deosebit pînă în apropiere 
de sosire, unde evadează Kapito
nov și Mickein. Cei doi fugari 
sînt prinși de pluton. Apoi Stoica 
demarează de unul singur intră 
pe stadion cu un avans de 25 de 
m și cînd trecea victorios linia de 
sosire este ajuns, dar prea tîrziu, 
de Cerepovici, care conduce grosul 
plutonului.

Clasamentul general individual : 
1. — Smolik (R. S. Cehoslovacă) 
19 h 35’ 37*; 2. — G. Moiceanu 
(RT.Rj la 1’ ifc’’ ; 3. — Zielinski 
(R.P.P.) la 1’ 38” ; 4. Gazda 
(R.P.P.) la 1' 54” ; 5. — Stoica 
(R.P.R.) la 1’ '54” ; 6. — Hoff
mann (R.D.G.) la 2’ 06" ; 7. — 
Mickein (R.D.G.) la 2' 14” etc. 
Ziegler se află pe locul 12 la 
2’ 54”.

Astăzi etapa a 7-a — Leipzig — 
Erfrut (162 km).

o
ANOTIMPURI rulează la Repu

blica orele 10; 12» 14,30; 16,45; 19; 
21,15. LITURGHIA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : rulează la 
Flamura orele 10; 12; 14,30; 18,30)
20,30. AVENTURILE UNUI TlNĂR 
— cinemascop: rulează la Patria ore
le 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 LUNGĂ DE-O SEARĂ ru
lează la Lumina orele 10-14 în con
tinuare 16; 18,15; 20,30; Giuleștl 
orele 10, 12,15, 15,30; 17,45, 20,15. 
Luceafărul orele 16; 18,15; 20,30. 
UN SURÎS IN PLINA VARĂ rulea
ză la Doina orele 11,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30. Program pentru 
copii ora 10; Vitan orele 16; 18,15;
20,30. NU PLECA rulează la Vic
toria orele 10; 12; 14; 16; 18,15,
20,30. UN OM CARE NU EXISTĂ 
rulează la București orele 10, 12, 
15, 17, 19, 21, Carpați orele 10; 12; 
14; 16; ora 19. SEARA PRIETENILOR 
FILMULUI, Modern orele 10;

Lucrările celei de-a H-a Conferințe 
Sindicale Internaționale cu privire 
la problemele femeilor muncitoare

In cadrul lucrărilor celei 
de-a II-a Conferințe Sindicale 
Internaționale cu privire la 
problemele femeilor munci
toare, au continuat vineri dis
cuțiile la rapoartele prezen
tate.

în ședința de dimineață au 
luat cuvîntul Helene Dazy, se
cretar al Federației Interna
ționale a Sindicatelor lucrăto
rilor din învățămînt (F.I.S.E.), 
delegate din R. S. Cehoslova
că, Ghana. R. P. Bulgaria, 
Finlanda, Sudan, Belgia, Con
go (cu capitala la Leopold
ville).

în ședința de după-amiază, 
Renato Bitossi, președintele 
F.S.M., a anunțat că pe adre- 
.sa conferinței au sosit nu
meroase mesaje de salut din 
diferite țări.

In continuare, la discuții au 
participat delegate din Argen
tina, R. P. Albania. Chile, 
Australia, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. D. Coreeană și Colum
bia.

Lucrările conferinței conti
nuă.

la Confe- 
Lascu, con- 
romîne, a

★
In cuvîntul rostit 

rință, tovarășa Elena 
ducătoarea delegației 
spus printre altele :

Această importantă întîlnire 
internațională constituie un mi
nunat prilej pentru un bogat 
schimb de păreri privind proble
mele comune ale femeilor munci
toare și se înscrie pe linia luptei 
duse de F.S.M. pentru unitate, 
apărarea intereselor celor ce mun
cesc, pentru pace, democrație, 
independentă națională și progres 
social.

Am ascultat aici relatări im
presionante cu privire la situația 
grea a femeilor muncitoare din- 
tr-o serie de țări capitaliste și de 
curînd eliberate, dar mai ales 
ne-a impresionat profund situația 
femeilor din țările coloniale care 
duc încă o viață de înapoiere și 
umilire.

în contrast cu această situație 
apare și mai izbitor exemplul 
grăitor al țărilor socialiste unde 
clasa muncitoare este clasă con
ducătoare în stat, unde femeile se 
bucură de toate drepturile, de 
stimă și respect, unde spiritul lor 
de inițiativă își găsește cîmp li
ber de desfășurare.

Femeile muncitoare, oamenii 
muncii din țara noastră își re
afirmă calda solidaritate cu suro
rile de clasă și întregul proletariat 
din țările capitaliste care luptă 
cu fermitate împotriva ofensivei 
monopolurilor, pentru satisfa
cerea revendicărilor lor legitime, 
pentru pace. Ne exprimăm simpa
tia profundă și calda solidaritate 
cu lupta femeilor muncitoare, a 
popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină, îndreptată spre 
înlăturarea tuturor formelor de 
dominație colonialistă și imperia
listă pentru independența politică 
și economică a țărilor lor.

Carta drepturilor economice 
și sociale supusă spre dezbatere 
Conferinței reflectă revendicări
le specifice și generale ale femei
lor muncitoare și corespunde 
Programului de Acțiune sindicală 
adoptat de cel de-al V-lea Con
gres Sindical Mondial. Carta con
stituie o platformă largă pe baza 
căreia se poate dezvolta și întări

TOTUL 
DESPRE EVA rulează la Cultural 
orele 10; 14,30; 17,30; 20,30, Arta 
orele 15; 17,45; 20,30, Cotroceni 
orele 15; 18; 20,45. KALOIAN ru
lează la Feroviar orele 9,15; 11,30; 
12,45; 16,15) 18,15; 20,30. RUDE DE 
SÎNGE rulează la Central orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30, Volga orele : 16; 18,15; 20,30 
(matineu orele 9,30; 11,30; 13,30; 
FRAȚII CORSICANI). CELE TREI 
LUMI ALE LUI GULLIVER 
rulează la Flacăra orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45, 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; 18,30; 
20,45; Lira orele 15» 17; 19; 21. 
FRAȚII CORSICANI cinemascop 
rulează la Ferentari orele 9,30; 
11,45; 14» 16,15; 18,30; 20,45; Dru
mul Serii orele 10,45; 15,15; 17,30» 
19,45, Floreasca orele 10,30 » 
16; 18,15; 20,30. LIMUZINA NEA
GRĂ — cinemascop rulează la 
Buzeștl orei» 16» 18,15» 20,30. 

unitatea de acțiune a femeilor 
muncitoare și a organizațiilor 
sindicale în lupta pentru dreptul y 
la muncă și suprimarea oricăror 
discriminări, pentru lărgirea si 
îmbunătățirea securității sociale, 
pentru crearea condițiilor nece
sare pregătirii lor pofesionale.

In continuare, vorbitoarea a 
înfățișat pe larg realizările po
porului romîn. sub conducerea 
P.M.R., în cei 20 dc ani care au 
trecut de la eliberarea țării.

Socialismul — a spus ea — a 
adus împreună cu celelalte pre
faceri adînci revoluționare din țara 
noastră, schimbarea radicală a si
tuației femeii în societate. Lichi- 
dînd complet și pentru totdeauna 
rădăcinile inegalității, asupririi și 
umiliri femeilor, puterea popu
lară le-a asigurat, o data cu de
plina egalitate în drepturi, res
pectarea demnității de om și ce
tățean, posibilități nelimitate .A 
dezvoltare și afirmare a aptitudi™ 
nilor și capacității lor creatoare. 
Dînd dovadă de eroism în mun
că, de devotament față de patria 
lor, femeile muncitoare, țărăncile 
și intelectualele din țara noastră 
aduc un aport valoros la victo
riile obținute de poporul nostru 
pe drumul construcției socialiste.

Oamenii muncii din patria 
noastră, care își consacră toata 
forțele desăvîrșirii operei mărețe 
de construire a socialismului sînt 
profund interesați și luptă activ 
pentru apărarea păcii. Strîns unițj 
în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvernului, oamenii 
muncii sprijină cu înflăcărare și 
hotărîre politica consecventă de 
pace a țării noastre, de prietenie 
și colaborare frățească cu toate 
țările socialiste, de întărire a uni
tății lagărului socialist, de soli
daritate cu lupta de eliberare na
țională a popoarelor, de dezvol
tare a relațiilor de colaborare cu 
celelalte țări, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Relevînd că existența sistemu
lui mondial socialist înrîureșta 
profund toate laturile vieții so
cietății contemporane, și sub
liniind importanța schimbării ra
portului de forțe pe arena inter
națională în favoarea socialismu
lui și păcii, vorbitoarea a arătat 
ca forța clasei muncitoare inter
naționale constă în unitatea su
telor de milioane de oameni ai 
muncii de pretutindeni. în nume
le intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare, în interesul 
cauzei progresului social, al pă
cii, ne revine o înaltă îndatorire 
de a depune toate eforturile pen
tru întărirea unității mișcării 
muncitorești și sindicale interna
ționale.

Ne-am întîlnit la această Con
ferință reprezentante a milioane 
de femei muncitoare din țări cu 
regimuri sociale diferite, cu con
vingeri politice și ideologice di
ferite. Pe toate însă ne unesc și 
trebuie să ne unească lupta co
mună pentru interesele vitale ale 
clasei muncitoare, pentru drepturi 
democratice ale maselor populare, 
lupta împotriva imperialismului 
și colonialismului sub toate for
mele sale. Ne unește țelul comun 
al statornicirii unei păci trainice 
în lume, sarcină vitală a zilelor 
noastre. Ne unește lupta pentru 
viitorul prosper al întregii ome
niri.

IR. Â F E
DEZRĂDĂCINAȚI! rulează la Crîn- 
gași orele 16» 18.15» 20,30. PRI
VEȘTE ÎNAPOI CU MINIE rulează 
la Bucegi orele 10; 12; 16; 18>15;
20,30. TOTUL RĂMÎNE OAMENI
LOR rulează la Unirea orele 16; 18; 
20. PĂPUȘILE RID rulează la Pro
gresul orele 15» 17; 19; 21, DOUĂ
SPREZECE SCAUNE rulează la 
Moșilor orele 15» 17; 19; 21. ÎN
DRĂGOSTITUL rulează la Cos
mos orele 16; 18; 20; Popular orele 
15; 17; 19; 21. GERMANIE, STE
LUȚELE TALE rulează la Colentina 
orele 16; 18,15; 20,30; Pacea orele 
16; 18; 20. NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE rulează la Miorița 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
CUM STĂM, TINERE? rulează la 
Munca orele 15; 17» 19; 21; înfră
țirea între popoare, orele 14; 16; 
18; 20. Timpuri Noi. O LECȚIE k, 
PENTRU FEMEI — O POVESTE 
FOARTE SIMPLĂ — U.N.E.S.C.O. — 
LUMEA MINUNATĂ A LUI KA
REL ZEMAN — FOTOGRAFIA 
CU BUCLUC — PENTRU CĂ 
SINT TÎNĂRA — SPORT NR. 
2 1964 — ÎNTOARCEREA PIRAȚI
LOR — rulează de la orele 10—21 
în continuare.

URMĂRI DIN PAGINA I
în ateliere și brigăzi

8—10 în stațiune. Cinci dintre ele care necesită reparații mai 
mari le-am trimis la Uzina de reparații din Iași. Cele eu 
revizii tehnice și reparații mai ușoare — 25 la număr — se 
vor pune la punct în atelierele S.M.T. Restul se revizuiesc 
la sediul brigăzilor.

Pentru a efectua reparații de bună calitate am luat din 
vreme măsurile cuvenite. Reparațiile se desfășoară pe pos
turi specializate, pe ansamble. La posturile principale sînt 
oamenii cei mai calificați.

La 1 iunie, conform graficului, toate reparațiile vor fi ter
minate. Perioada care ne rămîne, pînă la 1 iulie, cînd pro
babil va începe secerișul, vom folosi-o pentru instruirea me
canizatorilor, în special cu privire la exploatarea și întreți
nerea combinei CI și a presei de balotat paie. La aceste 
cursuri — se vor ține între 10—20 iunie — vor participa toți 
cei 113 mecanizatori și cei 60 de elevi absolvenți ai școlii 
profesionale.

VASILE PADURARU, șeful brigăzii a II-a de trac
toare

— Mecanizatorii din brigada noastră au de recoltat peste 
1 200 hectare cu păioase care aparțin G.A.C. Tîrgu-Fru- 
mos. Brigada dispune de 30 tractoare, 8 combine, 5 batoze 
și o presă de balotat paie. îndată după terminarea campaniei 
de însămînțări, cei 23 tractoriști și 7 elevi absolvenți, i-arn 
organizat în echipe în vederea începerii reparațiilor utilajului 
la sediul brigăzii. O echipă, formată din mecanizatori cu o 
înaltă calificare, a făcut revizuirea tehnică a tuturor mașir 
nilor, alta a degresat și curățat întregul utilaj, iar altele au 
început reparațiile propriu-zise. Pînă acum avem gata 3 com
bine, 2 batoze și cîteva tractoare.

Un ajutor prețios în desfășurarea ritmică a reparațiilor, 
fără să fie stînjenite cu nimic lucrările din cîmp, primește 
brigada din partea grupei U.T.M. Grupa U.T.M., formată din 
9 utemiști, urmărește zilnic modul cum tinerii mecanizatori

își rezolvă sarcinile de producție, fie cele privind reparațiile 
la sediul brigăzii, fie cele care se referă la executarea lucră
rilor de întreținere, îi mobilizează pe tineri să facă lucrări 
de calîtaze, ii sprijină fn înlăturarea unor neajunsuri. Grupa 
U.T.M. se îngrijește în mod deosebit de încadrarea în procesul 
de producție a elevilor absolvenți. Astfel, încă la începutul 
campaniei, cei 7 elevi au fost repartizați să lucreze pe lîngă 
cei mai buni tineri tractoriști, pentru a-și însuși într-un timp 
scurt și cît mai temeinic cunoștințele practice de care au 
nevoie in rezvoltarea unor sarcini urgente de producție. Toți 
au acum în primire tractoare.

ION ROTARU, secretarul organizației U.T.M.
— In această perioadă, organizația U.T.M. urmărește două 

obiective principale : a) să mobilizeze toți utemiștii, toți ti
nerii mecanizatori, la executarea în timpul optim și la un 
nivel agrotehnic cît mai bun a lucrărilor de întreținere a 
culturilor și, b) la lucrările de revizuire și reparație, prin 
rotație, a tractoarelor și celorlalte mașini agricole. In acest 
scop, toți membrii comitetului U.T.M. au sarcini precise pri
vind îndrumarea celor 8 grupe U.T.M. din cadrul brigăzilor 
de tractoare pentru ca acestea să pună în centrul muncii lor 
politice antrenarea tuturor tinerilor mecanizatori la înfăptui
rea măsurilor stabilite de conducerea stațiunii și organizația 
de partid pentru ca paralel să facem și lucrările de întreți
nere a culturilor și repararea utilajelor necesare la seceriș. 
In ultima adunare generală lărgită, am pus în discuția ute- 
miștilor sarcinile de producție în această perioadă. Pentru în
deplinirea lor s-au luat măsuri practice. Cei mai buni tineri, 
cu o calificare înaltă, fac parte din echipele ce lucrează la 
reparații pe posturile specializate. Pe cele două ateliere mobi
le dotate cu tot ce e necesar, lucrează, de asemenea, tineri 
conștiincioși și cu o bună pregătire profesională. Am. luat 
unele măsuri privind ajutorarea practică a celor 60 de ab
solvenți ai școlii profesionale. Ne vom îngriji ca aceștia să-și 
îmbogățească continuu cunoștințele profesionale prin repar
tizarea lor pe lîngă cei mai buni tractoriști și mobilizarea 
lor la cursurile de instruire în preajma campaniei de recol
tare.

Ing. Botez Ilarion
iar o parte dintre inginerii și 
tehnicienii din instalații au tre
cut în sectoarele de cercetare 
și proiectare.

încă din trimestrul IV al a- 
nului trecut, sub îndrumarea 
comitetului de partid, cu spri
jinul organizației U.T.M., s-a 
trecut la reorganizarea propa
gandei tehnice. Totodată, con
ducerea combinatului a inițiat 
consultarea organizată a pu
blicațiilor noi intrate în biblio
teca tehnică, de către toți ingi
nerii în după-amiezele zilelor 
de marți. După cîteva întîlniri 
la sala de lectură, ziua de 
marți a devenit ziua documen
tării și propagandei tehnice. Și 
astfel, de la simpla activitate 
de consultare individuală a pu
blicațiilor noi, s-a trecut la 
formarea unor colective de in
gineri și tehnicieni cu sarcini 
și obiective bine stabilite. Iată 
un exemplu : colectivul con
dus de către ing. Teodor Ioa- 
novici se preocupă de organi
zarea emisiunilor stației de ra
dio-amplificare ce au loc în 
fiecare marți dimineața, pe 
baza următoarelor obiective :

— popularizarea inovațiilor 
și inovatorilor prin imprima
rea pe bandă de magnetofon 
a unor discuții cu cei mai 
buni inovatori, cu inginerii și

tehnicienii care răspund de 
activitatea de documentare, 
inovații, propagandă tehnică, 
precum și cu muncitorii frun
tași la locul de muncă și la 
cursurile de specializare;

— difuzarea noutăților teh
nice apărute în bibliotecă 
pentru fiecare categorie de 
cadre tehnice;

— informări cu privire la 
rezolvarea unor probleme de 
producție, disciplina de pro
ducție, rezultate deosebite în 
muncă a unor colective sau a 
unor fruntași în întrecerea 
socialistă etc.

In mod firesc la întocmirea 
programelor acestor întîlniri 
se are în vedere în primul 
rînd actualitatea și impor
tanța temelor ce se prezintă. 
De exemplu, inginerul Aurel 
Racu a prezentat unele pro
cese tehnologice folosite în 
alte țări, comparîndu-le cu 
ale noastre sub aspect tehnic 
și economic. S-au purtat dis
cuții. După aceasta, ing. Vîl- 
ceanu Marin a prezentat re
zultatele studiilor sale în le
gătură cu modificarea insta
lației pentru purificarea de 
oxid de carbon a gazului de 
sinteză, în scopul măririi ca
pacității secției de amoniac.

Creșterea interesului ingi
nerilor și tehnicienilor pentru 
documentarea și informarea 
tehnică, îmbunătățirea acti
vității de proiectare și cerce
tare au dus la discuții în le
gătură cu Buletinul de infor
mare tehnică ce se elaborează 
trimestrial. S-a constatat ast
fel că el nu mai corespunde

noii situații și s-a hotărît ca 
viitorul buletin să cuprindă 
problemele cele mai noi și 
importante pentru activitatea 
tehnico-economică a combi
natului. Prin intermediul a- 
cestei publicații se va ține 
legătura și cu colaboratorii 
externi de la celelalte unități 
de îngrășăminte, precum și 
din unele institute de cerce
tări sau de învățămînt supe
rior.

In desfășurarea tuturor a- 
cestor acțiuni — ținînd seama 
de ponderea mare a cadrelor 
tinere — organizația U.T.M. 
are un larg cîmp de acțiune. 
Analiza activității la cursurile 
de specializare îndeosebi pen
tru tinerii muncitori este pre^ 
zentă în majoritatea discuții
lor din organizațiile U.T.M. 
din secții. Considerăm că este 
necesar ca organizația U.T.M. 
să-și îndrepte atenția și spre 
felul cum fiecare tînăr inginer 
sau tehnician utemist se pre
ocupă de creșterea nivelului 
său profesional. Contribuția 
activă a fiecărui inginer sau 
tehnician la dezvoltarea acti
vității tehnico-științifice din 
combinat trebuie să devină o 
chestiune de onoare.

Ing. Miiller Boleslav
participă la conferințe și re
cenzii organizate sub îndruma
rea serviciului tehnic și contro
late direct de conducerea uzi
nei. Conferințele ținute cu
prind noțiuni de mecanizare 
și automatizare a proceselor 
tehnologice, de organizare a

proceselor de producție j 
A.M.C. etc.

S-au făcut expuneri ca 
„Noutăți în tehnologia acidu
lui sulfuric", „Obținerea zin
cului prin procedeul I.S.P.*,^ / 
„Procedeul Overpelt pentru 
obținerea zincului*' etc.

In ultimul timp specialiști 
ai uzinei noastre au fost, în 
diverse întreprinderi din țară 
și străinătate însușindu-și, o 
bună experiență. La înapoiere 
specialiștii respectivi au pre
zentat în fața tehnicienilor și 
inginerilor din uzină referate 
asupra celor văzute și consta
tate, indicînd ceea ce se poate 
aplica și în uzina noastră.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii, care s-au specializat 
în alte țări, se ocupă îndea
proape de pregătirea în ca
drul uzinei noastre, a cadrelor 
necesare obiectivelor noi cu 
profil similar.

Pentru creșterea continuă a 
nivelului tehnic din uzina 
noastră, anul acesta au fost 
trimiși la specializare și per
fecționare un număr de 10 
maiștri și tehnicieni și 8 in
gineri care își însușesc în spe
cial elementele de automati
zare în industria chimică, 
protecția anticorosivă, noua 
tehnologie a metalurgiei ne
feroase etc.

Considerăm însă că re
zultatele obținute ar putea 
fi și mai bune dacă s-ar publi
ca și traduce mai multe cărți 
din metalurgia neferoasă și 
din domeniul metalelor rare a 
căror întrebuințare capătă din 
ce în ce o importanță deose
bită.



FRUMOSUL
SE ÎNVAȚĂ

Despre contribuția instituțiilor de artă 
din Tg. Mureș la educarea estetică

a tineretului
— „Cum contribuie instituțiile de artă la 

tică a tineretului" ? — Ia această întrebare 
răspunsuri ale unor conducători și lucrători 
răspundere ai instituțiilor de artă din Tg. Mureș, activiști 
ai unor organizații de masă.

educarea, este- 
am solicitat 

cu munci de

VASILE BUDA, secretarul 
Comitetului de cultură și artă 
de pe lingă sfatul popular 
regional :

— După cum am spus și la 
conferința regională U.T.M., 
consider că instituțiile de artă 
au o mare răspundere pentru 
educarea estetică a oamenilor 
muncii, îndeosebi a tineretu
lui. Zilnic mii de tineri vizio
nează filme, citesc cărți, as
cultă muzică, participă la acti
vitatea artistică de amatori. 
Gustul pentru frumos, idealul 
estetic al unui om se formează 
însă treptat. In ultima vreme 
au devenit frecvente concer
tele populare și concertele lec
ții, serile literare, expozițiile 
de artă plastică, simpozioanele 
consacrate literaturii și artei, 
întîlnirile tinerilor cu scrii
tori, actori, oameni de știință 
și cultură. în aceste domenii 
organele și organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi, instituții și 
școli au avut inițiative pre
țioase.

MATEI KOZMA, directorul 
Filarmonicii de Stat din Tg. 
Mureș :

— Formele cele mai adec
vate de educație muzicală sînt, 
după părerea noastră, concer
tele populare, concertele lec
ții și audițiile muzicale. Con
certe lecții organizăm în fie
care lună, dumineca, mai ales 
pentru elevii școlilor profesio
nale și medii. Primele concer
te de acest gen însoțite de ex
plicațiile unor specialiști au 
prilejuit cunoașterea instru- 
mentelur. a formelor și genu
rilor muzicale, a evoluției 
dansului și a muzicii de dans, 
a influenței pe care o exercită 
folclorul asupra muzicii, in 
special asupra muzicii simfo
nice. In cadrul concertelor lec
ții, tinerii au ascultat operele 
unor mari personali:ă;i din 
istoria muzicii . Beethoven, 
Mozart, Enescu, Glinka.

Este înbucurător că tot mai 
mulți tineri muncitori, inte
lectuali, elevi și studenți frec
ventează concertele Filarmo
nicii. Totuși, mai avem mult 
de făcut în privință dezvoltă
rii culturii muzicale a tinere
tului. Mulți tineri nu înțeleg 
încă muzica simfonică și de 
aceea nu frecventează concer
tele noastre. în acest scop am 
început să organizăm mai 
frecvent concerte populare.

în acest an am organizat 
primele concerte populare în 
întreprinderi și școli. Din ini
țiativa organizației U.T.M. de 
la „Electro-Mureș", nu de
mult am dat un concert popu
lar la care au venit 300 de ti
neri. Firește, pentru început, 
am întocmit un program adec
vat, cuprinzînd „Mica Sere
nadă" de Mozart, mici piese 
de Glinka, Ceaikovski, Dumi
trescu, valsuri de Johann 
Strauss, însoțite de scurte ex
plicații. Un concert asemănă
tor am dat, de curînd, și la 
Centrul școlar de construcții 
din Tg. Mureș. în viitorul a- 
propiat vom organiza concerte 
populare și pentru elevii Șco
lii medii „Papiu Ilarian" și 
Centrului școlar agricol

Cu diferite ocazii, atunci 
cînd sindicatele sau organi
zațiile U.T.M. ne-au solicitat, 
am organizat și audiții muzi
cale, pe bază de înregistrări 
din muzica clasică și contem
porană. Asemenea audiții mu
zicale au avut loc la clubul 
I.M.F., la Casa de cultură a 
sindicatelor, in această direc
ție s-ar putea face mai mult, 
în afară de clubul I.M.F., de 
Școala medie „Papiu Ilarian", 
unde a luat ființă un cerc de 
inițiere muzicală și D.S.A.P.C. 
unde se organizează mai frec
vent audiții muzicale, în alte 
întreprinderi și școli au loc 
puține acțiuni de acest gen. 
Am fi bucuroși să fim mai 
mult solicitați de organizațiile 
U.T.M. deoarece ne dăm sea
ma de răspunderea ce ne re
vine pentru educația muzicală 
a tineretului.

FODOR ZENO, secretar li
terar la Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș :

Piese ca „A 12-a noapte", de 
Shakespeare, reluată în a- 
ceastă stagiune, „Nuntă la 
castel" de Silto Andrâs, „Șeful 
sectorului suflete" de Al. Mi- 
rodan. „Grădina cu Tranda
firi" de Andi Andries și altele, 
au fost prezentate atît la Tg. 
Mureș cît și în alte orașe și 
comune din regiune. Mulți 
actori ajută echipele de ama
tori în pregătirea unor spec
tacole de calitate. Tînărul ac
tor Alexandru Arșinel, de pil
dă, a îndrumat echipa de tea
tru de la Școala medie ».Pa- 
piu Ilarian" în punerea în 
scenă a piesei lui Rozov „In
tr-un ceas bun", iar actrița 
Kakuts Agnes a ajutat elevi
lor de la Școala medie „Bolyai

Farcas" în realizarea specta
colului cu piesa „Antigona și 
ceilalți". Actorul Nae Floca 
Acileni și regizorul Hunyadi 
Andrei ajută colectivele de 
amatori de la Casa de cul
tură a sindicatelor.

Pregătim cîteva matinee li
terare închinate lui Eminescu 
și Arghezi. în preajma zilei de 
23 August vom organiza un 
montaj literar închinat Elibe
rării patriei.

Ne-am gîndit să organizăm 
— probabil abia în stagiunea 
următoare — cîteva conferin
țe experimentale din istoria 
teatrului. Acestea vor oferi 
un bun prilej, îndeosebi pen
tru tinerii spectatori, de a cu
noaște arta dramatică de la 
începuturile ei pînă în pre
zent.

BORDI ANDRAS, directorul 
Muzeului regional de artă plas
tică Tg. Mureș :

Anul trecut, Muzeul re
gional de artă a organizat 
peste 50 de expoziții la Tg. 
Mureș și în alte localități 
printre care expozițiile „Lupta 
și realizările poporului nostru 
oglindite în arta plastică", o 
expoziție de grafică contem
porană din R.P.R., expoziția 
regională de artă plastică și 
altele.

Muzeul nostru a fost vizitat 
anul trecut de 286 grupuri. 
în majoritate elevi și 
din întreprinderi, cărora le-am 
dat explicații amănunțite des
pre diferite opere de artă. Am 
organizat cîteva evjwip- și 
în incinta unor îr.trgpr-.nrM*- 
de pildă, la Fabrica de mo
bilă JZ3 August*. la Fabrica 
de zahăr și la Fabrica de con
serve din Tg. Mureș,

Am putea trimite conferen
țiari la di" 
tineretului. Pictc 
Ferenc pregătește 
conferințe despre 
chian. Andreescu.
Petrașcu. pictorul Simon En
tire o conferință despre stil in 
arta plastică, iar muzeologul 
Szekely Lăszlo despre pictura 
romînă clasică și contempo
rană. Asemenea expuneri ar 
completa orizontul de cultură 
a tinerilor în ce privește ar
tele plastice și ar stîrni, cred, 
interesul lor pentru acest vast 
domeniu al artei.

HERTA VULCAN, secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Tg. Mureș:

— în ultima vreme am or
ganizat cîteva acțiuni intere
sante. De curînd, tinerii de la 
I.O.I.L. Tg. Mureș s-au întîl- 
nit cu actrița Szăles Ana. Mai 
de mult, tinerii de la între
prinderea de construcții au 
organizat o discuție în ju
rul filmului „Partea ta de 
vină", iar cei de la „Metalo- 
tehnica" un concurs „Cine știe, 
răspunde" despre filmul „Lu- 
peni 29". Tot mai mulți tineri 
frecventează cineclubul.

Ne-am propus să extindem 
și asemenea forme de educa
ție estetică cum sînt cercurile 
de prieteni ai filmului, ai ar
tei plastice, cercurile de iniți
ere muzicală etc. In această 
privință însă, deocamdată, s-a 
făcut foarte puțin. Doar în 
cîteva școli există cercuri de 
prieteni ai filmului și ai mu
zicii. N-am întreprins încă o 
acțiune sistematică de edu
care estetică, cu sprijinul in
stituțiilor de artă din oraș, 
prin care să venim în întîmpi- 
narea dorinței tinerilor de a 
cunoaște comorile artei și cul
turii.

...Sînt răspunsuri primite de 
la tovarăși care răspund de 
organizarea activităților în 
sprijinul educației estetice a 
tineretului din orașul Tg. Mu
reș. Ancheta noastră a rele
vat cîteva forme bune, inte
resante. inițiative ce trebuie 
extinse. Așa cum se remarca 
în răspunsul tovarășei Herta 
Vulcan sînt încă multe de fă
cut. în primul rînd colabora
rea între instituțiile cu o a- 
semenea menire pe baza unui 
plan comun ar putea duce la 
o mai bună organizare a ac
țiunilor și la o mai largă cu
prindere a tinerilor. în al doi
lea rînd, prin solicitarea pă
rerilor și participării active a 
tinerilor, s-ar putea realiza cu 
mai multă operativitate în
ființarea acelor forme organi
zate de educație estetică, în
deobște cunoscute, dar cu prea 
puțin curaj transpuse în prac
tică în orașul Tg. Mureș. Ne
îndoios că ancheta de față cu
prinde nu numai un bilanț a 
ceea ce s-a făcut, ci mai ales 
o invitație la ce urmează să se 
facă.

tunci cînd s-a pre
gătit programul bri
găzii artistice de a- 
gitație din satul 
Surlea, Florica Da
man și Didina Galer 
se transformaseră în

niște reporteri care se informau 
cu orice prilej despre problemele 
ce frămîntau gospodăria colectivă. 
Brigadierii de cîmp Vasile Dodu, 
Radu Iacovache și ceilalți, mirați 
la început de atâta neobosit inte
res, sfîrșiseră prin a sta pe înde
lete de vorbă cu viitoarele autoare 
ale textului, scoțînd pentru unele 
răspunsuri și caietul din tașca pe 
care o purtau întotdeauna cu ei.

Spectacolul a avut loc cam în 
vremea cînd se zbicise cimpul și 
semănatul culturilor din prima e- 
pocă începuse cu bine. într-o 
după-amiază de odihnă, brigadie
rii, mecanizatorii, mînuitori de se
mănători, o bună parte din colec
tiviști și-au dat întâlnire in sala 
de spectacol. Li s-au amintit 
succesele obținute de brigada lui 
Vasile Dodu anul trecut. Tinerii 
interpreți povesteau in 
potrivite cu pricepere, 
du-se cu talent și de 
mai îndrăgite, incit toți 
cu atenție și desprindeau 
rință tâlcul întregului progiam. A- 
ceasta era de fapt o invitație la 
grija sporită pentru executarea 
muncilor agricole abia începute, la 
respectul față de recomandările 
celor doi ingineri agronomi.

în alt colț al comunei, in satul 
Bou, altă brigadă artistică de a- 
gitație prezenta un program, care 
se ocupa in întregime de i 
la semănat.

versuri 
slujin- 

cinteceie 
ascultau 
cu ușu-

fte

sala unde se dă programul, cîte- 
odată de-a dreptul de la locul 
unde a muncit în ziua aceea, și 
de la treaba ce i-a fost încredin
țată numai lui, și stând aici, la 
spectacolul brigăzii de agitație nu 
numai că se alege cu o cunoaștere 
mai adîncă a rostului muncii lui 
și a altora, dar izbutește să-și 
vadă și mai bine locul său în fa
gurele colectivei, iar această pers
pectivă „de sus" mobilizează la o 
sporire a contribuției fiecăruia la 
făurirea unei recolte bogate.

-A

In

ceput prașila „oarbă" la floarea- 
soarelui. Porumbul a răsărit. De 
ce nu se execută la timpul optim 
lucrările agricole la porumb ? 
Sînt întrebări de al căror răs
puns depinde recolta viitoare. 
Brigada e cea care întreabă, co
lectiviștii sînt cei care vor da răs
punsul. Casa regională a creației 
populare Bacău a editat cîteva 
plachete cu programe de brigadă 
care s-au dovedit foarte utile pen
tru activitatea brigăzilor artistice 
de agitație sătești. (A trecut to-

Bușilă, instructoarea artistică, a 
cerut sprijinul secretarilor organi
zațiilor de bază ll.TM. aceștia 
l-au dat patricipînd ei înșiși la re
petiții. Aceasta însemna că acti
vitatea brigăzii artistice era soco
tită de ei ca un lucru foarte se
rios, fapt de care se convinseră 
curînd și alți tineri. In prezent, 
la școala din Novăcești vin la re
petiții 16 tineri. Nu toți au „ro
luri", dar avantajul e acela că a- 
tunci cînd cineva lipsește se găseș
te imediat un altul care să-i ia lo-

programul
brigăzii artistice - 

VIAȚA SATULUI
Și la Bostănești și Novăcești 

cele două formații au deja cîte 
un program în „stagiune" și un 
altul în pregătire. In întreaga co
mună aproape 50 de tineri artiști 
amatori activează în cele patru 
brigăzi artistice de agitație. Pe 
tarlalele gospodăriei au început în 
prezent muncile de întreținere a 
culturilor. Textele, deși cuprinzînd 
date relativ recente, au trebuit să 
fie adaptate la noua etapă a mun
cii colectiviștilor. Ca niște repor
teri ai unor ediții speciale, textie
rii și interpreții celor patru bri
găzi își notează noile date : a în-

tuși cam mult de la difuzarea ul
timului text de brigadă și unele 
dintre acestea s-au și învechit). 
Mai rămîne, deci, după adaptarea 
textului la realitatea satului, să se 
treacă la însușirea lui.

Dar experiența bună e necesar 
să fie dusă mai departe, îmbogă
țită. Greutăți de moment se ivesc 
în activitatea artiștilor amatori. 
Iată un exemplu: la Novăcești, 
astă iarnă, instructoarea brigăzii 
artistice era nevoită să micșoreze 
sub minimul necesar numărul 
personajelor fiindcă interpreți erau 
puțini. Cînd tovarășa Valentina F.

cui și brigada își desfășoară acti
vitatea nestingherită.

Dar nu peste tot se întâmplă la 
fel : tinerii artiști amatori din 
Păunești ar da un ajutor și mai 
susținut colectiviștilor dacă nu 
s-ar lovi de unele piedici. De pil
dă, în satele comunei unde au loc 
de obicei spectacolele, sălile au o 
capacitate de 100—150 locuri și 
nu sînt oricînd disponibile. Iar în 
comună trăiesc peste 7 000 de lo
cuitori. Timpul s-a încălzit, acum 
se pot da programe și afară, în 
aer liber. „Nu avem unde", spu
nea tovarășul președinte al sfatu-

lui popular comunal. Tovarășul 
Corneliu Diaconu, directorul că
minului cultural, era de față.

— Ar fi un loc, interveni dîn- 
sul: Pe dealul Novăcești, aproape 
de centrul satului, s-ar putea a- 
menaja o scenă. Brigăzile de agi
tație și celelalte formații artistice 
din întreaga comună ar putea ti
vea atunci nu zeci ci sute și sute 
de spectatori. E un gînd al nostru 
încă din anii ir-ecuți. Dar... Moti
vul pentru care acest gînd, de alt
fel pe deplin realizabil, „nu poa
te" deveni faptă e, zice-se „lipsa 
unor fonduri speciale". Pădurea 
comunală va putea totuși furniza 
cea mai mare parte din materia
lul lemnos necesar pentru scenă 
iar mina de lucru ar putea-o asi
gura, în mod voluntar, sutele de 
tineri colectiviști care ar răspunde 
fără întârziere, ca și în alte dăți, 
la chemarea organizației U.T.M.

Acum e timpul ca însuși locul 
de muncă de pe tarla să devină 
o „scenă" pentru brigăzile artisti
ce de agitație. In unele zile ies 
la lucru peste 1000 de colectiviști. 
Acolo unde sînt grupați, după 
specificul muncilor, mai mulți la 

' un loc, în pauza lucrului brigada 
poate da un scurt program ai că
rui „coautori" să fie chiar briga
dierul și șefii de echipe cu ajuto
rul cărora textul „în alb" poate 
fi concretizat și pus „la zi" ope
rativ. In felul acesta, cuvîntul ce
lor 4 brigăzi va fi la timp ascul
tat și va rodi de bună seamă în 
faptele celor care făuresc, la Pău
nești recolte tot mai bogate.

C. NANCU 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Bacău

reunmxu ale 
arul Sukâxsd

Foto ! AGERPRES

La nivelul exigenței
T1NEREȚE. POEZIE, C1NTEC

(dansatoarele căminului cultural din Copălnaș, raionul Lipova)

Excursie 
documentară

CORESPONDENȚI
intre cineaști și spectatori

Cu puțin timp în urmă, cîrira din princi
palii realizatori ai filmului „Un suris in plină 
vară“ — actorii Silvia Fulda, Dem. Radules
cu, Florina Luican și regizorul Geo Saizescu 
—au fost oaspeții cercetătorilor științifici ai 
Institutului de psihologie al Academiei R.P.R.

Stabilind ca punct de plecare acordul lor 
cu majoritatea aprecierilor asupra filmului șt 
realizatorilor lui, consemnate in cronicile de 
specialitate, psihologii, ca spectatori, dar fi
rește și ca cercetători într-o specialitate strins 
legată și de artă în genere, și-au exprimat o 
serie de opinii despre film, despre tipurile 
create. Ei au apreciat ca interesant procedeul 
folosit de creatori în realizarea eroilor prin
cipali, Făniță (S. Papaiani), Petrică (Dem Ra
dulescu), președintele (George Constantini 
ș.a. Scenaristul și regizorul au izbutit să con
tureze prin modalități sugestive, caracteris
tice cîteva tipuri complexe, cu dimensiuni ca
tegoriale pentru satul oltenesc din zilele 
noastre. Psihologii au încercat scurte carac
terizări și ale artei actorilor relevînd cîteva 
din însușirile caracteristice ale interpreților.

întâlnirea dintre artiști și oameni de știință 
între care se aflau cîțiva care au efectuat 
deja cercetări în domeniul psihologiei artei 
actorului, a prilejuit, firește, un schimb mai 
amplu de păreri, ipoteze și sugestii asupra 
filmului „Un surîs în plină vară".

.ru elevii clasei de mo- 
laican.faianțari de la Școala 
de construcții din Sibiu, s-a 
organizat o excursie de docu
mentare în regiune. însoțiți 
de cadre didactice, elevii au 
vizita: Fabrica de negru de 
fum din Copșa mică, Fabrica 
de sticlă din Mediaș și Fabri
ca de faianță și sticlă din Si-

La aceste fabrici elevii au 
primă explicații de la profe
sori și muncitori privind teh
nologia proceselor de fabrica
ție și cm purtat discuții cu

r tovarăși de munc
GRIGORE ȘA NI A 

elev

Spectacole 
în deplasare

Artiști:
IPROFIL 
Sibiu s-au _ _
na Avrig unde, pe scena că
minului cultural au prezentat 
un reușit program artistic.

Stela Harhoi, Eugenia Pe- 
trașcu, Gheorghe Constanti- 
nescu, Mircea Sabău și Dard 
Bitea sînt numai cîțiva dintre 
artiștii amatori care au cules 
numeroase aplauze.

C. PlRCĂLĂBOIU 
corespondent

amatori de 
„Republica- 
deplasat în comu-

la 
din

GH. NEACȘU 
cercetător științific 

la Institutul de Psihologie

spectatorilor
I ala de spectacole 
I a cinematografului 
1 „Popular" din ora- 
■ șui Cărei, a găzduit 
' timp de două zile 
' faza regională a 

celui de al VII-lea
concurs al formațiilor artistice 
de amatori, etapa a ll-a. Cele 
mai bune iormafii de cor, dan
suri, brigăzi artistice de agita
ție. ianfare, orchestre și ta
rafuri, ciștigătoare ale con
cursurilor anterioare din ra
ioanele Satu Mare și Cărei, au 
fost mult aplaudate pentru re
pertoriile deosebit de intere
sante și atractive, axate, în spe
cial, pe oglindirea vieții noi, pe 
valorificarea tradițiilor folclo
rice și culturale dintr-o zonă 
sau alta a regiunii Maramureș. 
Pe scenă și-au făcut apariția și 
cei mai talentați soliști vocali 
și instrumentiști ai căminelor 
culturale și cluburilor.

întrecerea de la Cărei, pri
mul centru al acestui intere
sant concurs, a constituit un 
bun prilej de cunoaștere a ca
lităților reale de care dispune 
fiecare formație în parte din 
cele două raioane. Totodată s-a 
putut constata maturitatea și

competența în alegerea reper- 
(oriilor, a interpretării etc. A- 
plauzele îndelungate au răsplă
tit din plin meritele corurilor 
din Doba, Portița și cel al co
operativei „Munca" din Satu 
Mare, compus din peste 100 de 
persoane și înființat încă de pe 
vremea breslei cismarilor. De 
un succes deosebit s-au bucu
rat formațiile de dans ale cămi
nelor culturale din Bolda, raio
nul Satu Mare, și Ianculești, ra
ionul Cărei. Nu mai prejos 
s-au prezentat brigăzile artisti
ce de agitație ale gospodăriilor 
colective din Culciu Mare, cu 
textul „După 12 ani în gospo
dărie colectivă", Hotoan, și 
cea a cooperativei Igiena din 
Satu Mare. A plăcut mult pro
gramul brigăzii artistice de agi
tație a sindicatului sanitar din 
Cărei.

Dar dacă artiștii amatori, în 
majoritate tineri, s-au străduit, 
și n-a fost ușor, să ofere spec
tatorilor programe la un înalt 
nivel artistic nu același lucru 
se poate spune despre partea 
organizatorică.

Fiind la începutul etapei a 
doua a acestui concurs, în care 
iși iac prezența cele mai bune

formații din cele mai bune, se 
cade să spunem cîteva cuvinte 
de care este bine să țină sea
ma cei cărora li se încredin
țează organizarea acestor con
cursuri pe centre administrati
ve și zone folclorice.

Formațiilor artistice partici
pante la Cărei li s-a anunțat 
dinainte ordinea trecerii în re
vistă și în funcție de acest fapt 
s-a rezolvat și transportul în 
comun. Dar ajunse aici, la lo
cul concursului, pe scenă și-au 
făcut apariția într-o ordine că- 
reia-i putem spune chiar întâm
plătoare. Formații de la distan
te mari din raioanele Satu Ma
re și chiar Cărei, au fost aici 
planificate la urmă.

Atât sîmbătă, dar îndeosebi 
duminică, spectacolele au în
ceput cu un număr foarte mic 
de spectatori, pentru că mani
festările din cadrul concursului 
n-au fost suficient popularizate. 

Asemenea deficiențe și altele 
semnalate la centrul Cărei este 
bine să nu se mai repete la 
celelalte centre de concurs.

V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Maramureș

ȘT. NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Mureș-Autonomă Maghiară
Atențiune, filmăm ! (aspect din activitatea 
cinefililor amatori de la Casa de cultură din 

Caransebeș)

Filarmonica - ajutor a! prietenilor muzicii
...La Filarmonica orădeană-, 

sub conducerea tânărului diri
jor Ervin Acel, se repetă în 
cadrul unui concert educativ, 
programul săptămânal al or
chestrei. 300 de tineri urmă
resc acordurile unei simfonii 
de Beethoven.

Altădată „Petrică merse mai 
departe, cînd deodată"... și mu
zica reia firul povestirii de pe 
care Prokofiev a brodat inspi
rata uvertură „Petrică și 
lupul". Ascultătorii: o sută de 
elevi, copii ai colectiviștilor 
din satul Hodișelui de Sus.

...La clubul Fabricii „Soli
daritatea" 80 de coriști repetă. 
După repetiție, audițiile pe 
discuri însoțite de discuții, 
prezentări ale unor compozi
tori și ale operelor lor îi ajută 
pe coriști sa înțeleagă sensul, 
conținutul, stilul unor lucrări.Foto t AGERPRES

Sub o formă sau alta, ac
țiunile de educație muzicală 
întreprinse de Filarmonica din 
Oradea vin să lărgească gama 
activității inițiate pentru edu
cația estetică.

Iată acum cîteva dintre mo
dalitățile folosite în acest do
meniu.

Mai întâi „concertele educa
tive". Săptămână de săptămî- 
nă, ele cuprind programe ase
mănătoare concertelor simfo
nice. Precedate de mici pre
zentări, concertele educative 
au fost urmărite nu numai la 
Oradea, ci și în alte localități 
din regiune — Salonta, Mar- 
ghita, Aleșd. Dar concertele e- 
ducative nu pot totuși înlocui 
formele de educație sistemati
că, judicios urmărită sub ra
port pedagogic. Filarmonica a 
luat de aceea inițiativa com
pletării acestor concerte edu
cative cu o serie de „concerte 
lecții", care urmăresc familia
rizarea ascultătorilor cu ele
mente de bază ale limbajului 
muzical, cu noțiuni fundamen
tale despre formele muzicii 
vocale, corale și instrumenta
le, despre instrumentele în or
chestra simfonică, despre ma
rile perioade ale evoluției mu
zicii. La asemenea manifestări, 
care au loc nu numai în sălile 
de concerte, ci și la sediile u-

nor școli, în cluburile între
prinderilor sau la căminele 
culturale din diverse comune 
ale regiunii, au participat în 
această stagiune peste 3 000 
de tineri.

Această suită de manifestări 
ar cîștiga desigur mult în efi
ciență, dacă organizatorii ar 
acorda mai multă atenție for
melor de prezentare, atractivi- 
tății concertelor. îmbinînd ex
plicațiile însoțite de exempli
ficări, cu scurte concursuri- 
ghicitoare (avînd ca temă pro
blemele teoretice abordate în- 
tr-un concert anterior), cu 
mici seminarizări, încoronate 
la încheierea ciclului cu pre
mii pentru cele mai bune răs
punsuri (așa cum se procedea
ză la Sibiu) și cu diplome 
pentru cei care au urmărit 
întreaga suită de manifestări.

Anticipînd concertele de 
luni, duminica dimineața au 
loc de asemenea „lectoratele 
muzicale" care prezintă as
cultătorilor teme din lucrările 
ce se vor audia a doua zi. Dis
cuțiile generate de asemenea 
„consultații muzicale" înles
nesc tinerilor, care de curînd 
intuiesc comorile de bogății 
ale muzicii, să fie „în temă" 
la concert. Programele de sală, 
clare și atractive, întregesc în
țelegerea lucrărilor.

Cuprinzînd piese de largă

accesibilitate — valsuri, u- 
verturi, potpuriuri etc. — 
„concertele populare* repre
zintă o eficientă invitație spre 
Filarmonică. Cu un repertoriu 
variat accesibil, orchestra 
simfonică a întreprins un 
turneu în centrele raionale, în 
satele și comunele regiunii, 
cîștigîndu-și noi prieteni ce 
vor deveni, cu vremea, oaspeți 
obișnuiți ai concertelor simfo
nice.

Dacă am adăuga la toate a- 
cestea audițiile muzicale pre
zentate de mici formații de 
cameră (în special la Clubul 
Comerț-Lemn și la școlile din 
oraș) ne vom putea explica 
mai~ ușor procesul necontenit 
de înnoire și lărgire a rîndu- 
rilor ascultătorilor care pă
trund luni seara în sala de 
concert.

Adîncirea preocupărilor e- 
ducative ale Filarmonicii din 
Oradea se impune în ajutora
rea, colaborarea sau chiar în
ființarea în cluburile între
prinderilor, în școli a unor 
cercuri de „prieteni ai muzi
cii" care să continue activita
tea începută de orchestră. în
drumarea îndeaproape a aces
tor nuclee va avea fără îndo
ială rezultatul scontat: un pu
blic activ și pasionat.

VIORICA GRIGORESCU



Prezențe

românești
PARIS. — După o călătorie 

în sudul Franței, delegația de 
ziariști romîni care vizitează 
Franța s.a înapoiat la Paris. Ei 
au vizitat Facultatea de științe 
din Orsay, Uzina de automo. 
bile Renault, instalațiile Com
paniei generale de telegrafie 
și centrul experimental al 
companiei franceze da tele
viziune în culori.

Membrii delegației au fost 
primiți la Ministerul Afaceri
lor Culturale de secretarul 
general Jacques Jaujard. Ei au 
avut o întrevedere cu Andre 
Chansen, membru al Acade
miei Franceze și director ge
neral al Arhivelor Franței, și 
au participat la prînzul oferit 
de Claude Lebel, director al 
serviciilor de presă și infor
mații din 
Străine.

Ministerul Afacerilor

— După turneul în- 
succes la Paris unde 

un număr de 27 
Ansamblul Rapso- 
a sosit la 14 mai

Conferința pentru comerț
și dezvoltare

HAGA.
cheiat cu 
a prezentat 
spectacole, 
dia Romînă 
la Haga.

Membrii
Intîlnit cu
Radioteleviziuniî 
olandeze în cadrul unei con
ferințe de presă.

GENEVA 15 (Agerpres). — 
în ședința de vineri a Comi
siei nr. 5 (grupări economice 
regionale) a Conferinței de la 
Geneva pentru comerț ei dez
voltare 19 țări latino-america- 
ne au prezentat textele a două 
rezoluții. Una se referă la in
fluența pe care o are asupra 
comerțului țărilor în curs de 
dezvoltare grupările economi
ce ale țărilor dezvoltate din 
punct de vedere industrial — 
cum ar fi Piața comună, și a- 
cordurile comerciale preferen
țiale — cum ar fi convenția 
de asociere a grupului țărilor 
africane semnată la Yaounde. 
Cealaltă rezoluție se referă la 
crearea de grupări economice 
regionale între țări în curs de 
dezvoltare și influența pe care 
acestea o pot avea asupra co
merțului acestor țări.

Prima rezoluție cere grupă
rilor țărilor dezvoltate indus
trial să se abțină de la a crea

noi obs^cole în calea comer
țului fi în special în calea ex
porturi :r țărilor în curs de 
dezvoltare si de la practicile 
discriminatorii împotriva a- 
cestor țări.

în textul celei de a doua 
rezoluții se precizează poziția 
autorilor în favoarea creării 
grupărilor economice regiona
le între țări în curs de dez
voltare care însă, să nu prac
tice nici o discriminare și să 
nu acorde preferințe unor țări 
dezvoltate. Precizarea din ur
mă se referă la exemplul ță
rilor membre ale Common
wealthului care acordă prefe
rințe Angliei și la statele afri
cane asociate prin tratatul de 
la Yaounde care au consimțit 
să acorde avantaje țărilor 
membre ale Pieței comune.

în aceeași zi, în Comisia nr. 
4 reprezentantul Cubei, s-a 
pronunțat împotriva blocadei 
economice instituită de S.U.A. 
față de Cuba.

Delegația 

guvernamentală 

a R. P. Romîne 

a sosit la New-York
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— Delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne, 
condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a sosit la 
15 mai la New York. La aero
portul internațional „John F. 
Kennedy" delegația a fost în. 
tîmpinată de ambasadorul M. 
Hașeganu, reprezentant per
manent al R. P. Romîne la 
O.N.U., și de membri ai misiu
nii R. P. Romîne la O.N.U, 
După o scurtă ședere la aero
port, delegația a plecat spre 
Washington, unde va avea loc 
primirea oficială.

----- •-----

Ansamblului s-au 
reprezentanți ai 

și presei

BRUXELLES. — Revista bel
giană „Journal des poetes" 
consacră numărul său din mai 
1964 poeziei romînești. 50 de 
poeți romîni clasici și contem
porani figurează în acest nu. 
măr cu biografii și fragmente 
din operele lor. Revista cu
prinde, de asemenea, o prezen
tare introductivă asupra poe
ziei romînești, precum și un 
mesaj al poetului ” 
ghezi.

Tudor Ar.

MILANO. - La 
civică din Milano 
chisă expoziția cărții romî- 
nești. Expoziția face parte din 
cadrul programului de schim
buri culturale cu Italia.

La deschidere au participat: 
viceprimarul orașului Milano, 
Luigi Meda, prefectul orașului, 
dr. Calabrese, precum și mi
nistrul R. P. Romîne la Roma, 
Mihai Marin. Au luat parte, de 
asemenea, și numeroase alte 
personalități.

Expoziția ie bucură de 
succes.

Biblioteca 
a fost des-

BUDAPESTA. — Vineri a 
fost inaugurat Tîrgul interna
țional de la Budapesta pe anul 
1964. La deschiderea festivă 
au participat: Istvăn Dobi, 
președintele Consiliului prezi
dențial al R. P. Ungare, Janos 
Kadar, președintele Consiliului 
de Miniștri, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., reprezentanți 
ai vieții politice și econo
mice, delegații guvernamentale 
străine. Din partea R. P. Romi
ne a participat delegația gu
vernamentală condusă de Vic
tor Ionescu, ministrul comer
țului exterior.

După discuțiile

în problema Basutolandului
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Ministrul pentru problemele 
Commonwealthului și pentru 
colonii, Duncan Sandys, a a- 
nunțat in Camera Comunelor 
încheierea lucrărilor conferin
ței pentru stabilirea viitorului 
constituțional al Basutolandu
lui, protectorat englez în Afri
ca de sud. El a subliniat că în 
cadrul acestei conferințe s-a 
realizat un acord asupra in
stituirii unei noi constituții 
pentru Basutoland.

Potrivit acestui acord, după 
un an de la încheierea alege
rilor care se vor desfășura 
conform noii constituții, Basu
tolandului t se va acorda inde
pendența. Data desfășurării a- 
legerilor nu este însă stabilită 
prin acord. Totodată, minis
trul britanic a ținut să men
ționeze că independența va fi 
acordată numai după ce „Ba- 
sutolandul își va exprima do
rința în mod clar, fie prin in
termediul unui referendum, fie 
prin parlamentarii aleși**.

Potrivit noii constituții, în 
Basutoland va funcționa un

organ executiv format din 
două camere. Camera inferioa
ră va fi aleasă prin vot gene
ral, însă, paralel cu aceasta se 
creează un Senat format din 
șefii de triburi și din persoane 
numite de șeful de trib su
prem. Șeful de trib va repre
zenta pînă la acordarea inde
pendenței Basutolandului gu
vernul englez, iar după acor
darea independenței va fi șe
ful noului stat.

In perioada de tranziție — 
pînă la acordarea independen
ței — guvernul englez, potri
vit agenției Reuter, își va 
menține controlul în proble
me ca politica externă, apă
rarea, securitatea internă, fi
nanțele.

Agențiile de presă califică 
rezultatele conferinței de la 
Londra ca un insucces pentru 
delegația Basutolandului care, 
facînd concesii guvernului en
glez, a renunțat la revendică
rile sale esențiale în probleme 
importante ca stabilirea unui 
termen precis pentru organi
zarea alegerilor și, deci, a da
tei acordării independenței.

Trimisul filipinez a sosit
in capitala Malayeziei

KUALA LUMPUR 15 (Ager- 
preș). — Trimisul special al 
președintelui Filipinelor, Sal
vador Lopez, a sosit vineri la 
Kuala Lumpur, după ce în 
prealabil a vizitat Djakarta și 
a făcut o escală la Bangkok. 
Lopez urmează să înmîneze 
primului ministru al Malaye- 
ziei o scrisoare din partea pre-

Premiile
de la Cannes

CANNES 14 (Agerpres). - 
La 14 mai, juriul a anunțat 
premiile atribuite în cadrul 
celui de-al 17-lea Festival in
ternațional al filmului de la 
Cannes.

Marele premiu (Palme d’Or) 
a revenit filmului muzical 
francez „Umbrelele din Cher
bourg", realizat de Jacques 
Demy, iar premiul special al 
juriului — filmului japonez 
„Femeia nisipurilor", realizat 
de Hiroși Tesigahara.

Premiul pentru cea mai 
bună interpretare feminină a 
fost atribuit actriței engleze 
Ann Bancroft pentru rolul 
jucat în filmul „Mîncătorul 
de dovleci" și actriței ameri
cane Barbara Burrie pentru 
interpretarea sa din filmul 
„Un cartof, doi cartofi".

Pentru cea mai bună inter
pretare masculină au fost dis
tinși actorul maghiar Antal 
Pager pentru rolul din filmul 
„Ciocîrlia." și italianul Saro 
Urzi pentru rolul jucat în fil
mul „Sedusă și abandonată", 
al regizorului italian Pietro 
Germi.

Marele premiu pentru fil
mele de scurt metraj a fost 
atribuit filmelor „Farmecul 
satului", realizat de regizorul 
francez Franșais Reichenbach 
și „Prețul victoriei" al regizo
rului japonez Nebuko Shi
buya.

Premiul internațional al 
criticii a revenit filmului po
lonez „Pasagera", realizat de 
regizorul Andrzej Munk, de
cedat în timpul turnării fil
mului.

Japonia. în Shiva Park din Tokio a avut loc zilele trecute o 
manifestație a populației în semn de protest împotriva tra
tativelor japono-sud-coreene. In fotografie: Aspect din timpul 

demonstrației

Situația din Cipru
NICOSIA 15 (Agerpres). — Vi

neri, președintele Republicii Cipru, 
Maksrios, însoțit de generalul 
Gyani, comandantul forței O.N.U. 
in Cipru, a sosiți a Famagusta 
pentru a studia personal posibi
litatea de a se pune capăt situa
ției încordate din acest oraș.

După cum menționează agen
ția France Presse, vizita lui 
Makarios la Famagusta are loc 
ca urmare a demersurilor făcute 
de consilierul politic special al 
comandantului forței O.N.U. în 
Cipru, Alejandro Flores.

Potrivit agenției, președintele 
Ciprului ți comandantul forțelor 
O.NLL, Gyani, au avut o între
vedere cu reprezentanții comuni
tății grecești din oraș.

La gfirșitul acestei întrevederi, 
genershd Gyani a declarat că au 
fost discutate caile de restabilire 
2 unei vieți normale la Famagus
ta. „Sper, a spus comandantul 
forțelor ON.U., ci aceasti între
vedere va fi urmată ie -ezu.tsîe 
concrete". P-tsedzxtKe MiktrM 
fi generdu. Gyez olvxzzxz w 
cursul zilei .t
timp, fn Gpripxz s-s
făcut cuncsnz cL ri i—rx inter
venției ‘inte ie cv^sndsrcu. 
forței O3Î.1L. 5* « fens
la un zzc'i crxr- grea
ți t . :: - • - -. . - -
agricole ie pnezâza-i zs'.rzetz. 
ambelor si se b-aart
de toată abertszts vax-s s-șz 
lucra ^inaeu. ONil dea 
Cipru v- sa-r~ranges, rcr-.-.z^-es

ordinei în timpul desfășurării 
lucrărilor agricole.

NICOSIA 15 (Agerpres). — Joi 
după-amiază a sosit la Nicosia, 
veninid de la New York, Galo 
Piaza, reprezentantul personal al 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, și consilier politic pe 
lingă comandantul forței O.N.U. 
în Cipru. în declarația făcută la 
sosire, el a arătat că misiunea sa 
în Cipru este de a contribui, ală
turi de generalul Gyani, Ia înce
tarea imediată a luptelor dintre 
cele două comunități. Totodată, 
reprezentantul personal al lecre- 
tarului general al O.N.U. a men
ționat că în timpul șederii aale în 
capitala Ciprului va avea o serie 
de întrevederi cu președintele 
Makarios și vicepreședintele Ku
duk, precum și cu conducătorii 
celor două comunități din insu
lă în legătură cu punerea în prac
tică a programului de 10 puncte 
prezentat de secretarul general al 
OlN-U. Arest prrcrac. * subli- 
taet Gafe Piaza prevede îndepăr
tarea ratrr. rr din
ssscX restxrc-ire* Lbertâții de 
dxariap* mterA dezarmare* tu- 
tzrcc dșâoț'xx ore rizt prinși 
pzrriad iSeșx trr» asupra lor, 
rmararrere» Ia postările lor a

Alegeri parțiale
pentru Camera Comunelor
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Vineri au fost date publicită
ții la Londra rezultatele ale
gerilor parțiale care au avut 
loc în patru circumscripții e- 
lectorale ale Angliei pentru 
completarea locurilor rămase 
vacante în Camera Comune
lor.

După cum transmite agenția 
Reuter, din cele patru circum
scripții, trei locuri au fost ob
ținute de conservatori, în timp 
ce al patrulea a revenit labu
riștilor. Anterior, toate cele 
patru locuri aparțineau con
servatorilor.

Ca urmare a rezultatelor a- 
cestor alegeri, din cele 630 
locuri ale Camerei Comunelor, 
conservatorii și aliații lor de
țin 358, laburiștii — 259, libe
ralii — 7, independenții — 2, 
iar 4 locuri sînt vacante.

Comentînd rezultatul alege
rilor, agenția France Press® 
subliniază că în ciuda sonda
jelor opiniei publice britanice 
care în ultima vreme au dat 
laburiștilor un avans de 10 
pînă la 15 la sută, conserva
torii și-au menținut pozițiile 
în trei din cele patru circum
scripții unde au avut loc ale
gerile parțiale. Potrivit agen
ției, alegerile de ieri s-au sol
dat, în ciuda previziunilor, cu 
o „victorie psihologică pentru 
guvern, iar pentru laburiști cu 
o relativă dare înapoi". Marii 
învinși al acestor alegeri au 
rămas însă liberalii care au 
obținut în medie în cele trei 
circumscripții în care și-au 
prezentat candidațil, 10 la sută 
din voturile exprimate.

încheierea Sesiunii N.A.T.O
HAGA 15 (Agerpres) - „Mini

ștrii de externe ai Pactului Nord- 
Atlantic și-au încheiat joi seara 
sesiunea lor anuală de primăvară 
fără ca cele mai serioase diver
gențe ale lor să fi fost aplanate", 

' ' corespondentul din
al agenției Associated 

Corespondentul subliniază 
privința principalelor pro- 
politice, ce stau în fața 

15 țări membre ale

relatează 
Haga 
Press, 
că în 
bleme 
celor 
N.A.T.O. — atît în Europa cît și 
în America și Asia — „miniștrii 
de externe au izbutit numai să-și 
definească divergențele*.

Rezumînd bilanțul acestei se
siuni, A.P. relevă că a devenit 
încă o dată clar că Franța este 
hotărîtă să reziste unei comasări 
a forțelor militare naționale.

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Muroille, a 
arătat limpede că „guvernul fran
cez, deși sprijină cu fermitate țe
lurile pplitice ale alianței, nu-i 
este pe plac organizarea sa mili
tară".

Referindu-se la acest discurs, 
agenția U.P.I. arată că declarația 
ministrului de externe al Franței 
„a fost interpretată de anumiți 
diplomați occidentali ca o sfidare 
fățișă la adresa spiritului alianței".

Nici în ce privește celelalte 
probleme discutate nu s-a reali
zat o unitate de vedere în cadrul 
acestei sesiuni ministeriale a 
N.A.T.O. Luînd ca exemplu, pro
blema Ciprului, care a ocupat un 
loc important în cadrul discuții
lor, se poate spune că, în afara 
unui apel la înțelegere adresat 
Greciei și Turciei, nu s-a obținut 
nimic. Nici chiar acest apel nu a 
fost aprobat de cei doi miniștri 
de externe, fiecare văzînd rezol
varea problemei cipriote în fe
lul său.

Aceste aprecieri ale agenției 
Associated Press sînt întregite de 
o serie de declarații ale miniștri
lor de externe participanți la se
siune, cum ar fi spre exemplu cea 
a ministrului de externe al'Olan- 
dei, Luns, care arăta că „nu se 
poate spune că s-a găsit o soluție 
asupra problemelor discutate".

nisterial al N.A.T.O., ziarul 
francez ,,L’Aurore" scrie: 
„N.A.T.O. s-a angajat pe calea 
dizlocării. Franța nu participă 
decît în mică măsură la alian
ța militară. ...Partenerii reu
niți timp de trei zile la Haga 
nu s-au revoltat și nu s-au e- 
moționat, ci resemnați cu de
zintegrarea N.A.T.O., ei s-au 
angajat pe calea unor relații 
cu caracter bilateral, așa cum 
a cerut guvernul francez".

Ziarul „Le Figaro* apre
ciază că ațît delegația ameri
cană cit Șt cea franceză s-au 
străduit „să nu învenineze re
lațiile între cele două țări*, 
dar „în timpul discuțiilor pri
vitoare la.reforma N.A.T.O. a 
apăruț un sentiment de neîn
credere".

ședintelui Macapagal și să-1 
facă cunoscute punctele de ve
dere ale președintelui Sukarno 
privitoare la o nouă întîlnire 
tripartită la nivel înalt. în de
clarația făcută la sosire, el a 
subliniat din nou că o confe
rință tripartită ar constitui 
„cheia soluționării actualelor 
dificultăți din relațiile Mala- 
yeziei cu Indonezia". El a 
menționat, de asemenea, că nu 
deține o formulă nouă pentru 
a se ajunge la convocarea con
ferinței tripartite, ci că insistă 
asupra organizării ei pe baza 
unei formule precedente. Po
trivit acesteia, tratativele pen
tru rezolvarea aspectelor poli
tice ale problemei trebuie să 
înceapă concomitent cu rezol
varea aspectelor militare. Du
pă cum se știe, Malayezia s-a 
opus acestei soluții, punînd ca 
o condiție prealabilă convo
cării conferinței tripartite la 
nivel înalt discutarea și solu
ționarea în primul rind a pro
blemelor de ordin militar și 
abia apoi a aspectelor poli
tice.

Indonezia a anunțat că va 
studia din nou formula pro
pusă de Fiii pine, dar se opune 
oricăror condiții prealabila 
puse de Malayezia pentru or
ganizarea întilziril tripartite 
la nivel înalt.

Bunică la 31 de ani

In orașul Bilbao trăiește 
o bunică în vfcută de 31 
de ani. Ea s-a măritat 

la 14 ani și prima sa fiică s-a 
măritat la aceeași virstă. De 
curind fiica ei a născut un 
băiat, iar bunica a născu: un 
al doilea băiat după nașterea 
nepotului. în acest feL 
unchiul este mai mic deci: 
nepotul.

Un al doilea „Turn 
EiHeL japonez

PARIS. — Comentînd rezul- 
țațele sesiunii Consiliului mi-

/n orașul Kyoto, fosta ca
pitală a Japoniei, renu
mit prin monumente is- 

‘ tor ice de înalta artă, și prin 
peisajul de o rară frumusețe, 
a început construirea unui 
„Turn Eiffel*, în metal, în sti
lul celui care se construiește 
la Tokio și rivalizează cu cel 
de la Paris. El urmează să 
aibă o înălțime de 131 metri 
și va fi fixat pe o clădire cu 
9 etaje, care a și fost construi
tă. Turnul va fi terminat la 
sfîrșitul acestei veri.

La aflarea acestei știri, in 
orașul Kyoto s-a organizat o 
mișcare de protest pentru a

distrugem unor rm-plica 
mite monumente istorice.

La secretariatul O.N.U. s-a 
anunțat că 50 000 de nu- 
bieni, locuind fn 13 lo

calități la sud de frontiera 
dintre Egipt și Sudan, și care

Gafe Plasa a arăar că manda
ta th va ha «rirrit la *7 iunie, 
asa cant prevede rrtârirea Coa- 
sr'rrnm de Seczritate.

La Lacxze» fEbretxi « fost tnanp -e re-rer.- îx sod exP*' mav =3 «ssrem de reglare a 
cinrifeief oi featoraf Ith n'fin ori. £a r as opeaf rie tsoatasat in ope

rator, dezsocstreaxa poszbilrtdfife efrmferr. ca cotoral teJevuiunif

x-seezi ai 5e seasdse de 
UokI ertaficial ce p. erect 
«tri nu ce box.-il de I< As- 
saaa. vor fi torafen pâd ia- 
tr-n ea pe pcasnEScr'. aoâ ta 
Sade*. Acest smrier de

jatoraX tehaae al OJT.L’.
Nvineaă părăsesc locurile

Circx 31 sfizeese bre eyx- 
teae vor 5 «eceacre

aeesees ope-zrrix-, 
cet eațrâide t—.pz-et aoâor 
pâfltâasaru caw^sâreiu ie fe- 
crâaȘe, etc. O porte
aceste Aeizsae.z nu ft ampe- 
riM de RJLU.

care au pierit în
MMBb de la Cannae, fn anul
ZI4 de era noastzâ.

StfedeMe si fost găsite In 
apruțxere de orașul Barletta.

Jaferesetud pe bibliofili

TOATE
unde rîrcmofri lor cu locuit 
de 4 000 de cxî pentru a se 
muta într-n oraș nou, Kashm 
el Girba și ta cite sate situate 
mai la sud. Exodul a început 
din luna ianuarie. Un mare 
număr din acești aabieni s-au 
suit în tren pentru pnma oară 
in viața lor. precedați de vi
tele și efectele lor.

Schelete medievale 
sau antice f

Md de scbeLeie descoperite 
intr-o groapă cocaină 
vor fi unoi exa

men cu carbon radioactiv pen
tru a se stabili dacă datează 
din evul mediu, sau dacă sînt 
resturile soldaților romani și

ț ' u ex^xrtas din Chicago 
a cehzzâ^onat de la un 
pcrieilz* ia schimbul 

vr.icșex sxxze de 2 750 000 de 
doiom, o rdo-oasc colecție de 
cărți. sgTxacrise rsre și ta- 
bicurrL Coieeția tc tzlzzezzd 800 
ce TC’lzTte csrprisziad 19 lu
crări sÂeioespeene^e dintre 
cele moi rare, xxa dm prinze- 
le edațaz ale cărții „Troilus și 
Cressdx" de C&icker, ale căr- 
țițri ^Alice ta țara miwnL. 
lor" cu ehtei desene originale 
de Tenniel, picturi ale lui 
Benxenuto Cefimi și Michel
angelo, exemplare rare de 
biblii, dintre care una tipări
tă In 1466 la Strasbourg.

REDACȚIA 5! ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Setatei!’, TeL 17.80.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sctatefi'

Pe 
s c u
R 
T

O

Pe 
s 
c u R 
T

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I

VIENTIANE. — Primul ministru laoțian, Suvanna 
Fumma, a plecat țoi la Muong Phanh, în Valea Ul- 
cioarelor, unde se află sediul comandamentului tru
pelor neutral is te. N-au fost date în mod oficial ex
plicații asupra motivelor plecării primului ministru, 
dar se crede că el urmează să aibă convorbiri cu 
comandanții armatei neutralist® în legătură cu re
centa constituire a unui comandament unic al tru
pelor de dreapta și al celor neutraliste, din care, 
însă, nu tace parte decît un singur reprezentant al 
acestora din urmă.

HAVANA. — într-o declarație transmisă de radio 
Havana primului ministru al Republicii Cuba, Fidel 
Castro, a făcut cunoscut că o navă de tipul „Rear" 
a bombardat și mitraliat Fabrica de zahăr „Luis Car- 
racedo" din portul Pilon (nord-vestul provinciei 
Oriente). In urma atacului au ars 70 000 saci cu za
hăr.

în legătură cu aceasta, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Cuba, Raul Roa, a trimis secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o notă în care atrage 
atenția asupra gravelor consecințe pe caro le-ar 
putea avea recentele incidente de-a lungul coastei 
cubane. El a cerut ca nota să fie difuzată ca docu
ment oficial al O.N.U.

LEOPOLDVILLE. — Partizanii congolezi care, după 
cum sa știe, aeționează în provinciile Kwilu și Kivu, 
și-au extins acțiunile și în capitala țării. Autoritățile 
congoleze, menționează agenția A.P., au luat măsuri 
speciale de pază. în jurul clădirilor publice au fost 
postate trupe în stare de luptă.

Partizanii congolezi, arată agenția, continuă opera
țiunile și în cede două provincii.,

LONDRA. — Comitetul pentru problemele apărării 
și pentru politica externă referitoare la teritoriile de 
peste mări al cabinetului britanic a avut o ședință 
consacrată situației din Aden. Ședința a fost prezi
dată de primul ministru, Alec Douglas-Home.

Totodată, se anunță că Hugh Fraser, ministrul for
țelor aeriene, a plecat Intr-o călătorie în Orientul 
Mijlociu și Extremul Orient. El va face o primă es
cală în Aden, pentru a avea întrevederi cu coman
danții trupelor britanice staționate acolo.

ALGER. — Prima parte a tratativelor dintre Alge
ria și Franța în legătură cu exploatarea zăcămintelor 
petroliere din Sahara, s-a încheiat joi. Ambele părți 
cu afirmat că sînt satisfăcute de rezultatele obținute 
în cele cîteva zile de tratative secrete. Reprezen
tanții algerieni și francezi urmează sa se întîlnească 
din nou la 16 iunie.

CAIRO. —. Pe șantierul barajului de la Assuan a 
avut loc ceremonia aruncării în aer a zăgazului, 
ceea ce a permis devierea apelor Nilului în sectorul 
de construcție a barajului. Prin aceasta s-a încheiat 
prima etapă a lucrărilor la canalul de deviație, la 
tuneluri și la hidrocentrală. Lucrările la barajul înalt 
continuă.

Cu acest prilej s-a ținut un miting, la care au 
luat curintul Mohamed Sidki Soliman, ministrul 
egiptean pentru barajul înalt de la Assuan, Gamal 
Abdel Nasser, președintele R.A.U., N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de miniștri al U.R.S.S., Ab- 
dallah As Sallal^ președintele Republicii Arabe Ye
men, Abdel Salam Aref, președintele Republicii Irak,

MOGADISCIO. — Ministrul Informațiilor al Soma
liei, Aii Mohamed Hirave, a anunțat că în regiunea 
de nord, la frontiera cu Kenya, s-au produs recent 
noi incidente. In declarația dată publicității de gu
vernul somalez, se subliniază că dacă situația de la 
frontieră va continua să se înrăutățească. Somalia 
va apela la Organizația Unității Africane și, dacă va 
ii necesar, Ia Organizația Națiunilor Unite.

ANKARA. — Agenția France Presse Informează 
că Senatul turc a aprobat vineri în unanimitate pro
iectul de lege prevăzînd extinderea apelor teritoriale 
ale Turciei de la 3 la 6 mile marine și a apelor des
tinate pescuitului de la 6 la 12 mile.

Acest proiect a fost votat și de Adunarea Națio
nală a Turciei.

RIO DE JANEIRO. — Agenția Associated Press 
relatează că Ministerul brazilian al Afacerilor Exter
ne a anunțat la 13 mai că Brazilia a rupt relațiile 
diplomatice cu Cuba.

I PARIS. — La Paris a fost semnat un acord între
U.N.E.S.C.O. și Maroc în legătură cu crearea unui 
centru pentru formarea de cadre administrative și de 

I cercetări pentru Africa.
Acordul, aprobat recent de ministrul de externe 

marocan Reda Guedira, a fost semnat de directorul 
general al U.N.E.S.C.O., Rene Maheu.
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