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0 Cele mai apropiate aju- I 

toare — grupele U.T.M. I

La ancheta noastră răspund:
• Ing. Ion Dan Buzulică

membru în Comitetul U.T.M., Uzinele chimice „Victoria" — Floreștl

• Ing. Ion Iosif
directorul Fabricii de hlr tie-Bușteni

jHR
entru crearea con
dițiilor de studiu 
și documentare, 
muncitorii, ingine
rii și tehnicienii 
din Uzinele chimi
ce Victoria-Flo-

rești, dispun de o bogată bi
bliotecă tehnică care cuprinde
11 500 vo-lume, 1 400 broșuri,
4 732 reviste de specialitate ro 
mînești și 2 296 reviste străine 

în scopul răspîndirii și stu
dierii cărții tehnice, cabinetul 
tehnic, în colaborare cu comi
sia inginerilor și tehnicienilor, 
editează începînd din octom
brie 1963 buletinul lunar de
informare tehnică care cuprin
de programul de conferințe 
tehnice din luna respectivă, re
comandări asupra documenta 
ției sosite în uzină, tabele cu 
revistele tehnice romînești și 
străine apărute. In afară de a- 
ceasta, în fiecare atelier exis
tă cite o bibliotecă tehnică vo
lantă, dotată cu cărți legate de 
procesul de producție specific 
secției respective.

Din inițiativa organizației 
U.T.M., începînd de anul trecut, 
pentru muncitorii chimiști se 
organizează lunar conferințe 
cu caracter tehnic-general, ți
nute de ingineri și tehnicieni. 
Acestea au ca scop în primul 
rînd să generalizeze metodele 
avansate de muncă, făcîndu-se 
în același timp și populariza
rea cărților tehnice noi apăru
te în domeniul nostru de spe
cialitate — fabricarea anvelo
pelor.

Cîteva din aceste conferin
țe : „Sudura cablurilor de alu 
ș.iiniu", „Rolul maistrului în 
asigurarea și ridicarea calității

La cele 15 cursuri de ridi
care a calificării de la Fa
brica de mase plastice — 
București, participă peste 
500 de muncitori. Fotorepor
terul nostru a surprins un 
moment de la lecția „Prelu
crarea polistirenului prin 
procedeul injecției", pe care 
maistrul Ion V. Olaru o pre
zintă muncitorilor din ate

lierul de specialitate.

Foto: N. STELOR1AN 

— Aplauze la scenă deschisă

anvelopelor”, „Proiectarea an
velopelor" etc.

„Tribuna chimistului”, con
stituie o altă formă prin care 
literatura tehnică, metodele și 
procedeele avansate de lucru 
sînt larg popularizate. Ea con
stă dintr-un ciclu de comuni
cări și lecții prezentate lunar 
în fața muncitorilor. Fiecare 
din referate este completat de 
unul sau două coreferate alcă 
tuite de muncitorii fruntași, 
realizîndu-se și pe această cale 
un schimb de experiență.

Comitetul sindicatului, în co
laborare cu organizația U.T.M., 
au inițiat de curînd deschide
rea unei expoziții ce s-a dove 
dit instructivă: „Cartea tehnică 
un ajutor prețios Ia locul de 
muncă". Aici au fost expuse 
coperți de cărți și titluri din 
revistele care cuprind articole 
și probleme legate de specifi
cul fiecărei secții. Efectul a- 
cestei expoziții a fost că în de
curs de o lună, numărul celor 
ce au solicitat cărți de la bi
blioteca tehnică a sporit cu 
peste 60.

Organizația U.T.M. din sec 
ția U.M. a organizat două con- 
curs.’n „Recunoașterea cărți
lor tehnice” și „Cine știe me
serie, cîștigă". Au participat 
majoritatea tinerilor, iar cîști- 
gătorilor, utemiștii Constantin 

Lazăr, conducător calandru, 
Alexandrina Ungureanu, mun
citoare camere velo și P. Me- 
dințu, vulcanizator, li s-au a- 
tribuit premii în obiecte. Căr
țile nou apărute în Editura teh
nică sînt prezentate prin pa
nouri special amenajate în fie
care secție și atelier.

In această perioadă, în ca
drul uzinei noastre s-au îmbu
nătățit multe procedee tehno
logice. Aș aminti, de pildă, pe 
cea mai recentă : schimbarea 
procesului tehnologic de vulca
nizare a anvelopelor. Noul pro 
cedeu permite automatizarea 
acestei operații ceea ce a fă
cut ca productivitatea munci: 
să sporească considerabil. O 
importantă contribuție în re
zolvarea acestei probleme au 
adus-o tinerele Mariela U1- 
meanu, ingineră în cadrul ser
viciului tehnic și Geamai F_ 
tehniciană de la secția velo 
moto.

Studierea literaturii tehnice 
și de specialitate a ajutat mult 
la îmbunătățirea proiectelor, 
la creșterea rezistenței anvelo
pelor. Astfel, tinerii ing. Gh. 
Pasat. ing. Dan Suster. chimist 
Gh. Ganea. tehnician Gh. Bu- 
soiceanu din cadrul biroului 
de construcții de anvelope, au

(Continuare în pag. a IlI-a)

1 n sectoarele de 
producție ale fa
bricii noastre lu
crează un mare nu
măr de muncitori, 
ingineri și tehnici
eni cu diferite spe

cialități, majoritatea dintre a- 
ceștia fiind tineri care au acu
mulat In decursul a numai ci- 
torva ani o bogată experiență. 
Un loc de frunte în preocupările 
colectivului nostru îl ocupă li
teratura tehnica de specialitate 
care se bucuri de o largă parti
cipare în introducerea tehnicii 
avansate, în îmbunătățirea con
tinuă a procesului de producție. 
Cartea tehnică informează și 
documentează asupra nivelului 
tehnicii actuale în domeniul 
chimiei, celulozei și hirtiei, me
canicii și energiei electrice pe 
toți muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii noastre.

Menționez ca un fapt îmbucu
rător, atenția cu care cadrele
noastre cercetează documenta
ția pe care biblioteca tehnică — 
dotată cu peste 6 (ZX) de volume 
și 200 de broșuri de specialitate 
precum și cu mai bine de 100 
de reviste romînești și străine 
— le-o pune la dispoziție. Cor. 
ducerea fabricii a luat xadsur 
din timp ca în acest an sd spo
rească numărul abonamentelor
la cărți și reviste tehnice d 

specialitate prin C.L.D C., libră
riile din localitate. Institutul de 
documentare tehnică etc. De 
asemenea, în funcție de cerin
țele ce se ivesc în procesul de 
producție, prin cabinetul tehnic 
se asigură procurarea filmelor 
tehnice, a unor copii după do
cumentațiile existente la Cen
trul de documentare al Ministe
rului industriei petrolului și chi
miei. Biblioteca tehnică, în co
laborare cu comitetul sindica
tului și comitetul U.T.M., folo
sesc diferite metode de popu
larizare a cărților și publicații
lor intrate în bibliotecă. In 
toate secțiile există vitrine în 
care sînt expuse cărți tehnice 
deschise la capitolele care inte
resează cel mai mult sectorul 
respectiv. Lunar, sînt afișate 
titlurile cărților procurate de 
biblioteca tehnică, iar la stația 
de radioamplificare membri ai 
comisiei inginerilor și tehnicie
nilor prezintă recenzii ale celor 
mai interesante articole și cărți 
de specialitate. Pe lingă biblio- 

termică, există și un grup 
colaboratori voluntari care 

difuzează cărțile și revistele 
:eJuMce -a locul de muncă. In 
^'-rșit, paralel cu dotarea biblio- 
teal tehnice, cele 8 biblioteci 
volante existente în fabrică sînt 
n permanență reîmprospătate 

cu ultimele noutăți tehnice.
Prin formele specifice folosi

te, comitetul U.T.M. și organi
zațiile U.T.M. din sectoarele 
productive au sprijinit condu
cerea tehnico-administrativă în 
ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor, prin răspîndirea și 
studierea cărții tehnice. Organi
zațiile U.T.M. ne-au acordat 
sprijin în difuzarea literaturii 
de specialitate la locul'de mun
că, iar în cadrul „Decadelor 
cărții tehnice" — în fața unui 
mare număr de tineri — au fost 
prezentate cărți și publicații 
din domeniul industriei hirtiei 
și celulozei. A devenit o obiș
nuință la noi organizarea „Se
ratelor tehnice" în care prezen
tările amintite sînt urmate de 
discuții. Ingineri și tehnicieni 
cu experiență, care au studiat 
deja lucrările prezentate fac 
precizări pe marginea unor ar
ticole sau capitole.

In primele luni ale acestui 
an, numărul cititorilor tineri a

(Continuare în pag. a IlI-a)

Instalație 
de cocsare 

la Brazi
La Rafinăria Brazi a intrat 

în funcțiune o instalație de 
cocsare, a doua de acest fel 
din țară. Ea este executată 
după un proiect romînesc și 
este dotată cu utilaj modern 
fabricat în țară, avînd un 
înalt nivel de mecanizare și 
automatizare. Capacitatea sa 
de prelucrare este cu 60 la 
sută mai marc decît prima 
instalație de acest fel aflată 
la Onești.

Gudronul, produs rezidual 
provenit de la instalația de 
distilare atmosferică și în vid, 
se prelucrează și se transformă 
aici in benzină, motorină, gaze 
lichefiate și cocs. După calcu
lele specialiștilor, în mai pu
țin de doi ani, prin producția 
sa instalația de cocsare ve. a- 
coperi investițiile făcute. Coc
sul de petrol — produs finit 
al instalației — este folosit 
pentru electrozi în industria 
de aluminiu.

Tot la Rafinăria Brazi a fost 
dată recent în exploatare o 
instalație de tratare electrică 
a țițeiului, înainte ca acesta 
să intre în procesul de prelu
crare. Cu ajutorul ei se înlă
tură conținutul de apă și sare 
din țițeiul sosit din schele și 
se evită în acest fel coroziuni
le instalațiilor de prelucrare, 
prelungindu-se durata lor de 
funcționare.

(Agerpres)

Aniversarea 
lui Galilei

In cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Con- ; 
siliul Mondial al Păcii, marți j 
in aula Bibliotecii centrale u- | 
niversitare din Capitală a j 
avut loc o festivitate consacra
tă împlinirii a 400 de ani de la 
nașterea lui Galileo Galilei, 
organizată de Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii, In
stitutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și 
Comisia națională a R. P. Ro
mine pentru U.N.E.S.C.O.

Au participat oameni de 
știință și cultură, precum și 
reprezentanți ai ambasadei 
Italiei la București.

Despre viața și opera mare
lui om de știință al Renașterii 
a vorbit prof. dr. Alexandru 
Bălăci, prorector al Universi
tății București.

(Agerpres)

Vizita in Republica Populară Romină
a președintelui Republicii
.Arabe Yemen, mareșalul

Abdullah al-Sallal
i.

Azi sosește la București, la 
Invitația președintelui Consi
liului de Stat al R.P.R., Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Republicii Arabe Yemen, 
mareșalul Abdullah al-Sallal, 
însoțit de înalte oficialități 
yemenite.

Președintele Abdullah al- 
Sallal s-a născut la Sanaa, ca
pitala Republicii Arabe Ye
men, în anul 1917. Si-a făcut 
studiile în Yemen, și a absol
vit Academia militară din 
Irak. Devenind ofițer, după 
terminarea studiilor, s-a re
întors în țară, unde a ocupat 
diferite posturi de conducere 
în cadrul armatei yemenite. 
în acest timp s-a alăturat for
țelor antimonarhice, colaborînd 
cu grupul de ofițeri care mili
tau pentru înlăturarea vechi
lor orînduieli feudale.

Ca urmare a activității sale 
antimonarhice, în 1948 Abdul
lah al-Sallal a fost arestat și 
ținut în închisoare timp de 
7 ani.

în perioada următoare, Ab
dullah al-Sallal a devenit co
mandant al armatei yemenite. 

Avînd această calitate a con
tinuat activitatea sa opozițio
nistă, pregătind și conducînd 
direct acțiunea de înlăturare 
a regimului monarhic, în urma 
căreia, la 26 septembrie 1962, 
a fost proclamată Republica 
Arabă Yemen.

După instaurarea Republicii, 
Abdullah al-Sallal a fost nu
mit președinte al Consiliului 
Revoluționar, președinte al 
Consiliului de Miniștri și co
mandant suprem al armatei 
republicane. Din noiembrie 
1962 a devenit președinte al 
Republicii Arabe Yemen.

Din înalta funcție pe care o 
deține, președintele Abdullah 
al-Sallal activează neobosit 
pentru dezvoltarea economică, 
socială și culturală a Yeme
nului, promovînd o politică de 
neutralitate, neparticipare la 
blocuri militare, lichidare a 
rămășițelor colonialismului și 
de menținere și consolidare a 
păcii pe baza principiilor co
existenței pașnice.

Poporul romîn urează înalți- 
lor oaspeți yemeniți bun sosit 
în țara noastră.

4

*

■
 ( devenit obișnuită at- 
p mosfera sălilor în 

care se desfășoară 
concursurile artistice 
de amatori. Specta- 
/’oui s-au obișnuit cu 
asemenea spectacole 

și aplaudă arta amatoare — cu
noscători, exigenți — cu căldură 
și generozitate.

Am retrăit această realitate de 
curînd la Sibiu, la faza regională 
a celui de al Vll-lea concurs. Timp 
de trei zile sala Teatrului de Stat 
— cu cele 450 locuri — a fost 
neîncăpătoare, pînă la 12 și 1 
noaptea. Timp de trei zile zeci și 
zeci de sibieni au stat în fața tea
trului întrebînd „n-aveți un bilet 
în plus ?M ca la turneele artistice 
de prestigiu. Pentru că, într-ade- 
văr, trecerea în revistă a forma
țiilor amatoare a devenit turneu 
artistic de prestigiu.

„Caietele de concurs" ale zecilor 
de echipe din raioanele Mediaș și 
Sibiu atestau activitatea acestora.

...145 de tinere talente au urcat 
pentru prima oară, reunite, pe sce
na concursului regional. Sînt tofi 
colectiviști — între douăzeci și 
șaptezeci de primăveri — din sa
tul Alămor, Sibiu. Stau în scenă 
cu naturaleța veteranilor — deși 
formația lor corală și-a semnat 
actul de naștere prin martie anul 
trecut. Au început cu vocalize, cu

Premierea 

ciștigătorilor 

ta olimpiadele 

de matematică, 

fizică și chimie 

exerciții de dicție, cu piese 
muzicale, simple, ca apoi, treptat, 
să atace suite corale care presupun 
modelarea vocilor, omogenizare, 
în marea confruntare a talentelor 
munca de un an a celor 145 de 
bărbați din Alămor se va verifica 
aici, pe scenă, în fața specialiști
lor din juriu, și a cunoscătorilor 
de muzică, de artă — publicul si- 
bian. Emoția tînărului lor dirijor 
N. Suciu, e firească. Absolvent 
al conservatorului numai de cîteva 
luni, tînărul dirijor a simțit ne
voia să ceară sprijinul maeștrilor 
D. D. Botez, Dinu Stelian, fiind 
convins că e mult loc pentru mai 
bine, deși corul bărbătesc din Ală
mor e răsplătit deopotrivă de spec
tatori și juriu..

Cu aplauze la scenă deschisă 
sînt întîmpinați și coriștii Uzine
lor „Automecanica" sau de la Sin
dicat învățămînt-Sibiu, cei de la 
Căminul cultural din satul Gura 
Rîului, de la Blaj sau Ocna Sibiu
lui.

„Ceea ce mi se pare deosebit de 
îmbucurător — ne spunea compo
zitorul-dirijor ARON BOGDAN 
— membru al juriului — este ri
dicarea nivelului interpretării. Sta
diul de corist-notist începe să 
devină de masă. Repertoriul — 
evoluat — atît tematic cît și ca 
țesătură armonică melodică și 
chiar abordarea genplui oratoric —

Ediția din acest an a olimpia
delor de matematică, fizică și chi
mie, manifestări devenite tradi
ționale în țara noastră, s-au în
cheiat ieri prin festivitatea de în- 
mînare a premiilor elevilor care 
s-au clasat pe primele locuri la 
faza finală.

Anul acesta Olimpiada de ma
tematică a antrenat peste 32.000 
de elevi, cu 3000 mai mulți decît 
anul trecut Pe bună dreptate acad. 
N. Teodorescu — decanul Facul
tății de matematică-mecanică a 
Universității București — a apre
ciat, în cuvîntul de salut adresat 
primilor clasați la olimpiade, că în
sușirea matematicii în țara noastră 
a devenit o activitate de masă. 
Matematica — a subliniat în con

este net superior fazelor prece
dente. Sistemul de suite aplicat, la 
toate corurile din regiune se do
vedește util — atît pentru încerca
rea puterii corului cît mai ales 
prin punerea în valoare a bogăției 
folclorului nou., Ne va fi greu să 
selectăm pe cei mai buni, pentru 
că sînt mulți foarte buni...'* 1.

extindere a mecanizării prin 
folosirea autogrederelor și bul
dozerelor și a altor utilaje de 
înaltă productivitate, construi
te în marea lor majoritate în 
țară, indicele de mecanizare la 
lucrările de indiguit a ajuns 
la peste 99 la sută. Lucrările 
de defrișare a pădurilor se 
execută complet mecanizat.

De la începutul lucrărilor de 
scoatere de sub inundație a 
terenurilor din Lunca Dunării, 
au fost construite aici diguri 
cu o lungime de 305 km. Nu
mai anul trecut au fost îndi- 
guite aproape 97 000 ha, depă- 
:indu-se sarcina planificată

’ peste 8 600 ha.

(Agerpres)
----- •-----

IAȘI (de la corespondentul no. 
tru). — In comuna Bîrnova, regii: 
nea Iași, a lost inaugurat un nou 
cămin cultural. Acest prilej a con
stituit o sărbătoare deosebită pen
tru fiecare colectivist. De aceea au 
și luat parte la inaugurare peste
1 000 de persoane. Și aveau de ce 
sd fie minări colectiviștii din Bîr
nova ! La construirea noului lăcaș 
de cultură ei au efectuat peste 
60 000 ore muncă patriotică. Econo
miile realizate se ridică la aproape 
150 000 lei. Tinerii colectiviști au 
dat un sprijin prețios la realizarea 
acestor economii. Organizați în 
echipe ei au ajutat prin muncă pa
triotică la nivelatul terenului, să
patul fundației și fasonatul mate
rialului. Acum noul edificiu de cul
tură se înalță elegant în centrul 
comunei. Camerele spațioase, sala 
de festivități luminoasă, cabina ci
nematografică, biblioteca înzestra
tă cu 10 000 de volume și broșuri, 
mobila modernă în valoare de 
peste 80 tJOO lei creează toate po
sibilitățile pentru ca aici să se des
fășoare o bogată activitate cultural- 
educativă.

SIBIU — Însemnări de la faza regională 
a celui de«al Vll-lea concurs al artiștilor 

amatori

...„Ne va fi greu să selecționăm 
pe cei mai buni..." formulă pe de
plin corespunzătoare adevărului, 
am auzit-o în toate cele trei zile 
la această fază de concurs.

Pe lingă „marca fabricii" a în
ceput să constituie o mîndrie și o 
cinste și calitatea colectivului ar
tistic. Aceasta au demonstrat-o și 
artiștii amatori din brigada de a- 
gitație de la „Ideal"-Mediaș. Sim
plu, fără decor, într-o ținută de 
toate zilele, ca o adevărată bri
gadă gata să se deplaseze oricînd 
în mijlocul spectatorilor săi, ea a 
prezentat un program însuflețitor. 
oglindă a vieții fabricii. Tinerii 

tinuare acad. N. Teodorescu — 
este indispensabilă astăzi nu nu
mai omului de știință ci și omu
lui de cultură.

Al ți 33.000 elevi au participat 
la olimpiadele de fizică si chimie. 
La festivitatea de înmînare a pre
miilor, cei 350 de participanți la 
faza republicană au urmărit cu 
deosebit interes cuvîntul tov. 
acad. Theodor Ionescu — decanul 
Facultății de fizică.

In aplauzele celor prezenți, ele
vii premiați și evidențiați au pri
mit felicitări și distincții. 65 de 
elevi au fost premiați și eviden
țiați pentru rezultatele excelente 
obținute la Olimpiada de mate
matică : Eugen Popa — elev în 
clasa a Vil-a — Iași, Dan Voicu- 

colectiviști de la „Moșna" au gă
sit rezolvări artistice ingenioase 
de a prezenta convingător noua 
față a satului, noua viață a oame
nilor. Și ca ei, toți ceilalți — de 
la „Steaua roșie" sau „Flacăra 
roșie"-Sibiu, de la Căminul cultu
ral Bradu sau de la Casa raională 
de cultură Mediaș. Un amănunt 

semnificativ : cîntînd fruntașii și 
rodnicia muncii — artiștii ama
tori sînt ei înșiși fruntași. 
Distincția cu care au fost de cu
rînd răsplătiți — insigna de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă" 
— se alătură „Medaliei colectivi
zării" — strălucind pe pieptul 
multor interpreți.

In programele prezentate tși fac 
loc însă și inegalități, generalită
țile neconvingătoare, șablonul, cu 
care mai trebuie luptat. Un exem
plu l-a constituit brigada de agi
tație de la „Carb o sin"-Mediaș pe 
care juriul raional de selecționare 

lescu — elev în clasa a X-a — 
București, Victor Neagoe — elev 
în clasa a X-a — T. Măgurele, 
Grigore Nicolae — anul II — 
Centrul școlar construcții — 
București sînt numai cîțiva dintre 
ei. Alți 40 de elevi s-au distins 
în ultima fază a Olimpiadei de 
fizică : Mitaru Alexandru, elev în 
clasa a VIII-a — Satu Mare, Ser
giu Marcu, elev în clasa a XI-a 
— Galați, Ruxanda Simulescu, ele
vă în clasa a Xl-a București — 
sînt cei clasați pe primul loc. Deși 
la primul an de organizare, Olim
piada de chimie a atras la rîndul 
ei numeroși elevi, dintre care ju
riul a evidențiat 38 din diferite 
centre ale țării.

M. V. 

— a promovat-o fără discernă- 
mînt în faza regională.

In legătură cu aceste neajun
suri, directorul Teatrului de Stat 
din Brașov — tov. ALBANI/ ca 
membru al juriului, făcea o remar
că cu care sîntem întrutotul de 
acord : „Dacă la celelalte genuri 
ajutorul calificat al instructorilor 
s-a simțit, la brigăzi se desprinde 
un deziderat pentru noi lucrătorii 
de teatru : trebuie să dăm un 
sprijin mai substanțial pentru a 
ajuta la păstrarea, în limitele ge
nului, a acestei noi forme de ma
nifestare artistică deosebit de edu
cativă și mobilizatoare, care poate 
convinge numai printr-o reflectare 
artistică emoționantă".

...Despre soliștii vocali ? Să-i 
cităm pe Maria Bodin, pe Ion Ro

(Continuare în pag. a 11-a)hoveanu sau Mirela Predescu, de

la Uzina „Independența"-Sibiu ; 
pe Eleonora Titirigă — din Po- 
rumbacu de Jos — care la 14 ani 
aflată prima oară pe o asemenea 
scenă este firește, emoționată; sau 
pe Victoria Damian de la „Emailul 
roșu"-Mediaș, ori pe lăcătușul Al. 
Grigori de la „Ideal" ce s-a dove
dit multilateral înzestrat — în 
brigada de agitație, sau conducînd 
orchestra. O facem numai pentru 
exemplificare, pentru că au fost 
și aici foarte mulți — foarte buni.

...Ca și la orchestre — 
cum ne declara într-o pauză au
torul operei „Trandafirii Dofta- 
nei" — compozitorul NORBERT 
PETRI. Marea varietate a orche-

FLORICA POPA

La festivitatea laminării premiilor ciștigătorilor olimpiadelor
Foto: N. STELORIAN

în Lunca Dunării se desfă
șoară un volum mare de lu
crări pentru redarea de noi 
terenuri agriculturii. în pri
măvara aceasta a fost însă- 
mînțată cu porumb, peste pre
vederi, o suprafață de circa 
15 000 ha.

Se lucrează la construirea a 
15 stații de pompare și noduri 
hidrotehnice, cum sînt cele de 
la Botul Dunăricii, Modelu, 
Dichiseni, Hîrșova și Mahîru, 
precum și în terenurile îndi- 
guite anul trecut. A fost de
frișată o suprafață de peste 
1 500 ha păduri de sălcii.

în urma măsurilor luate de

Un nou cămin 
cultural
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SOARELE POAEE SA < BEA ALAI MOLE!
Ancheta noastră

în rîndul unor oameni

Ne vorbește acad. prof. dr. 
EUGEN MACOVSCHI 

directorul Institutului de Biochimie ai Academiei
R.P.R.

de știință pe tema:
„Resursele energetice 

ale viitorului"

vit „normelor*4 stabilite de natură. Judecind lucru
rile la scară mare, se poate aprecia că omul nu a 
intervenit aproape deloc pentru a modifica aceste 
„norme". Chiar și recoltele considerate mari, care 
se obțin astăzi în lume, nu depășesc un anumit or
din de mărimi.

Intre timp populația globului a crescut și continuă 
să crească. O dată cu aceasta vor crește și nevoile 
de hrană. Știința a stabilit că aceste nevoi — me
reu mai mari — vor putea fi acoperite. Plantele pot

• Tainele 
fotosintezei

oarele revarsă asupra planetei noastre 
un imens și neîntrerupt torent de lumi
nă și căldură. Am văzut, în ultima parte 
a anchetei noastre *) ca există posibili
tatea de a folosi din ce în ce mai larg 
energia pe care ne-o trimite „gratuit** 
astrul zilei pentru a o transforma în

energie electrică destinată necesităților producției 
și nevoilor casnice. Dar nici în acest fel — admițînd 
că ne aflăm în momentul în care tehnica necesară 
este bine pusă la punct — nu putem considera că 
energia solară este pe deplin folosită.

Energia luminoasă a razelor solare se poate trans
forma și în energie chimică. De fapt, acest fenomen 
se petrece sub ochii noștri, în permanență. ESTE FO- 
TOSINTEZA CARE ARE LOC IN TOATE PLAN
TELE VERZI. Prin intermediul clorofilei, plantele sin
tetizează pe seama energiei solare — substanțe or
ganice diverse, folosind materia primă cea mai „la 
îndemînă" — bioxidul de carbon și apa.

De multe mii de ani, plantele își fac datoria cu 
conștiinciozitate, hrănind întregul regn animal. Pînă 
și cel mai modest fir de iarbă participă la înfăptuirea 
acestui miracol al naturii — sinteza clorofiliană. Și, 
trebuie spus, o face cu „hărnicie". Randamentul cu 
care plantele utilizează chiar în condițiile nefavora
bile enegia solară este superior celui pe care îl rea
lizează dispozitivele helioenergetice actuale. Calcu
lele arată că randamentul mediu al acestui proces 
este de aproximativ 25 la sută. Clorella, o algă mi
raculoasă, poate realiza un randament apropiat de 
sută la sută! In deobște, randamentul fotosintezei 
scade însă, chiar pînă la 4 la sută din cauza... um 
bririi reciproce a frunzelor. Și 
așa stând lucrurile, rezultatul 
activității plantelor este uimi
tor. S-a calculat că, pe supra
fața pămîntului, întreaga masă 
vegetală crește în fiecare an 
Cu 35 miliarde tone de sub
stanță uscată.

Prin urmare, soațele mai 
are și alte posibilități. „în co
laborare" cu plantele, el asi
gură — direct sau indirect — 
hrana ființelor de pe planeta 
noastră.

în linii generale, acest fe
nomen se produce potri-

• Să luăm de la
natură nu numai 

oferă“ce ne „ 
de bună voie

produce și vor produce substanțe nutritive în canti
tăți mult mai mari. Este nevoie, însă, ca omul să in
tervină în acest proces.

Care sînt căile posibile pentru a interveni în acest 
proces ?

în primul rînd — ne-a declarat acad. EUGEN 
MACOVSCHI directorul Institutului de Biochimie al 
Academiei R. P. Romîne — trebuie mărit randamen
tul procesului natural al transformării energiei so
lare în energie chimică. Cu alte cuvinte trebuie spo
rită productivitatea agriculturii. Oamenii de știință 
au creat de pe acum metode pentru a obține această

Cinematografe

In cadrul manifestărilor ce au 
loc cu Ocazia împlinirii a 400 de 
ani de la nașterea lui William 
Shakespeare, studenții Facultății de 
filologie a Institutului pedagogic 
de 3 ani din București au orga
nizat în ziua de 16 mai o „Seară 
Shakespeare". Un număr mare de 
studenți și cadre didactice aștep
tau cu nerăbdare începerea specta
colului. Pe catifeaua cortine] se 
afla prinsa o efigie cu chipul ma
relui Will. După succintul cuvînt 
înainte, rostit de asistentul uni-

versităr Dan Georgescu, cortina s-a 
dat la o parte și doi heralzi îm- 
brăcați în costume de epocă au 
declarat deschis spectacolul. An 
fost prezentate apoi, în limba en
gleză, fragmente din piesele „Re
gele Lear" și „A douăsprezecea 
noapte", monologuri din ..Hamlet" 
și „Machbeth", cîteva din cele 
mai frumoase „Sonete". Toate au 
fost interpretate de studenți ai 
secției de limbă engleză din ca
drul facultății de filologie. Și-au 
adus contribuția studenții Ghidu

ANOTIMPURI : Republica 
(orele 10; 12; 14,30; 16.45, 19: 
21.15). UN OM CARE NU 
EXISTĂ : Carpați (orele 10, 
12; 14; 16. 18.15 : 20.30). Bucu
rești - orele : 10; 12; 15; 17; 
19; 21), Grivița (orele 10. 12, 
14. 16: 18,15. 20,15). FĂRĂ
TEAMĂ ȘI REPROȘ : Capitol 
(orele 10. 12; 14; 16,15, 18,30, 
20,45). DRAGOSTE LUNGA 
DE-O SEARA : Lira (orei? 
15,30; 18; 20 30). P-xea <oreSe 
16; 18; 20). UN SURlS ÎN 
PUNA VARA : Cultural (ore- 
le 16: 18,15; 2030). CAUZE
DREPTE — cinemascop: Pa
tria (orele 9; 1130; 14; 16,30: 
19; 21,15), București țorele 9. 
11,15; 13,30: 16.30; 13.45; 21'. 
Feroviar (orele 9: 11.30; 14: 
16,30: 19; 21.30). Flamura (ore
le 9.45: 12: 15.45: 18.15; 20.45, 
Excelsior (orele 10.15; 12.45: 
15,15; 17,45; 20.15). VACANȚA 
LA MARE: "
14,30; 16,30;
AVENTURILE UNUI TINÂR 
— cinemascop: Festival (ore
le 9; 12, 15; 18; 21). Melodia 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Mo
dern (ovele 9; 12; 15; 18; 21) 
FOTO HABER : Lumina (ore
le 10—14 în continuare, 16;

Union (orele 
18,30; 20,30).

18,15; 20,30). FRAȚII CORSI. 
CÂNI — cinemascop : Victo
ria (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Buzești (orele 15,15; 
17,30; 19,45; 21,15), Luceafărul 
(orele 15,15; 17,30; 20), Giulești 
(orele 9; 11,15; 13^0). NU
PLECA: Giulești (orele 16; 
18,15; 20,30). ZILE DE FIOR 
ȘI RlS : Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16.15; 18.30; 20.45),
Colentina (orele 14,15; 16,30; 
18.45; 21). TOTUL DESPRE 
EVA: Doina (ovele 11,30; 
14.30; 17,30; 20,30), Viitorul
(orele 15; 17,45; 20,30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII: Doina (ora 10). LI
TURGHIA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : Arta 
(orele 16; 18,15; 20,30), Bucegi 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15)
20.30). A 12-A NOAPTE I 
Cringași (orele 16; 18,15)
20.30) . ANACONDA: Miorița
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15)
18.30; 20,45), înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,45; 18) 
20,15). NU SE POATE FÂRĂ 
DRAGOSTE : Cosmos (orele 
16; 18; 20), Flacăra (orele 16; 
18,15; 20,30). KALOIAN : To_ 
mis (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). GERMANIE, STELU
ȚELE TALE !: Unirea (orele 
16; 18,15; 20,30), Vitan (orele 
16; 18,15: 20,30). RUDE DE
SÎNGE: Popular (orele 16; 
18; 20,30). INTRE MALURI 
— cinemascop j Munca (orele 
15; 17; 19; 21). DESRÂDÂCI- 
NAȚII: Moșilor (orele 15; 17; 
19; 21). LOVITURA DE PE
DEAPSĂ : Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30). CAVALERUL 
PARDAILLAN — cinema
scop : Volga (orele 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). LIMUZI
NA NEAGRĂ — cinemascop: 
Drumul Sării (orele 16; 18,15:
20.30) . SECRETUL LUI MA. 
THIAS: Ferentari (orele 16; 
18,15; 20.30). DOMNIȘOARA... 
BARBA ALBASTRA : Cotro- 
ceni (orele 16; 18,15; 20,30). 
MOMENT PERICULOS ; CÎN- 
TECUL FIERULUI ; CĂȚE
LUȘUL PE GHEȚAR : Tim
puri noi (orele 10—21 în con
tinuare). TAXIUL MORȚII: 
Progresul (orele 15; 17; 19: 21).

sporire. Se șLe că a și început folosirea diferitelor 
îngrășăminte speciale cu microelemente, a stimula
torilor de creștere, a ierbicidelor, a fungicidelor etc., 
cu ajutorul cărora se pot obține recolte mai bogate 
și calitativ mai bune. Folosind metodele geneticii 
se pot obține noi tipuri de plante mai valoroase 
decît cele care au rezultat pe calea selecției natura
le și care sînt cultivate astăzi. Fără îndoială, în vii
tor, se vor crea noi posibilități de schimbare a struc
turii și naturii solului, astfel încît și deșerturile să 
fie valorificate, iar mijloacele de influențare a cli
mei în sensurile nevoilor agriculturii vor deveni 
realitate. Omul va putea obține astfel substanțe nu
tritive în cantități mult mai mari.

De multă vreme, omul încearcă să imite natura. în 
multe privințe — a reușit. Uneori a izbutit chiar s-o 
depășească. De ce nu, s-ar pune această problemă și 
în domeniul care ne interesează ?

Putem să obținem de la natură mult mai mult decît 
ne oferă ea de bună voie". Dar n-am putea oare, să 
realizăm noi înșine procesele care se produc în „la
boratoarele” vegetale ? „Miracolele** naturii nu pot 
fi înfăptuite și de om? N-am putea să realizăm a- 
ceste procese mai repede și mai bine?
„MI SE PARE CA METODA CEA MAI EFICACE DE 

FOLOSIRE A RADIAȚIEI SOLARE AR FI FOTOSIN- 
TEZA MATERLALELOR CARE CONȚIN CARBON 
CU AJUTORUL UNOR SUBSTANȚE ANALOAGE 
CLOROFILEI PLANTELOR...“ — spunea marele sa
vant Frederic Jolliot-Curie. Aceasta ar însemna să 
cunoaștem mai bine mecanismul intim al fotosinte- 
zei și s-o înfăptuim pe cale artificială.

In întreaga l_me acest fenomen este studiat astăzi 
mai febril ca o.-.cind. Oamenii de știință au acu
mulat un șir de date prețioase în domeniul cunoaște
rii fotosintezei s: a clorofilei însăși. Nu încape îndo- 
doială că pe Măsură ce vor progresa cercetările 
științifice, u putea fi realizată și producția de sub
stanțe organice nutritive în cantități practic inepui
zabile, cu efortari și cheltuieli mult mai mici decît 
cele care se cer astăzi, folosind ceea ce ne oferă 
natura. In acest omul va ieși de sub dependența 
față de natură in cel mai important domeniu — cel 
al nevoilor sale ce hrană.

Firește, slot iacă necesare multe eforturi, căutări, 
încercări. Dur. de vreme ce problema s-a pus, sintem 
îndreptățiți să privim cu optimism spre viitor. Sîn- 
tem îndreptățiși să sperăm că. și pe această cale, 
soarele va fi ssL: să ne dea mai mult.

*) Vezi ^Scfatcăe tineretului^ nr. 4640, 4650, 4653, 
4656, 4662

Mihsela. Gr ecu Ileana Preda O- 
zanna. Qmpeanu NLrcex tte - 
țoiu Marius și Bogdan Stivrx c® 
anul I, precum și ce; â-3 e~ri H 
printre care Jivan Manx*j Mu
cenic Mușata. Blank Aj-tx-d-a_ 
Trebuie remarcați tedmazrea 
competentă data de tovarăși 
ferențian univers, ti: " 
și Ștefânescu-Drășâ: 
tedra de limbi strai:
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CRISTIAN BILCEA

Expoziție
retrospectivă

„Tonitza11

Pentru prietenii muzicii
BACĂU (de Io coresponden

tul Rostrul. — Tinerilor din Ba- 
lod ob:ș- 
i organi- 
Stat le-a 
trecută o 
plăcu’.e. 

avut kx

cău care pârtie:ipâ in u
nuit la concertele-iecfi
zate de Fifarmcmica de

; iost Oiier:fă du
1 surprix3 din cele mai

La Tec trai de Stai a
ieresmu coacw

FHarmonica de Sta! Bacău, a 
început pregătirea concursuh 
încă in urmă cu o luna de zik 
la această penoade ia cerci 
rile de prieteni ai uuuicii di 
«cohie medii au rost prezenta! 
expuneri despre muzica roce 
neatscăL s-a» orgeuan* mzârt 
caiacf «e «f

iwwJisti c.- cn'rihrVreu socmmek 
e FJcrsMMacx mastrâsd izlrt 
b&»âe puse cancureaL . or c

Jr

»e bacă;, st fragmente 
a ssareÂu inamtas al 

Pruttre ciști- 
€•>-._**- ii? se număra 
»ăia clasa a X-a 
■ttdu «r. 2. Rusu Con- 
eoaia ■«fie nr. 1, Stoi- 
Fmaia aedie nr. 3 cît 
este 400 de tineri spec- 
nara ckmcutsuI le-a pri- 
ncreere plăcută și in-

IA$! (de Ia corespondentul 
rastru). — La Iași, oraș în care 
ș.-a desfășurat o parte din ac
tivitatea sa pictorul N. Tonitza, 
s-a deschis o expoziție retros
pectivă cuprinzînd cele mai va
loroase lucrări din creația artis
tului. Expoziția a fost deschisă 
in sălile Muzeului de artă. Ea 
este organizată de Muzeul de 
artă al R.P.R. și Muzeul regio
nal de artă plastică. Printre lu
crările reprezentative din opera 
artistului, în expoziție se află: 
„Coadă la pîine“, „Femei în 
cimitir", „Saltimbancii", „Auto
portret", „Portrete de copii", 
„Peisaje", „Flori".

Sînt reprezentate în expoziție 
și numeroase lucrări de grafică 
militantă care au apărut în pre
sa vremii. Expoziția va fi des
chisă o lună de zile.

Pe scend . dutsosoru dm BM/ef-Mediaș

REMUS LUCA

voluția artei de 
i prozator a 
I Remus I

lu» 
Remus Luca este 

de inte- 
iar volumul 

întâlniri- 
— publicat 

pentru literatură 
cu precădere a-

de Editura 
»- reflectă 
cest lucru.

In prima parte, cu excepția 
nuvelei care dă titlul volu
mului, se află adunate trei 
povestiri din viața satului: 
„Tirgul", .
„Cămașa de 
dintre ele — cunoscută mai de 
mult cititorilor — dă consis
tență epică acestui filon te
matic al operei lui Remus 
Luca.

Acțiunea, cu o desfășurare 
concisă și impetuoasă, se de
clanșează „ex-abrupto", ac- 
centuind. prin însuși ritmul 
desfășurării ei, dramatismul 
și intensitatea situațiilor. In a- 
nul 1925, la o nuntă care lega 
neamul Chirilenilor de cel al 
Kovăceștilor, vărul mirelui tl 
înjunghie pe unul dintre fra
ții miresei. Și astfel, între 
cele două familii dintr-un sat 
de pe malul Mureșului, se de
clanșează o dușmănie de 
moarte, alimentată și adincită 
și de accentele șovine pe care 
autoritățile vremii se strădu
iau să le imprime acestui caz. 
Prinși parcă în vîrtejul unui

„Încurcătura'" și 
mire". Ultima

Chtnlenii 
decimează 
pușcăriile 
jamiliile.

destin nâpraznxc, 
fi Kordeețtii se 
reciproc, iuțundind 
și destrămiadu-și 
In ultimul ac: al acestei cum
plite fraged;:. tânărul Ion 
ChiriTă, în tîrstâ de 21 de ani, 
indrâgostxndu-se de o fată din 
neamul Kovăceștilor, 
tatăl care se opune 
lență iubirii lui.

Era primăvara 
1945..

Acțiunea propriu-zisă a nu
velei începe după acest pro
log tragic și anume în primă. 
vara anului 1955, cind Ion Chi- 
rilâ, care ispășise zece ani de 
temnița grea, se întorcea aca
să. Ea se desfășoară pe două 
planuri: unul psihologic și 
altul social, la început dife
rențiate intre ele, pentru ca 
spre final, să se interfereze 
din ce în ce mai mult. Ion Chi- 
rilă, nu este capabil să sesi
zeze decît anevoie F printr.o 
experiență personală dureroa
să, esența schimbărilor pe
trecute in anii puterii popu
lare și trăiește o dramă 
puternică, subliniată cu forță 
artistica de către autor. Con
flictul principal trece astfel 
pe tărim psihologic, dar in 
rezolvarea lui cuvintul hotă- 
ritor revine colectivității, în 
care se integrează treptat și 
eroul principal al nuvelei. 
Tocmai în evocarea acestui 
proces de reeducare, exce
lează cea mai mare parte a 
nuvelei.

„Încurcătura" și „TîrguV'. 
celelalte două povestiri, scrise

ii ucide 
cu rio-

anului

In laboratorul de tratamente al Centrului de cercetări metalurg ice al Academiei R.P.R.
' Foto t AGERPRES

Aplauze
(Urmare din pag. I)

strelor — semisimfonice, de cameră, 
fanfare, tarafuri, orchestre de 
mandoline, de muzică ușoară, gru
puri orchestrale : cvartete, quin- 
tete, muzicuțe — este îmbucură
toare. Ca de altfel și repertoriul. 
Mă refer, în special, la orchestrele 
de cameră care în acest concurs au 
atacat mai mult repertoriul pre
clasic — util pentru educarea mu
zicală a interpreților ca și a pu
blicului.

Dar, alături de lucrurile bune, 
aș sublinia și cîteva observații cri
tice, a căror remediere e necesară. 
Fanfarele, de pildă, n-au progre
sat calitativ ; atacă în continuare 
un gen primar; dirijorii se limi
tează la un repertoriu vechi deși 
s-a tipărit foarte mult material de 
acest gen în ultima vreme.

Un cuvînt despre orchestrele de 
muzică ușoară. Aș sublinia aran
jamentele muzicale — în genere 
bune ; soliști buni, chiar foarte 
buni. Un stil modern, de bună 
factură. Dar nu peste tot înțelege
rea acestui stil este cea mai bună 
sub aspectul repertoriului • foarte 
puține se prezintă cu un reperto
riu de concert; în majoritate s-a 
mers pe orchestre de acompania
ment, cu mulți, prea mulfi, suflă
tori, pe ritm. Prin excelență or
chestrele contribuie la cultura mu
zicală. De aceea repertoriul ca și 
execuția e necesar să ne preocupe, 
fiind mult loc pentru mai bine’.

Iată și părerile juriului despre 
dansatori t

„Dacă la concursurile trecute o

Brigada artistică de agitație a căminului cultural din Bradu
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curgător și colorat atestă în. 
riurirea hotărîtoare a npilor 
relații asupra concepțiilor 
despre viață, familie și ferici
re, ale locuitorilor satului 
contemporan, fără a avea 
insă adîncimea psihologică și 
vigoarea epică a „Cămășii de 
mire".

Nuvela „Ziua întâlnirilor" 
— care dă titlul volumului — 
și cele trei episoade din ciclul 
„Trei scrisori", demonstrea
ză interesul scriitorului pen
tru investigarea vieții de fa
milie din mediul urban. Din 
păcate, povestirile, cu carac
tere și conflicte prea puțin di
ferențiate și lipsite de preg
nanța cu care ne-au obișnuit 
alte scrieri ale lui Remus 
Luca, dovedesc o insuficientă 
aprofundare a acestei tematici 
cu probleme și situații speci
fice.

Lucrarea, ce reprezită o 
imagine elocventă a artei de 
povestitor a lui Remus Luca, 
este ampla nuvelă „Diminea
ța de mai", care încheie volu
mul „Ziua întâlnirilor". Duio
șia și gravitatea, lirismul 
avintat și umorul îngăduitor 
se îmbină în permanență și 
cu mult meșteșug în paginile 
acestei povestiri cu rezonanțe 
aparte.

Întreaga desfășurare a ac
țiunii urmărește firul aminti
rilor pe care le deapănă Ma
ria Cindea, o bătrînă de 60 de 
ani dintr-un orășel ardele
nesc, în timp ce șade pe un 
scăunel pliant în fața casei 
sale de pe „Strada Cîmpului".

In amintirile ei, biografia 
oamenilqr din acest cartier de 
muncitori feroviari se con
fundă cu însăși biografia stră
zii pe care, odinioară, soții 
Ion și Maria Cîndea — pe 
atunci foarte tineri — ridica
seră cea dintâi căsuță pe un 
pămint sterp, la cîțiva pași 
de malul Mureșului . Au ur
mat apoi ani de muncă grea 
și de nesiguranță, deoarece 
Ion Cîndea împreună cu 
Gheorghe Vidrăsan — și el 
fochist la calea ferată — erau 
urmăriți de poliție pentru 
participare activă la lupta 
revoluționară organizată de 
Partidul Comunist. Își amin
tește fiecare percheziție la 
domiciliu, interogatoriile, a- 
restările, zilele fără de sfirșit 
din timpul grevelor. In casa 
Măriei Cîndea, momentele a- 
cestea au constituit însăși 
esența vieții de familie, ani și 
ani de-a rîndul. Chiar și în 
perioada în care Ion Cîndea 
— intr-un moment de confu
zie și derută — s-a izolat pen
tru o vreme de activitatea re
voluționară a tovarășilor săi, 
lupta a fost continuată, cti 
mai multă intransigență, de 
către fiii acestuia. Iar în final, 
momentul sărbătoririi zilei de 
naștere a Măriei Cîndea, la 
care participă — pe lingă 
membrii familiei — toți prie
tenii de pe strada Cîmpului, 
capătă semnificația unui 
omagiu adus eroismului ano
nim al acelor reprezentanți 
ai clasei muncitoare care au 
contribuit, prin lupta lor pli-

nă de abnegație la făurirea 
vieții noi. De altfel, aceasta 
este semnificația care se des
prinde din fiecare pagină a 
nuvelei „Dimineața de mai" 
ce se înscrie pentru mult 
timp în memoria cititorului.

Respirația largă și calmă, 
ritmul echilibrat, pe alocuri 
solemn, al narațiunii domina
te de un fior liric, de o dis
cretă dar intensă rezonanță 
emoțională, este în concor
danță deplină cu trăsăturile 
psihologice robuste și ferme 
ale personajelor, cu mesajul 
generos al lucrării.

N. POPESCU

CONSTANTIN

ABĂLUȚĂ

pămîntului44
eși nu par, versu
rile lui C. Abălu- 
ță sînt în fond 
programatice, căci 
descriu o lume al 
cărui cod moral 
este acel al mun

cii (de preferință aceea de 
constructor), în care schelele 
proiectate pe cer, zidurile în

la scenă deschisă
echipă sau două se ridicau la ni
vel artistic deasupra celorlalte
— ne spune maestrul coregraf 
P. VAS1LIU — pentru prima dată 
în acest concurs vedem cunoscu
tele reprezentative ale raioanelor 
la un nivel artistic ridicat, alături 
de altele abia acum afirmate, dar 
care au o înaltă ținută artistică. 
Va fi greu de decis. Îmbucurătoare
— preocuparea celor mai multe 
formații coregrafice de a transfor
ma scenic, autentic și original bo
găția folclorului regiunii".

Intr-adevăr care vor fi fina- 
liștii ?

...Cine ar fi crezut că scena tea
trului e mică ? Și totuși cînd au 
intrat dansatorii din Blăjel... 36 de 
fete în pasul legănat al „dansului 
de fete" se prind, petală cu petală, 
formînd flori vii. încep să cînte, 
după obiceiul locului, ca la Blăjel. 
Băieții, tot atîți, le aud și intră-n 
scenă tumultuos. De o intensitate 
echilibrată, cu combinații și gru
pări scenice originale — întregul 
ansamblu e sincronizat ca un veri-.. 
tabil corp de balet. Specialiștii din 
juriu nu pun încă note. Transcriu 
pe caiete desenul de filigran al 
dansurilor. Și juriul larg — spec
tatorii — tace. Apoi izbucnesc a- 
plauzele, ovațiile, bis-ările. Dacă 
le-am tălmăci în note de catalog, 
zece ar fi mai relativ ca orieînd. 
Dovada ? Prezentatorul e nevoit 
că anunțe :

— Intrucît 6Întem în concurs nu 
ce bisează!

Trebuie să treacă cîteva minute 
ca recomandarea să fie urmată. 
Ca să fie apoi reluată după dan
sul tinerilor de la „Tirnava"-Me
diaș. Dansatori foarte buni, ele
ganți, cu preciziune de ritm — 
cei 40 de băieți și fete — prezintă 
tot o suită 1 „Hațegană", Fecio
rească", „Verbunc” și „Invîrtită", 
într-o varietate gradată pînă la 
explozii. Și urmată de explozia a- 
plauzelor. Vor fi ei primii ?

Intră în scenă șase frați — 
frații Bîrlea — fii de colectiviști
— din satul Lunca, raionul Me
diaș. Cel mai mic, Niculăiță, n-are 
decît patru ani și jumătate. Față-n 
față cu 500 de spectatori nu are 
nici pic de stânjeneală. Bate, cu 
un simț perfect al ritmului, „Ber- 
buncula, încearcă complicatele-i 
figuri, se uită atent la „nenea Vio. 
rel" (un „nene" în vîrstă de 17 
ani). Colectivista A. Bîrlea își pri
vește cu mîndrie feciorii. Feciorii 
ei, toți șase, au cinstea de a juca 
pe scena Teatrului de Stat. Abia 
după ce izbucnesc aplauzele, îna
intează spre scenă sub lumina re
flectoarelor să-l ia pe Niculăiță. 
Puiul de om se lasă îmbrățișat în 
fața lumii, dar disciplina de ar
tist aflat în concurs e o obligație 
pe care Niculăiță o știe de pe acumt 
se înclină în semn de mulțumiri

în fața publicului, și se retrage 
o dată cu ceilalți după cortina uri
așă. Vor fi ei primii?

Sau poate cei 54 de dansatori 
din Avrig ? Sau cei 40 de la „Au
tomatica" Sibiu ? La fel de greu 
de precizat. Ca și în cazul ute- 
mistului Nicolae Apolzan tot de la 
„Automatica" care, ca solist dan
sator a demonstrat o rară virtuo
zitate. Ca și a tuturor celorlalți.

„Să învingă cei mai buni ! —• 
ne răspunde tov. ION GHERAN, 
secretar al Comitetului regional 
pentru cultură și artă, președinte 
al juriului. Desigur, nu ne va fi 
ușor de selectat; ne așteaptă o 
muncă dificilă și de răspundere, 
Ies la iveală noi și noi talente. 
Cert este că față de prima etapă, 
formațiile din regiunea noastră sa 
impun atît prin forță numerică, 
cit și printr-un nivel ridicat — ca 
repertoriu și ținută artistică.

Intensitatea pregătirilor ne-a 
făcut să ne așteptăm la asemenea 
rezultate. Pînă acum s-au afirmat 
numeroase formații de valoare e- 
gală pentru locul de frunte. Și mai 
urmează, în alte două centre de 
concurs, formațiile de tradiție ar
tistică din Sighișoara, Rupea, Tg. 
Secuiesc, Brașov. Am luat măsura 
să înregistrăm întregul concurs 
pe bandă de magnetofon, să foto
grafiem fiecare echipă, fiecare pro
gram. Această ne va ajuta, cînâ 
vom discuta, să mai comparăm 
încă o dată totul.

Anul trecut activiștii culturali 
n-au văzut toate formațiile din 
faza regională, ci numai pe cele 
din centrul orășenesc sau raional, 
Nu-și puteau forma o părere des
pre stadiul activității artistice din 
regiune. De aceea am luat o mă
sură pe care o socotim utilă sub 
raportul edificării și promovării ce
lei mai bune experiențe: la toate 
centrele de concurs participă, ală
turi de juriu, și secretarii comite
telor raionale și orășenești de cul
tură și artă, directorii caselor de 
cultură. Realizăm în acest sens un 
schimb de experiență care ne va 
permite să luăm la sfîrșitul con
cursului, în dezbaterile pe care ls 
vom face, măsurile corespunză
toare.

Dar cu încheierea fazelor regio
nale, activitatea de amploare a ar
tiștilor amatori nu va înceta. Pen
tru permanentizarea activității 
formațiilor artistice — promovate 
sau nepromovate în această etapă 
a concursului — în următoarele 
zile va începe în regiunea noastră 
„Festivalul cîntecului, jocului și 
portului popular" care se va în
cheia Ia Brașov în ziua de 2^ Au
gust. Este încă un prilej de pro
movare a formațiilor din diferite 
zone folclorice ale regiunii, un în
demn la a-și îmbogăți repertoriul, 
perfecționa măiestria artistică".

I

ascensiune, șantierele șl cei 
care le pun în mișcare, femei
le așteptîndu-și bărbații de la 
muncă, sentimentul de frater
nitate al muncitorilor care se 
întorc obosiți seara de la lu
cru sînt motive poetice prefe
rate. Sentimentul satisfacției 
lucrului împlinit, al împăcării 
de sine și al odihnei bine-me- 
ritate se desprinde din versu
rile lui C, Abăluță și contri
buie la crearea unei atmos
fere proprii. Există și cîteva 
surse de nostalgie asemănătoa
re cu aceea care însoțește 
desprinderile de țărm. Versu
rile din „Preludiu" își trag 
seva din literatura tîrgului de 
provincie și prind în cîteva e- 
lemente plastice tonul nostal
gic necesar despărțirii cartie
rului mărginaș de arhitectura 
lui veche și întâmplătoare. „Pe 
străduța noastră îngustă / cu 
case aplecate de vînt, cu pomi 
triști/ aplecați între cer și pă- 
mînt / semne fără răspuns — / 
au venit într-o dimineață cîți- 
va oameni... / Aduc cu ei o gră
madă de lucruri: / trepiede 
subțiri / ca antenele unor a- 
nimale ciudate / ...hărți și ta
bele foșnind, desfăcîndu-se în 
vînt / ca aripile unor păsări 
ce n-au sosit încă". Trebuie 
spus de la început că ce. 
rebralismul este indispensabil 
modalității poetice a lui C. 
Abăluță. El se apucă să 
scrie, de pildă, despre pîi- 
ne sau o revărsare de ape, 
o frunză sau un cartier 
mărginaș, obiectul poetic de
venind pretextul unei succe-

sîunl de reflecții și divagații 
mai mult ori mai puțin meta
forice ceea ce dă poeziilor 1A^ 
caracterul eseistic. Reprezen
tative sînt „Pîinea" și „Doar o 
frunză" : „Pe masă o pline ro
tundă și mare I E un cînt ne
rostit, o laudă adusă puterii 
din om / Din pămint și din 
soare"... etc.

Modul cerebral nu stă nu
mai în reflexivitate ci și în 
construcția metaforei. Efortul 
de metaforizare este la C. 
Abăluță mai mare decît la alți^ 
poeți tineri, metafora fiindWf 
gîndită, concepută. Uneori
versurile pierd însă forța de 
sugestie proprie metaforei 
tocmai d’atorită caracterului 
făcut al acesteia. Alteori este 
prea noțională sau livrescâ 
pentru a putea sugera o ima
gine : „Strada aceasta îmi 
atinge ființa — / și-n jurul 
ființei mele noile blocuri se 
grupează firesc, / ca notele în 
jurul unei chei de sol". Peri
colul mai e pe alocuri și al re
torismului ca în „Lumina pă- 
mîntului" și „Dacă asculți" ori 
al practicării unei imagistici 
de afiș cu elemente deja cu
noscute : „Ridicați-vă mîi- 
nile, miinile toate... / să 
îmbrace pămintul lumina 
/ lumina, lumina pămîntului, 
miinile voastre, / Ridicați-le în 
sus, ca o uriașă trăsură de u- 
nire ! între pămint și soare".

Este o carte care cere din 
partea cititorului un efort de 
concentrare pentru a putea 
stabili o comuniune cu ideile 
și imaginile volumului care, 
după mai multe lecturi, se re
levă interesant. Fără un efort 
de limpezire și umanizare a 
imaginilor, din partea autoru
lui, și mai ales de renunțare la 
abstracțiuni, relația cu citito
rul nu va fi cea așteptată.

MIHAI UNGHEANU



r- Cele mai apropiate
ajutoare

■ iind constituite în 
sectoarele de bază 
ale procesului de 
producție, în veri
gile sale cele mai 
importante, (bri
găzi, agregate și 

echipe), grupele U.T.M. șînt 
ajutoarele cele mai apropiate 
ale comitetului organizației de 
bază U.T.M. Fiind formată din- 
tr-un număr mic de utemiști, 
de pe același loc de muncă, cu 
preocupări comune, grupa 
U.T.M. poate cunoaște mai 
bine inițiativele tinerilor, ac
țiunile și propunerile lor, a- 
cordîndu-le astfel, un ajutor 
mai concret și operativ.

Dar pentru a-și îndeplini ro
lul lor important în întreaga 
activitate a tineretului în uzi
nă și în afara ei, grupele 
U.T.M. au nevoie de o îndru
mare permanentă, de un aju
tor diferențiat.

Noi acordăm multă atenție 
activității de sprijin și îndru
mare a grupelor U.T.M. Una 
dintre principalele forme o 
constituie consfătuirile, care se 
țin periodic cu organizatorii 
grupelor U.T.M. La acestea se 
lămuresc probleme importante 
din atribuțiile și sarcinile gru
pelor U.T.M. Multe dintre a- 
ceste instruiri s-au axat pe ur
mătoarele teme : „Rolul gru
pelor U.T.M. în acțiunea de 
ridicare continuă a calificării 
profesionale a tinerilor și îm
bunătățirea calității produse
lor noastre", „Sarcinile grupe
lor U.T.M. în desfășurarea în- 
vățămîntului politic și de stat 
al tineretului", „Grupele 
U.T.M. — principalele ajutoa
re ale organizației U.T.M. în 
organizarea muncii de folos 
obștesc a tineretului", „Cum 
trebuie să activeze grupele 
U.T.M. pentru ridicarea activi
tății cultural-artistice a tinere
tului", „Sprijinirea tinerilor 
inovatori și raționalizatori — 
sarcină importantă a grupelor 
U.T.M."

Atît în aceste instruiri, cît și 
în adunările activului U.T.M., 
responsabilii grupelor U.T.M. 
audiază diferite expuneri fă
cute de specialiști pe teme de 
economie concretă, adecvate 
specificului secției noastre.

în munca cu grupele U.T.M., 
pe baza îndrumărilor organi
zației de partid, la noi se folo
sesc și alte forme de activitate.

grupele U. T. M.
De exemplu, punem mult 

accent pe schimburile de ex
periență între organizatorii 
grupelor U.T.M., în scopul ex
tinderii și generalizării celor 
mai bune metode de activitate. 
Acordăm, de asemenea, multă 
atenție adunărilor de grupă. 
Ne îngrijim ca acestea să fie 
scurte și operative, să dezbată 
problOme care cer o rezolvare 
urgentă în activitatea tineri
lor din sectorul respectiv de 
producție.

Urmărim ca toate acestea să 
fie subordonate unui singur 
scop : educarea comunistă a 
tineretului și creșterea contri
buției sale în producție.

De pildă, ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor absol
venți ai școlilor profesionale 
constituie pentru grupa U.T.M. 
nr. 24 — organizator tovarășul 
Constantin Dumitrescu — o 
preocupare principală. Tinerii 
aceștia, abia intrați pe porțile 
uzinei, încă mai au nevoie de 
cunoștințe. în special în mese
riile de lăcătuși și sudori. Si-

de
organizație

INFORMAȚII
Delegația de ziariști romîni 

condusă de Constantin Pris- 
neâ, vicepreședinte al Comi
tetului de Radiodifuziune și 
Televiziune care. în cadrul 
programului de schimburi 
culturale științifice și tehnice 
dintre R.P. Romînă și Franța, 
a făcut o vizită oficială în 
Franța, s-a înapoiat marți 
seara în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
Ion Grigorescu, redactor șef 
al revistei „Contemporanul", 
George Serafin, redactor șef 
adjunct al revistei „Lumea" și 
Ecaterina Oproiu-Murgescu, 
redactor șef adjunct al revis
tei „Cinema".

★
Marți seara s-a înapoiat în 

Capitală, după turneul făcut 
în Italia, grupul de balerini 
de la Teatrul de Operă și Ba
let al R.P. Romîne, format din 
Irinel Liciu, Gabriel Popescu, 
Gheorghe Cotovelea, artiști 
emeriți, Ileana Iliescu, Va
lentina MasSini. Cristina Ha
mei-Zirra, Petre Ciortea, 
Gheorghe Constantinescu.

★
La invitația Consiliului Su

perior al Agriculturii, a sosit 
marți seara în Capitală, prof. 
Italo Cosmo de la Universita
tea din Padova, directorul In
stitutului Ce viticultură din 
Congliano și prof. Filippo La- 
latta, directorul Institutului 
de pomicultură și electroge- 
netică din Roma.

(Agerpres) 

----- —

O mare 
serbare 

populara
La Gurghiu, duminică a fost o 

zi a petrecerii generale. Mii de 
oameni ai muncii din întreg ra
ionul, colectiviști și forestieri, ti
neri și vîrstnici au luat parte și 
anul acesta la festivalul primă
verii, prilejuit de „Tirgul fetelor11, 
serbare populară cu tradiție pe 
aceste locuri. Pe șoseaua care 
duce spre Cașva domnea o ani
mație deosebită. Pe malul Gur- 
ghiului, în locul cunoscut sub nu
mele de „Lingă cetate", pe scena 
împodobită sărbătorește, nume
roși dansatori au deschis progra
mul zilei. Jocul s-a încins apoi și 
în afara scenei. Fiecare așezare 
geografică din apropiere și-a adus 
„ceterașii" ei, formații artistice 
de amatori: ansamblul de fluie
rași, cîntece și dansuri al între
prinderii forestiere din Reghin, 
fluierașii din Hodac și Toaca, 
vestiții dansatori din Șacalul de 
Pădure, ai întreprinderii de repa
rat utilaje și mecanisme din Re
ghin și ai căminului cultural din 
Voivodeni (interpreții dansului cu 
temă „Secerișul"), corul din So- 
lovăstru, brigăzile artistice de a- 
gitație din Gurghiu, Adrian și 
Ibăneștisat, corul și fluierașii din 
Orșova și orchestra cooperativei 
meșteșugărești „Progresul" din 
Reghin cu soliștii vocali. Progra
mul sărbătoresc al zilei a eviden
țiat marea varietate a artei folclo
rice și interpretative.

CONSTANTIN CÎRSTOIU

tuațiâ aceasta a fost rezolvată 
cu succes. Grupa U.T.M., în 
colaborare cu cea sindicală, 
s-a îngrijit ca toți tinerii ab
solvenți de curînd ai școlilor 
profesionale să frecventeze 
cursuri de ridicare a calificării 
profesonale. Grupa U.T.M. se 
preocupa ca fiecare din aceste 
expuneri, cu ajutorul specia
liștilor, al maiștrilor, muncito 
rilor fruntași în producție, să 
fie însoțită de demonstrații 
practice pe locul de muncă. 
Asemenea demonstrații au avut 
loc, de exemplu, la expunerile: 
„Cum să ne organizăm mai 
bine locul de muncă", „Folosi
rea mai judicioasă și cu ran
dament sporit a mașinilor în
credințate", „Cum se centrează 
o piesă pe mașină".

Preocupîndu-se, zi de zi, ca 
toți tinerii înscriși să frecven
teze cu regularitate cursurile 
de ridicare a calificării profe
sional© și să-și însușească în
vățămintele desprinse din lec
țiile predate, grupa U.T.M. nr. 
24 a obținut în această direc
ție frumoase rezultate. Tinerii 
muncitori, pe baza cunoștințe
lor de specialitate însușite, 
reușesc să facă față în condiții 
mai bune sarcinilor de produc
ție ce le revin, își duc la înde
plinire angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă. Cei 34 
de utemiști din această grupă 
au realizat. în întâmpinarea 
zilei de 1 Mai, 2 vagoane peste 
plan la reperul 02-6068. Mulți 
dintre aceștia execută lucrări 
de categorii superioare, sînt 
evidențiați în producție.

O acțiune interesantă de ri
dicare a calificării profesiona
le aparține și grupei U.T.M. 
nr. 7 cate are ca organizator 
pe tovarășul Ilie Farcaș. Aici 
fiecare utemist fruntaș în în
trecerea socialistă a primit din

partea grupei U.T.M. sarcina 
să se ocupe de cîte un tânăr 
de curînd încadrat în produc
ție, pentru a-1 ajuta să-și îm
bogățească cunoștințele profe
sionale. Grupa U.T.M. a inițiat, 
de asemenea, citirea de către 
cît mai mulți tineri a litera
turii tehnice, a pornit acțiunea 
ca nici un tînăt să nu rămînă 
fără bibliotecă a cărții tehnice.

Grupa U.T.M. organizează și 
concursuri pe teme profesio
nale, întâlniri ale inginerilor 
proiectanți, cu tinerii munci
tori în scopul de a ușura mun
ca tinerilor la fabricarea di
feritelor produse. Toate aces
tea îi vor ajuta pe cei 17 ute
miști din grupă să-și îndepli
nească și să depășească cu cel 
puțin 5 la sută, lună de lună, 
sarcinile de producție, angaja
ment luat în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei noastre.

Un alt exemplu: grupa 
U.T.M. nr. 23, al cărei organi
zator este tovarășul Gheorghe 
Boștină, ca și toate celelalte 
grupe acordă multă atenție 
lărgirii orizontului de cunoș
tințe politice ale utemiștilor.

Grupa se ocupă de studierea 
în colectiv a unor hotărîri ale 
partidului, cărți și broșuri de 
literatură politică, diferite ma
teriale, pe teme politice apă
rute în presă. Grupa U.T.M. 
inițiază întîlniri cu membri 
de partid din uzină, are 
în centrul preocupării au
dierea de către toți utemiștii 
din grupă a diferitelor lecto
rate, cicluri de conferințe, 
simpozioane care se țin la clu
bul uzinei și în oraș. Tinerii 
muncitori, ca urmare a activi
tății grupei U.T.M., primesc 
pe locul de muncă cărțile, re
vistele și ziarele solicitate. în 
activitatea grupei U.T.M. ocu
pă un loc însemnat și atrage 
rea tinerilor la concursul „Iu
biți cartea", la manifestările 
cultural-artistice închinate lor, 
care au loc la clubul uzinei. 
Acum 13 tineri s-au înscris la 
concursul „Iubiți cartea", iar 6 
utemiști au primit insigna de 
„Prieten al cărții". Utemiștii 
din această grupa au vizitat 
diferite locuri istorice care 
evocă trecutul glorios de luptă 
al partidului nostru.

In grupa nr. 23 a devenit o 
tradiție frumoasă vizionarea 
în colectiv a muzeelor, expozi
țiilor, a unor piese de teatru, 
filme, spectacole cultural-ar
tistice și manifestații sportive, 
care au loc în orașul nostru.

Toate acestea influențează 
în mod pozitiv activitatea ti
nerilor în producție și acțiu
nile de folos obștesc. Utemiștii 
din această grupă, de exem
plu, au colectat 36 tone de me
tale vechi, față de 15 tone cît 
își luaseră angajamentul în 
cinstea celei de a XX-a ani
versări a Eliberării patriei 
noastre.

Grupele U.T.M., îndrumate 
cu toată atenția de către comi
tetul organizației de bază 
U.T.M., își aduc contribuția la 
rezolvarea unor probleme deo
sebit de importante în activi
tatea de producție a uzinei 
noastre.

IOAN ERMAN 
secretar al comitetului 

organizației de bază U.T.M. de 
la secția pregătire I, 

Uzina de vagoane Arad

La Întreprinderea de prefabricate „Progresul" din Capitală, tăierea flfillor cu goluri din be
ton precomprimal se execută cu utilaje de mare randament

Foto: AGERPRES

• Echipele selecțio
nate de volei (tineret) 
ale Cubei și-au înche
iat turneul în țara 
noastră evoluînd ieri 
pe 
din

terenurile Știința 
Capitală în corn-

pare pe teren : An
dersen (Norvegia), J. 
Hansen (Danemarca), 
Rosander (Suedia), B. 
Hansen (Danemarca), 
lohansson (Suedia), 
Heinonert (Finlanda), 
R. Jonsen (Norvegia), 
Oeberg (Suedia), Oile 
Madsen (Danemarca), 
Bild (Suedia), Pel- 
tonen (Finlanda). Jo
cul se va desfășura 
pe stadionul „Idraet- 
sparken" din Copen
haga.

„Duelul" în proba de 
aruncare a discului 
dintre Piatkowski și 
Begier s-a încheiat cu 
victoria ultimului cu 
38,38 m. Piatkowski 
a realizat 36,66 m. 
La aruncarea suliței 
Nikiciuc a obținut 
81,17 m, iar la greu
tate Komar s-a clasat 
pe primul loc cu 
18,34. m.

pani a echipelor (tine
ret) ale țării noastre. 
In ambele jocuri vic
toria a revenit gazde
lor ; la masculin Sto
rul a fost de 3—o 
(15—10; 15—7 i
15—4), Iar la feminin 
de 3—1 (±3—15;
1S—31 IS—S; 15—7)-

© Miercuri, în noc
turnă, la Moscova, se 
va desfășura întâlni
rea de fotbal din
tre reprezentativele 
U.R.S.S. și Uruguayu-

Prezentarea scrisorilor 

de acre Are de către 

ministrul Olandei in R.P, Pomină

• Astăzi în orașul 
Kecskemet, echipele o- 
limpice de fotbal ale 
R. P. Romîne și R. P. 
Ungare susțin un joc 
amical. Intîlrtîrea con
stituie un biiri prilej 
de verificare pentru e- 
chipa noastră, care va 
juca la 31 mai la So
fia cu R. P. Bulgaria 
meciul retur pentru 
preliminariile turneu
lui olimpic. In întâl
nirea de astăzi vom 
alinia următoarea for
mație probabilă : Su- 
ciu-Georgescu, 
weiller III, < 
Ivan-Jenei, 
Năsturescu, Constan
tin, I. lonescu, Sasu.

• în ultima zi a 
meciului internațio
nal de natație R. D. 
Germană 
disputat la Berlin, 
fost stabilit un 1 
record mondial 
două europene, 
proba de 200 m bras 
G. Prokopenko 
(U.R1S.S.) a fost cro
nometrat în 2'29*’ 
6! 10, performanță mai 
bună decît recordul 
oficial deținut de Chet 
Jestremski

— U.R.S.S.,
, a. 
nou 

si
In

(S.U.A.).

, Nun- 
CL Dan, 
Koszka,

• A fost alcătuită 
echipa selecționată de 
fotbal a Scandinavici, 
care va întâlni mîine 
la Copenhaga echipa 
restului Europei. Iată 
formația care va a-

lui. Echipa sovietică 
va fi lipsită de apor
tul portarului Iașin și 
al mijlocașului dreap
ta Voronin, care sînt 
plecați la Copenhaga, 
fiind selecționați în 
echipa europeană 
pentru meciul cu sel. 
scandinavă.

• Atleții „olim
pici" polonezi du 
evoluat în cadrul u- 
nui concurs de selec
ție desfășurat îa Var
șovia. Cu acest prilej, 
Czernik a stabilit un 
nou record polonez 
la săritura în înălți
me cu 2,15 m 
chiul record era 
2,13 m). Tinărul 
rian Filipink a 
firmat selecția 
parcurgînd 100

(ve
de 

Ma
con- 

sa 
in 

io"^.ho.

legrino (193 km). 
Victoria a revenit ita
lianului Bitossi în 
5hlp'36,, (medie ora
ră 36,238 km). Lide
rul clasamentului este 
italianul Enzo Moser.

(Agerpres)

lnainte de începerea fiecărei lucrări de sezon în vie, un con trol al Stării de vegetație. (G.A. S. Bucium, regiunea lași) 
Foto» AGERPRES

chimiști

în drumeție
Comitetul regional U.T.M. 

București a organizat de curînd 
o interesantă excursie, de patru 
zile, în țară, la care au partici
pat secretari ai comitetelor 
U.T.M. din G.A.C., G.A.S.,
S.M.T., din școli și întreprinderi 
din regiune.

Plecînd cu autocarele din 
București, un grup a mers pe 
traseul Brașov-Lacul Roșu, iar 
cel de al doilea pe traseul Ba
cău — Lacul Roșu, iar de aici 
împreună spre București.

Despre orașele prin, care am 
trecut, despre obiectivele in
dustriale vizitate, casele memo
riale, stațiunile de odihnă 
vom aminti mult timp.

OLARU CONSTANTIN 
secretar 

al comitetului organizației 
bază U.T.M. din G-A.C. comuna 

Vărăști, raionul Oltenița

ne

de

• Turul 
ternafional 
a continuat cu desfă- 
șurarea etapei a 3-a: 
Brescia — San Pel-

ciclist in- 
al Italiei

. gențiile de presă 
I au transmis în ■ 
j cursul zilei de du

minică o veste îm- 
I bucurătoare pen
tru iubitorii mu

zicii din țara noastră.
Juriul celui de-al cincilea 

Concurs „Prințul Rainier III 
de Monaco11 prezidat de un 
reputat muzician francez — 
compozitorul Georges Auric 
— a decernat unicul premiu 
pentru compoziție de cameră 
tînărului creator romîn Wil
helm Berger pentru 
sa „Sonata pentru 
solo".

Numele tînărului 
ani în șir instrumentist 
prima orchestră simfonică 
țării, este 1 
nilor noștri.

Două simfonii, un oratoriu, 
cinci cvartete, cîteva poeme 
simfonice, un concert pentru 
orchestră, o serie de intere
sante studii muzicologice 
(printre ele un „Ghid al mu
zicii de cameră" care va apa
re curînd în Editura muzicală 
și o lucrare mai amplă intitu
lată „Moduri și proporții") 
l-au impus în rîndurile gene
rației de talentați creatori a 
cărei artă ' “ *
din urmă.

La cîteva 
telegramei 
interviul nostru obișnuit cu o 
serie de creatori, menit a pre
zenta cititorilor cîteva din 
lucrările aflate „pe șantier" a 
început desigur de la lucrarea 
premiată.

lucrarea 
vioară

creator,
Î7l 
a 

cunoscut meloma-

a înflorit în anii

ore de la sosirea 
din Monte Carlo,

o temeinică pregătire profesională
ING. ION DAN 

BUZULICA 

(Urmare din pag. I) 

proiectat și îndrumat construi
rea unor noi anvelope. De ase
menea, a sporit și numărul 
inovațiilor și raționalizărilor 
prezentate la cabinetul tehnic 
al uzinei. Printre tinerii inova
tori se numără și inginerul 
Gheorghe Pasat a cărui inova 
ție aplicată în producție a a- 
dus uzinei economii post-cal- 
culate în valoare de 643 000 lei. 
Și tînărul Serghei Bucur, prin 
cele șase inovații ce i-au fost 
aplicate, a contribuit la meca
nizarea unor operații ale pro
cesului tehnologic.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii uzinei noastre sînt pe 
deplin satisfăcuți de aportul 
Centrului de documentare al 
M.I.P.C. și I.D.T. în cadrul

propagandei tehnice. Aceste 
instituții ne oferă nenumă
rate traduceri din revistele 
de specialitate, materiale pen
tru generalizarea inovațiilor, 
caiete selective, buletine in
formative etc. Periodic, se de
plasează în mijlocul colectivu
lui nostru, brigăzi ce organi
zează proiecții de filme tehni
ce legate de specificul indu
striei noastre. Au fost prezen
tate, printre altele, filmele; 
„Fabricarea cauciucului sinte
tic", „Utilizarea schimbătorilor 
de ioni" etc.

Consider însă Că Editura 
tehnică nu a reușit să satisfa
că necesitățile curente. Numă
rul cărților ce au apărut este 
foarte mic : 2. In Editura de 
stat didactică și pedagogică au 
fost publicate, de asemenea, 
două cărți (I. Pria și colabo
ratori — Prelucrarea cauciu
cului. D. Cartaș — Tehnologia 
anvelopelor și a camerelor 
de aer). Lipsesc cărțile ce tra
tează despre materiile prime,

despre încercările de labora
tor, protecția muncii în in
dustria anvelopelor etc.

Se impune în acest sens o 
mai multă muncă din partea 
editurilor de specialitate în 
publicarea unor asemenea 
cărți. Muncitorii și specialiștii 
din uzina noastră le așteaptă 
cu nerăbdare.

ING. ION IOSIF
(Urmare din pag. I)

crescut simțitor. Bunăoară, nu
mai •_ din organizația de bază 
U.T.M. — secția saci, din luna 
ianuarie au devenit cititori per
manent ai bibliotecii tehnice 
peste 30 de tineri. în prezent, 
mai mult de 75 la sută din to
talul tinerilor care lucrează aici, 
au fișe de cititor la biblioteca 
tehnică. Rezultate hune au obți
nut în acest sens și organizații

le U.T.M. de la secția I de fa
bricație, de la finisaj sortare și 
C.T.C.

Eficacitatea literaturii de spe
cialitate este ilustrată de rezol
varea a o serie de probleme 
importante ale procesului teh
nologic : dubla sortare a pastei 
mecanice, folosirea rațională a 
coloranților la nuanțarea hîrti- 
ei, fabricarea cleiului Bewoid. în 
urma studierii caietelor cu nou
tăți tehnice editate de I.D.T. 
au fost propuse și aplicate nu
meroase inovații care au contri
buit la mai buna folosire a ma
șinilor, la îmbunătățirea calită
ții hîrtiei. Tînărul Jean Marciu, 
de, pildă, s-a remarcat mai întâi 
ca un pasional cititor al litera
turii tehnice, iar acum este u- 
nul dintre cei mai fecunzi ino
vatori. Dacă mașina nr. 7 func
ționează acum cu indici supe
riori, acest lucru se datorește 
și îmbunătățirilor aduse de tî
nărul Marciu. Un colectiv de 
ingineri și tehnicieni studiază 
posibilitățile de executare a u-

nei instalații pentru îndepărta
rea râșinei dăunătoare din pasta 
hîrtiei.

In încheiere, aș vrea să sub
liniez sprijinul primit din partea 
centrului de documentare tehni
că al M.I.P.C., din partea I.D n 
și Editurii tehnice în dotare^ 
organizarea bibliotecii noa 
tehnice. Delegații acestor 
tuții ne-au ajutat în des 
rea propagandei tehnl< 
întocmirea contractelor 
namenlelor. Cu toate 
iață de cerințe, lucrăr' 
cialitate sînt insul 
număr. Institutul de c 
re tehnică ne-a tri 
roase lucrări — „I 
industria hîrtiei ș' 
„Realizări noi în fc 
tiei și pastei j 
lemn" și „Realiză 
carea celulozei 
chimice" — care 
material valor or 
Din păcate în 
prezentate nu 
una ultimele no

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit, marți 
la amiază, la Consiliul de Stat, 
pe domnul Joost Bernard Ha- 
verkorn van Rijsewijk care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de trimis extra
ordinar și ministru plenipoten
țiar al Olandei la București.

In cuvîntul său, ministrul 
Olandei a spus că dorește 
să contribuie la o mai 
bună cunoaștere a Romîniei 
în țara sa, factor important 
pentru prețuirea reciprocă a 
popoarelor, precum și la dez
voltarea relațiilor economice și 
culturale între cele două țări.

în acest domeniu — a arătat 
el în continuare — sînt posi
bilități destul de importante. 
Ministrul Olandei a subliniat 
că se va putea conta pe efortu
rile sale sincere pentru atin
gerea acestui scop, solicitînd în 
această direcție sprijinul și 
colaborarea guvernului romîn.

Eu nu cunosc încă Romînia 
— a spus ministrul Olandei — 
dar găsesc regiunea pe care am 
traversat-o în mașină, venind 
la București, de o frumusețe 
impresionantă și sper că voi 
cunoaște Romînia. Am remarcat 
deja că olandezii au vizitat 
țara dv. de secole, iar capo
doperele vechilor pictori olan
dezi și-au găsit loc în muzee, 
alături de operele pictorilor 
romîni.

In 
dei 
ția în legătură cu hotărî- 
rea 
la București a Legației Olandei 
în R. P. Romînă.

Răspunzînd, președintele Con
siliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a urat bun ve
nit ministrului Olandei și a 
mulțumit pentru cuvintele fru
moase rostite de acesta la a- 
dresa țării noastre.

încheiere, ministrul Olan- 
și-a exprimat satisfac-

de a se restabili reședința

Veți avea desigur posibilita
tea în cursul misiunii dv. — 
a arătat președintele Consiliu
lui de Stat — să ne cunoașteți 
țara, realizările și preocupările 
poporului nostru, aspirațiile 
sale spre pace și bună înțele
gere între toate popoarele. Ex- 
primînd aceste aspirații, gu
vernul romîn este animat de 
dorința de a dezvolta relațiile 
economice și culturale dintre 
țările noastre, întemeiate pe 
respect și avantaj reciproc. în 
acest spirit dorim să dezvoltăm 
multilateral și cooperarea din
tre Romînia și Olanda.

împărtășim părerea dv. — a 
arătat președintele Consiliului 
de Stat, că există într-adevăr 
posibilități importante în acest 
domeniu și că, prin eforturi co
mune, ele pot fi transformate 
în realitate. Redeschiderea ofi
ciului diplomatic permanent al 
Olandei la București va facilita 
realizarea acestui țel.

în încheiere, președintele 
Consiliului de Stat, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a urat mi
nistrului Olandei o ședere plă
cută în țara noastră și l-a asi
gurat că în activitatea sa, în
dreptată spre întărirea relații
lor de colaborare romîno-olan- 
deze, va primi tot sprijinul 
Consiliului de Stat, guvernului 
romîn și al său personal.

între președintele Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și ministrul Olandei, Joost 
Bernard Haverkorn van Rijse
wijk, a avut loc apoi o convor
bire care a decurs într-o atmos
feră cordială.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au asistat Grigor® 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

INTERVIUL NOSTRU CU
COMPOZITOR WILHELM

TIN ARUL
BERGER
lucrarea am a-la con- 

ultimele
— Sonata 

curs a fost 
lucrări ?

— A fost 1 
nul acesta.

Conform , ___
cursului, ea nu a fost inter
pretată vină în prezent in 
public.

— Vreți să-mi dați cîteva 
amănunte asupra lucrării ?

— Construită din 4 părți — 
Baladă, Toccata, Improvizație 
și o Fugă pe trei voci — So
nata este o încercare de a 
susține — să zic așa — un mo
nolog al viorii bazat pe prin
cipiul unei maxime diversi
tăți de mișcări, de mijloace 
de expresie.

Sonata pleacă dintr-un stil 
tmprovlzatoric specific stilu- 
lui de baladă ajungînd la se
veritatea formei în final. Li
nia melodică evoluează, de 
asemenea, de la monodia pri
mei mișcări la polifonia 
fugii...

— Si sub raport tematic ?
— Ea se bazează pe un nu

măr de teme expuse în prima 
parte care se 
continuu de-a 
în materialul 
găsite foarte 
specifice recitativului de pro
veniență populară, mai cu 
seamă în prima parte, lucrată 
in spiritul muzicii populare 
romînești.

trimisă 
una din

terminată chiar a-

prevederilor con-

metamorfozează 
lungul sonatei 
tematic vot fi 

multe elemente

Elaborînd 
cordat o deosebită atenție in
cluderii recitativului popular 
și a unor elemente de impro
vizație violonistică (instru
mentalism popular) în cadrul 
unor forme sever organizate, 
problemă pe care Enescu a 
rezolvat-o maqistral in Sona. 
ta a IlI-a.

— La ce lucrați acum ?
— La definitivarea Simfo

niei a IlI-a — o lucrare epică, 
de proporții mai mari în care 
mi-am pus problema găsirii 
unor noi tipare, problema in
cluderii unor desfășurări sim
fonice ample în contextul u- 
nor structuri orchestrale în
noite.

Simfonia încearcă să îmbi
ne principiile muzicii de ca
meră — cu gingășia și trans
parența ei — cu densitatea, 
monumentalitatea specifică 
ansamblului simfonic desfă
șurat.

Am încheiat, de asemenea, 
zilele trecute o amplă Rapso
die închinată celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării. Bazin- 
du-se pe o serie de teme popu
lare Rapsodia este menită să 
cinte marile realizări obținu
te de oameni, poporul nostru 
în anii puterii populare.

IOSIF SAVA

ANUNȚ
Combinatul Chimic Craiova, cu sediul în Calea Unirii nr.

20, angajează următoarele categorii de personal:

— Ingineri chimișfci
— Ingineri mecanici
— Ingineri energetici
— Ingineri electrotehnici
— Ingineri electronici
— Maiștri chimiști
— Maiștri mecanici
— Maiștri electricieni
— Maiștri energetici

Condiții de angajare, pentru ingineri și peni’ 
conform legislației în vigoare.

Combinatul se angajează «ă 
neri și maiștrii.

Doritorii se
Personal T



Aspect din Sanaa, capitala Re
publicii Arabe Yemen

Problema cipriotă
Din Republica
Arabă Yemen

SANAA 19 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Arabe Yemen 
acordă o mare atenție construirii 
de obiective social-culturale. De 
ctirînd, la Sanaa a început con
struirea unui cinematograf cu 
2 000 locuri, a unui teatru și a 
unui hotel cu 360 camere.

După obținerea independenței, 
în capitala țării au fost deschise 
peste 300 de magazine noi și 
trei hoteluri mai mici.

In Republica Arabă Yemen se 
va ridica primul monument în me
moria soldaților căzuți în războiul 
de eliberare a Yemenului.

Monumentul, înalt de 20 metri, 
va fi realizat de sculptorul egip
tean Mansur Farag.

NICOSIA 19 (Agerpres). — 
Reprezentantul special al 

secretarului general al O.N.U. 
în Cipru, Galo Piaza a anun
țat că a ajuns,la o înțelegere 
cu autoritățile cipriote ca o 
parte din ostatecii ciprioți 
turci luați la Famagusta, să 
fie puși. în libertate, iar cei ce 
au încălcat legile să fie urmă
riți pe cale legală.

El a declarat că președin
tele Makarios și reprezentan
ții ciprioților turci au consim
țit, la cererea reprezentanților 
O.N.U., să procedeze la o re
tragere a unităților respective 
cu 1Q0 de metri de la „linia 
verde" ; acest acord limitat 
este destinat să împiedice noi 
izbucniri de violență. Galo 
Piaza a arătat că forța O.N.U. 
acționează cu tot mai multă 
fermitate și o dată cu comple
tarea rîndurilor ei, ea va fi

Intensificarea acțiunilor

partizanilor congolezi

capabilă să ia măsuri pentru 
respectarea înțelegerilor.

La Nicosia s-a anunțat că 
mediatorul O.N.U., S. Tuo
mioja, va pleca la începutul 
lunii iunie la Atena și la An
kara, dar el nu va participa 
la întrunirea de la 4 iunie a 
Consiliului de Securitate, con
sacrată problemei cipriote. 
„Anunțarea vizitei domnului 
Tuomioja la Atena și Ankara 
— transmite France Presse — 
îngăduie să se tragă concluzia 
că diplomatul finlandez a ela
borat liniile mari ale unei so
luții pe care intenționează să 
o propună și că va ține seama 
de punctul de vedere care a 
fost exprimat de ciprioți”.

NICOSIA. — Comitetul Central 
al Partidului progresist al oame
nilor muncii din Cipru a adresat 
un apel ciprioților turci. Timp 
de veacuri, se subliniază în apel, 
ciprioții greci și turci au trăit în 
înțelegere ca frații. în prezent 
însă ei sînt instigați unii împo
triva altora. Locul ciprioților 
turci este alături de cei greci în 
lupta pentru unitate, libertate, 
independență.

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). 
— în cele două provincii impor
tante ale Republicii Congo, Kivu 
și Kwilu, se manifestă în ultima 
vreme o intensificare a acțiunilor 
partizanilor congolezi.

După ce au ocupat localitatea 
tiviră, de pe malul lacului Tanga- 
nica, relatează agenția U.P.I., 
partizanii dețin în prezent con
trolul asupra lacului Tanganica,

la aproximativ 1 000 mile est de 
Leopoldville. în orașul Uvira a fost 
instalată o nouă administrație.

Situația se ■ menține încordată 
și în provincia Kwilu. Partizanii 
au atacat trupele guvernamentale 
din regiunea orașelor ldiofa și 
Gungu. Două'companii ale trupe
lor guvernamentale au fost izo
late la sud de Gungu, situat la 90 
mile de capitala provinciei Kwilu 
— Kikwit.

Laos :

Numirea

unor noi miniștri

însemnări

închisoare la domiciliu
O banală ciocănitură în ușă. 

Obicei universal apărut o dată cu 
existența a ceea ce numim ușă și 
integrat în categoria celor 
mai comune comportări umane. 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
ne transportă însă în sudul Afri
cii. Vă imaginați cumva ce în
seamnă o simplă bătaie la ușă în 
țara apartheidului ? Prima bănuia
lă, cea liniștitoare : poate să fie 
lăptarul sau a venit poștașul. N-ar 
fi exclus să fie un prieten, deși 
acolo mulți oameni s-au obișnuit, 
din prudență, să evite prieteniile. 
Dar dacă niciuna din aceste ipo
teze nu se adeverește ? Secundele 
devin ceasuri, minutele — zile a- 
păsătoare. Inima se zbate cumplit... 
Chinuitoarea întrebare pune stă- 
pînire pe ființa celui ce se simte 
în primejdie : a venit „omul în 
gri" ?

„Omul în haine gri" nu este 
un personaj de roman polițist. El 
este o prezență ce seamănă tristețe 
și suferință : în servieta lui se 
găsesc odioasele sentințe emise de 
„justiția” sud-africană. Cîteva fra
ze tip din care rezultă interdic- 

«nlicată cetățeanului în cauză 
“«i domiciliul deoarece 

învinuirea u- 
-rive". Inter-

' np O

O singură frază poate să însemne 
luni de închisoare. Alte mostre de 
împărțire a dreptății : fiica n-are 
voie să discute cu tatăl, iar unui 
părinte i s-a interzis să participe 
la înhumarea copilului său.

Sentințele emise de judecătorii 
lui Verwoerd sînt aspre, neome
nești. Dreptul de apel nu există. 
Cele scrise pe foaia de hîrtie a- 
dusă de „omul în gri" rămîn de
finitive : cinci ani iar uneori cu 
suplimente.

Nu trebuie să faci apel la ima
ginație pentru a înțelege de ce în 
țara apartheidului, o banală cio- 
cănitură în ușă provoacă neli
niște. Gratiile își desenează um
brele, parcă, pe fiecare ușă...

M. RAMURĂ

VIENTIANE 19 (Agerpres). 
— La Vientiane a fost dat pu
blicității un comunicat guver
namental cu privire la numi
rea unor miniștri neutraliști 
în locul celor care în urma lo
viturii de stat a elementelor 
de dreapta s-au refugiat în 
străinătate. Potrivit comunica
tului, ministrul sănătății, 
Khamsuk Keola, a fost în
locuit cu ambasadorul Laosu- 
lui la Tokio, Outhong Sou- 
vannavong, iar secretarul de 
stat pentru problemele ve
teranilor, Heuan Monkhovi- 
lay — cu generalul Soukan 
Vilaysarn.

Totodată, în comunicat se 
anunță că ministrul de interne 
Feng Fongsavan va cumula și 
funcția de ministru de exter
ne rămasă vacantă în urma 
asasinării la 1 aprilie 1963 a 
fostului ministru de externe 
Quinim Folsena. Acest porto
foliu a fost atribuit provizoriu 
primului ministru.

După cum s-a mai anunțat, 
prințul Sufanuvong, vicepre- 
mier în guvernul de coaliție 
națională și președintele C.C. 
al partidului Neo Lao Haksat, 
s-a pronunțat în repetate rîn- 
duri împotriva oricăror modi
ficări în guvernul de coaliție.

PI

MOSCOVA. — La 19 mai au 
avut loc funeraliile lui Otto V. 
Kuusinen, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. In cursul dimi- • 
neții oamenii muncii din Moscova 
au venit la Sala Coloanelor din 
Casa Sindicatelor pentru a-și lua 
ultimul rămas bun. în Piața Ro
șie a avut loc un miting de do- 

^■mă care urna cu cenușa lui 
len a fost așezată în- 

zidtil Kremlinului.

nate 
via
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a fost întîmpinată de | 
C. Hearne, director în I 
mentul Agriculturii al “ 

isson, di- a 
Departa- 1 

i. Currev. ®

ROMA: Spectacol de gală
al balerinilor romîni

ROMA 19 — Corespondentul 
Agerpres, GIORGIO PASTORE, 
transmite :

Luni seara a avut loc la „Tea
trul Eliseo" din Roma uri specta
col de gală dat de soliștii corpu
lui de balet al Teatrului de Operă 
și Balet din București, care și-au 
încheiat turneul în Italia.

La spectacol au fost prezenți 
președintele Consiliului de Mini
ștri al Italiei, Aldo Moro, nume
roase personalități politice, și cul
turale italiene, membri ai parla
mentului. Au fost, de asemenea, 
de față membri ai corpului diplo-

matic, precum și însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Romîne la Roma, Vale
rian Stan.

Cei prezenți la spectacol au a- 
preciat în mod deosebit pe ar
tiștii romîni felicitîndu-i călduros 
pentru înaltul nivel artistic do
vedit.

Radiodifuziunea italiană a con
sacrat o cronică spectacolului de 
gală prezentat de balerinii romîni, 
iar televiziunea a înserat în jur
nalul de actualități fragmente de 
balet interpretate de artiștii ro
mîni.

• •Sosirea unei delegații
WASHINGTON 19 (Ager

pres). —
Luni seara au sosit la 

Washington — pentru docu
mentare în problemele pro
ducției agricole — Eugen 
Alexe și Nicolae Ștefan, vice
președinți ai Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Angelo 
Miculescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării și Traian Negruțiu, con
silier.

Pe aeroportul din Washing
ton, delegația de specialiști

Din viața tineretului lumii

în central orașului Quito.•••

romîne in S. U. A
romîni a fost întîmpinată de 
Cannon C ~~
Departamentul Agriculturii al 
S.U.A., Robert McKisson, di
rector adjunct în F 
mentul de Stat, D. Currey,

In centrul orașului Quito...
Aparatul de fotografiat a sur

prins cîteva imagini. Studenții 
demonstrează. Polițiștii îi a- 
tacă. Tabloul acesta l-au mai 
văzut locuitorii orașului. Și 
probabil îl vor mai vedea...

Ecuadorul — țară cu 5 000 000 
de locuitori deține cîteva „re
corduri" care nu sînt de fel de 
invidiat. Potrivit cifrelor sta
tistice date publicității la 
Quito, 50 la sută din populație 
este analfabetă. Anul trecut, 
din lipsă de clădiri școlare și 
profesori, 400 000 de copii nu 
au putut merge la școală. Pre
ocupările regimului militar, in
staurat în urma loviturii de stat 
de anul trecut față de proble
mele educației pot fi constatate 
și din următoarele cifre reve
latoare : în timp ce în bugetul 
național pentru educație au fost 
alocați 37 sucre (mai puțin de 
2 dolari n. r.) pe locuitor, pen
tru fiecare cal al armatei au 
fost alocați 1000 sucre (aproxi
mativ 50 dolari).

Preluarea puterii de către 
junta militară a fost însoțită de 
o ofensivă împotriva elemen
telor democratice. Una din pri
mele măsuri adoptate de noul 
regim ecuadorian a fost „reor
ganizarea" Casei de cultură e- 
cuadoriană, instituție care sub 
conducerea scriitorului Benja
min Carrion, se bucură de pres
tigiu pe continentul latino-ame- 
rican. Numeroși intelectuali — 
profesori, scriitori, ziariști — au 
fost închiși pentru vederile lor 
progresiste. Tînărul scriitor 
Newton Moreno, care a luat 
apărarea cauzei indienilor e- 
cuadorieni a murit în închisoa
rea „Garda Moreno" din Qui
to. Enrique Gil Gilbert, al cărui 
roman „Plinea noastră" a fost 
tradus în numeroase țări, se a- 
flă deținut în aceeași închisoa
re iar scriitorul Pedro Jorge 
Vera a trebuit să plece în exil.

Regimul militar ecuadorian 
și-a îndreptat atacurile și îm
potriva universităților, influen-

te centre democratice. Univer
sitățile din Guayaquil, Loja șl 
Quito au fost „reorganizate", 
profesorii cu vederi progresiste 
fiind înlocuiți. In vederea aces
tei „reorganizări", universita
tea din Quito a fost închisă 
timp de peste două luni. Prin- 
tr-o lege recentă, Federația stu
denților din Ecuador a fost 
scoasă în afara legii, iar stu
denții care au fost membri ai 
federației nu mai au dreptul 
să-și continue studiile, fiind 
considerați „elemente subversi
ve". Nu este, de aceea, de mi
rare de ce atît la Quito cit și 
în alte centre universitare ale 
țării, se desfășoară puternice 
demonstrații împotriva regimu
lui militar. Poliția poate să a- 
tace pe manifestanți, să răneas
că sau să aresteze pe unii din 
ei. Dar poliția nu va reuși 
niciodată să stingă focul luptei 
pentru libertate al unui popor 

de oprimare.

■

Un marș al tineretului bolnav ?

s-au oferit 
Bougainville un 
care să ajute la 6tîrpirea șobola
nilor.

partamentului de Stat și De
partamentului Agriculturii.

Au fost prezenți, de aseme
nea, reprezentanți ai legației 
R. P. Romîne la Washington.

IT TOATE
• Șeful Mafiei a recunoscut

In urma declarațiilor făcute 
anchetatorilor de Luciano 
Liggio, șeful organizației 

teroriste Mafia, arestat joi la Pa
lermo, poliția italiană a reușit să 
descopere în Sicilia o rețea de con
trabandiști de droguri. Asasinul nr. 
1 al Mafiei siciliene cum este de
numit Luciano Liggio, a recuno
scut că drogurile erau procurate 
din Orientul Mijlociu și erau ex
pediate în Statele Unite, camuflate 
într-un gen de mobilă special fa
bricată la Palermo de Francesco 
Aolo Marino, unul dintre com
plicii lui Liggio, care, de asemenea, 
este arestat. Drogurile erau astfel 
trimise la New York unde erau 
primite de un cerc de traficanți 
americani printre care se aflau și

cîțiva sicilieni prieteni cu conducă
torul Mafiei. După cum au decla
rat anchetatorii italieni unui co
respondent al agenției France 
Presse, grupul de traficanți ame
ricani și sicilieni era deja reperat 
de F.B.I. (Biroul federal de inve
stigații al S.U.A.) precum și de 
Interpol (poliția internațională). 
Acest grup era în legătură cu Lig- 
gio de mai mulți ani.

Autoritățile italiene sînt pe cale 
să primească mai multe informa
ții în legătură cu rețeaua de trafi
canți italo-americană de la Angelo 
di Puma, unul dintre cei mai a- 
propiați „colaboratori* ai lui Lig- 
gio, arestat luni în Germania oc
cidentală.

• invazie de șobolani

Znsula Bougainville din arhi
pelagul Solomon în Oceanul 
Pacific (administrată de Au

stralia) a suferit o adevărată in
vazie de șobolani, care au nimicit 
plantații Întregi de cacao. In dis
perare de cauză locuitorii insulei 
s-au adresat municipalității orașu
lui australian 

o cantitatele

• Cel

Sydney solicitîndu- 
corespunzătoare de...

mai

■ ~i studiou 
Village 

„beatnicilor"

--s/iMs A vMIiKkâi
A J I

Cele două fotografii Înfățișează imagini din Quito. în fotografia de sus : studenții organizea
ză un marș Împotriva juntei. Fotografia de jos : poliția încearcă să împrăștie demonstrația 

studenților

pisici. Edilii Sydneyulul, unde anul 
trecut au trebuit să fie ucise 18 000 
de pisici fără stăpln, au răspuns 
bucuros cererii, declarlndu-se gata 
să livreze imediat 2 000 de pisici. 
Intre timp și alte orașe australiene 

să trimită în insula 
număr de pisici

lung film

din Green- 
(cartierul 

din New 
York) a fost prezentat cel mai 
lung film din lume, care durează 
8 ore. Filmul nu are dialog, nici

/ntr-un 
wich

acțiune, ci, pur și simplu, înfăți
șează un om care doarme. Titlul 
acestei „capodopere" este „Som
nul". Pare a fi un titlu predesti
nat, întrucît și reacția spectatori
lor este similară.

• In stațiuni balneare...

Stațiunile balneare britanice 
Margate, Ramsgate și Brigh
ton au fost duminică și luni 

teatrul unor incidente provocate de 
bande de tineri huligani. Potrivit 
agenției Reuter, aproximativ 6 000 
de tineri pa scutere și motociclete 
au invadat cele trei stațiuni bal
neare devasttnd totul In caloa lor. 
Berării, bufete, cabinele de pe 
plajă au fost demolate și numeroa
se persoane molestate. La Brighton,

aproximativ 1 000 de tineri făcînd 
parte din două bande rivale s-au 
luat la bătaie folosindu-se de pie
tre, cuțite și alte obiecte. După 
cum transmite agenția France 
Presse, poliția locală a reușit să 
restabilească ordinea numai după 
ce a primit ajutorul altor 300 de 
polițiști venlți în mod special la 
Brighton. Au fost arestate aproxi
mativ 30 de persoane.

HAGA. — Marșul de trei zile 
al celor 1 000 de tineri și tinere 
din Olanda, desfășurat sub lozin
ca „Interzicerea armelor nucleare*, 
s-a încheiat la Amsterdam prin- 
tr-un miting. Participanții la marș 
au parcurs traseul pe biciclete. 
La miting ei s-au pronunțat îm
potriva bazelor militare pe teri
torii străine și împotriva armelor 
nucleare.

DALLAS 19 (Agerpres). 
rul „Dallas News" scrie că psihia
trul dr. Robert Stubblefield, care 
a fost însărcinat de tribunalul din 
Dallas să examineze din nou pe 
Jack Ruby, asasinul lui Lee Os- 
vald, a comunicat judecătorului 
Joe Brown că Ruby este Bolnav din 
punct de vedere psihic și are ne
voie de tratament. El s-a pronun-

mînt.- Cu acest prilej, pe baza unei 
comenzi transmise prin radio de 
pe Pămînt, sistemul de astroorlen- 
tare a adus 
billtă, iar 
specială de 
cat o viteză 
nul a 50 metri pe secundă. Analiza 
rezultatelor obținute prin măsură
tori a arătat că sistemele de astro- 
orientare și corecție a mișcării au 
îndeplinit programul de lucrări 
stabilit în condițiile spațiului cos
mic și permit să se soluționeze 
problemele legate de corectarea 
precisă a traiectoriei de mișcare a 
aparatelor cosmice automate.

stația în poziția sta- 
instalația propulsoare 
comandă i-a comuni- 
suplimentară de ordi-

Asturia continuă greva

CIUDAD DE MEXICO. — Amba
sadorul Braziliei în Mexic, Ma
nuel Pio Coreea, a anunțat că a 
fost rechemat de guvernul brazi
lian. După cum a declarat el, a- 
ceastă măsură a fost luată întru
cît „guvernul brazilian nu mai 
poate accepta mult timp ca Mexi
cul să nu aibă un ambasador în 
Brazilia*. La Rio de Janeiro,- mi
nistrul brazilian al afacerilor ex
terne a confirmat rechemarea am
basadorului dfti Mexic. Potrivit 
agenției France Presse, purtătorul 
de cuvînt al ministerului a lăsat 
să se înțeleagă că această reche
mare nu are semnificația unei ru
peri a relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări.

nereții și n sportului precum și 
aniversarea debarcării lui Ataturk 
la Samsun (19 mai 1919). La An
kara s-a organizat, cu prilejul a- 
cestei zile, o defilare tradițională 
pe stadionul orașului în prezența 
președintelui Republicii, generalul 
Cemal Gursel, a primului minis
tru Ismet Inonil și a membrilor 
guvernului. O ceremonie simi
lară s-a desfășurat și pe stadio
nul din Istanbul în prezența vice
președintelui Consiliului de Mi
niștri turc, Kemal Satir.

cord în acest sens a fost întocmit 
de către un grup de experți din 
cele patru țări și va fi prezentat 
dezbaterilor conferinței de la Fort 
Lamy.

Etna amenință

MADRID. — Greva minerilor 
din A'stliria, care afectează de a- 
proape o lună Spania, continuă 
semntilindu-se noi acțiuni de soli- 
' iritate, cu minerii greviști. Potri- 

t relatărilor agențiilor de presă, 
eptnd de luni alți 2 000 de mun- 

' de la întreprinderea „Nueva 
ma Quijano" (provincia San- 

• au declarat grevă. Munci- 
metalurgiști cer reînnoirea 
ului colectiv și, în semn 

iritate cu minerii, spriji- 
‘a acestora de îmbunătăți- 
Jifiilor de salarizare. A- 
mce Presse relevă că se 
:a și minerii din bazinul 

Teruel, din centrul țării, 
irizeze cu greviștii din

LONDRA — La Londra se des
fășoară în prezent Conferința 
internațională a teatrelor pentru 
copii și tineret, organizată de 
Asociația britanică a teatrelor 
pentru copii. Conferința a fost 
deschisă de Edward Boyle, Mini
strul educației al Marii Britanii.

La lucrări participă delegați din 
circa 40 de țări, printre care și 
Margareta Bărbuță, critic de tea
tru, secretara Comitetului național 
romîn pentru Institutul Interna
țional de teatru.

MONTREAL. — Agenția Fran
ce Presse anunță că în orașul 
Montreal au avut loc manifestații 
organizate de o grupare separatis
tă care urmărește separarea pro
vinciei Montreal, de limbă fran
ceză, de restul Canadei. Poliția a 
ordonat manifestanților să se 
împrăștie dar aceștia au refuzat 
provocînd dezordini și spărgînd 
geamuri, 
arestate, 
mișcării

ROMA. — Șuvoiul de lavă fier
binte care se scurge din craterul 
vulcanului Etna amenință institu
tul de vulcanologie situat pe pan
ta muntelui. Pentru a înlătura pe
ricolul acoperirii cu lavă a clădi
rii, autoritățile au hotărlt să ridice 
grabnic în calea șuvoiului de lavă 
un stăvilar înalt de un metru și 
lung de două sute de metri. Deși 
6tratul de lavă a încăput să se ră
cească, pe crusta formată la su
prafață se scurge lavă fierbinte și 
mai amenințătoare, 
viteza mai mare, 
duce spre înălțimea 
află în pericol 
de lavă.

BAGDAD. — Tribunalul mili
tar din Bagdad a pronunțat sen
tința în procesul foștilor membri 
ai „gărzii naționale" baasiste din 
localitatea Diwanieh, situată la 
sud de Bagdad. Un acuzat a fost 
condamnat la moarte, patru la 
muncă silnică pe viață, iar șase 
la închisoare pe termene între 3 
și 15 ani. Ei au fost acuzați de 
a fi opus rezistență armată cu 
prilejul loviturii din 18 noiem
brie 1963 care a adus la putere 
actualul regim condus de Abdel 
Salam Aref.

țat în favoarea transferării lui 
Ruby din închisoare într-un spi
tal.

Procurorul districtual, Henry 
Wade, a spus că așteaptă să stu
dieze mai întîi raportul specia
listului pentru al putea comenta. 
El a adăugat că „de cînd a aflat 
că a fost condamnat la scaunul 
electric, Ruby se comportă straniu. 
Dar aceasta nu trebuie să însemne 
neapărat că el ar fi bolnav".

Dacă tribunalul va găsi că 
Ruby s-a îmbolnăvit după proces, 
agenția Associated Press arată că 
el va fi internat într-un spital de 
stat de boli nervoase.

Acțiunile
muncitorilor

Turcia : Ziua tinereții 
și sportului

ANKARA. — Marți în întreaga 
Turcie a fost sărbătorită Ziua ti-

24 octombrie : indepen- 
dent a Rhodesiei de nord

argentinieni

85 de persoane au fost 
Montreal este centrul 

separatiste din Canada.

LAMY — Șefii celor pa- 
africane învecinate cu

deoarece are 
Șoseaua care 

muntelui se 
de a fi acoperită

FORT 
tru state 
lacul Ciad — Nigeria, Niger, Ca
merun și Ciad — încep la 20 mai 
o conferință consacrată dezbaterii 
problemelor privind exploatarea 
rațională a apelor lacului. Un a-

NEW YORK. — Consiliul de 
Securitate s-a întrunit la 18 mai 
pentru a continua dezbaterile în 
problema Cașmirului. Roger Sey- 
doux (Franța), președintele Consi
liului pe luna în curs, a tras con
cluziile dezbaterilor, arătînd că 
situația cere din partea celor două 
țări o atitudine conciliantă, iar 
din partea Națiunilor Unite o ati
tudine prudentă, dar și atenție.

LONDRA. —» Conferința de la 
Londra în legătură cu acordarea 
independenței Rhodesiei de nord 
s-a încheiat la 19 mai cu succes. 
Potrivit acordului la care s-a ajuns 
în cadrul acestei conferințe, Rho
desia de nord va fi proclamată stat 
independent la 24 octombrie a.c. 
Agențiile de presă africane scot 
în evidență faptul că Rhodesia de 
nord este primul protectorat bri
tanic care va deveni independent 
fără tradiționala perioadă de tran
ziție în care să fie condusă de un 
guvernator general britanic. Rho
desia de nord va purta denumi
rea de Republica Zambia.

BUENOS AIRES 19 (Ager
pres). — La chemarea Confede
rației Generale a Muncii din 
Argentina, luni a început aplica
rea „planului de luptă" împotriva 
creșterii 
majului. 
muncii argentienieni au drept 
scop să 
asupra necesității de a se adopta 
măsuri urgente pentru a se pune 
capăt spiralei creșterii prețurilor 
și reducerii nivelului de trai. 
Potrivit acestui plan, muncitorii 
ocupă pe timp de 24 de ore dife
rite întreprinderi, prin rotație.

Potrivit agenției U.P.I., Consi
liul executiv național al Confe
derației Generale a Muncii din 
Argentina se află în „sesiune 
permanentă", pentru a conduce 
planul de ocupare a uzinelor. 
Trupele federale și poliția din 
Buenos Aires au fost puse în 
stare de alarmă.

costului vieții și a șo- 
Acțiunile oamenilor

atragă atenția guvernului
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