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a Sighet, pe șan- 
, tierul unuia din 
marile obiective 
industriale ale Ma
ramureșului se 

conturează tot mai 
mult noul Combi

nat de industrializare a lemnu
lui. Sute de constructori, uti
laje moderne de mare randa
ment lucrează acum la viitoa
rele fabrici de mobilă corp și 
mobilă curbată, la fabricile de 
placaj etc., care se vor întinde 
pe mai bine de 25 hectare.

Dar șantierul are o viață re
lativ scurtă. Va rămîne, însă, 
combinatul și oamenii care vor 
mînui instalații și mașini mo
derne. Aici, lemnul din munții 
Maramureșului se va metamor
foza în produse din cele mai 
diferite. Peste 8 luni, în cursul 
trimestrului I al anului viitor, 
pe poarta C.I.L. Sighet vor ieși 
primele garnituri de mobilă 
(corp și curbată), primii metri 
cubi de placaje. în mod firesc, 
una din preocupările noastre 
principale la ora actuală este 
asigurarea numărului necesar 
de muncitori, pregătiți pentru 
a face, față proceselor tehnolo
gice de prelucrare a lemnului 
în condițiile unei înalte tehni
cități a producției.

în ceea ce privește recruta
rea muncitorilor și maiștrilor 
sîntem avantajați de faptul că 
Sighetul are o veche tradiție în 
industrializarea lemnului. Ma
rea majoritate a cadrelor noas
tre vor fi angajate deci din o- 
raș și din comunele învecinate- 
De la Fabrica de mobilă — 
IPROFIL Sighet — vom primi 
circa 550 de muncitori cu o bu
nă experiență în producție. în 
combinat vor fi însă sectoare 
care, prin înaltul grad de uti
lare, vor necesita muncitori cu 
pregătire corespunzătoare. De 
aceea, o dată cu lucrările de 
prospecțiuni și de organizare 
a șantierului au fost recrutați 
dintre localnici și cei G45 elevi 
ai școlilor profesionale. în a- 
cest an vor absolvi 300 de e

levi, care 
participa 
muncitori 
lificați la lucră
rile de montaj 
ale utilajelor 
din fabricile a- 
mîntite. iar în 
anul viitor res
tul, acum elevi 
în anul II. Și 
urmează șco
lile în centre a- 
flate pe lingă 
întreprinderi și 
combinate mo
derne. asigurîn. 
du-se în acest 
fel cadre bine 
pregătite prac
tic și teoretic. 
La Codlea pre
gătim tîmplari 
și piecanici de 
întreținere, la 
Blaj, Tg. Mureș, 
Satu Mare, Ca
ransebeș și Si
ghet — tîm
plari, iar la Gu- 
gești (raionul 
Focșani) sînt 
pregătiți munci
tori pentru fa
bricarea furni
rului și placa
jului.

Trebuie să a_ 
rat însă că în 
prezent avem 
asigurată nu
mai o parte din 
muncitorii ne

cesari fabricilor cu mare pon
dere în combinat. Una dintre 
ele va fi și fabrica de mobilă 
corp. Aici se cere o temeinică 
pregătire de specialitate. Numai 
cu absolvenții de școli profe
sionale nu vom putea satisface 
cerințele. De aceea, cu spriji
nul comitetului raional de par
tid, am trecut la angajarea tîm- 
plarilor calificați deja, pe care 
îi vom trimite în curînd la spe
cializare în una din cele mai 
moderne fabrici de mobilă corp 
a Ministerului Economiei Fo
restiere, dotată cu utilaje ase
mănătoare celor din combinatul 
nostru. în plus, prin lichidarea 
paralelismului care se va ivi în 
urma intrării în producție a 
C.I.L. Sighet, tîmplârii care lu
crează în prezent în coopera
tive șî industria locală vor de
veni angajații noștri.

Intîmpinăm greutăți în asi
gurarea necesarului de munci
tori calificați pentru fabrica de 
placaj și funduri (le scaune. 
Este o meserie care diferă mult 
de cea a producerii mobilei, 
iar în.localitate nu exista mun
citori cu o asemenea calificare. 
La aceasta se adaugă și faptul 
că înseși școlile de specialitate 
pregătesc un număr mai redus 
de muncitori. De la Gugești ne 
vor veni doar 20 de absolven
ți. Noi am solicitat și sprijinul 
Direcției generale a produse
lor din lemn din minister, pen
tru asigurarea condițiilor ca în 
următoarele 2—3 luni cel puțin 
170 de muncitori, recrutați din
tre localnici, să fie trimiși la 
calificare și specializare în în
treprinderi ale căror procese 
tehnologice și utilaje sînt ase
mănătoare cu cele proiectate 
pentru fabrica noastră de pla
caje...

Forul tutelar și chiar condu- ■ 
. cerea ministerului nostru ne-ar 
putea ajuta mai mult și în so
luționarea problemei calificării

Ing. GH. IANCU
director, adjunct C.I.L. Sighet 

(Continudre'în pag. a V-a)
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slmiRi pm mu ariișii plastici
I vorbi despre tine
rii noștri artiști,

1 indiferent din ce 
I domeniu, 

prezența
I peisajul 

actual al țării, în- 
realiza o viziune

despre 
lor în 
cultural

seamnă a 
«.supra a ceea ce ar fi cultura 
noastră peste 15—20 ani, căci 
întotdeauna tinerii creatori, 
cei mai de seamă dintre ei, au 
menirea de a continua, cu mij
loace proprii, experiența pozi
tivă a înaintașilor, adăugîn- 
du-i acesteia noutatea și ac
tualitatea unui mesaj artistic 
izvorît dintr-o continuă aple
care asupra realității, din exi
gențele mereu sporite față de 
valoarea creațiilor umane, a 
concepției adevărate privind 
menirea artei inspirate de po
por și pentru popor.

De aceea, cînd mă duc într-o 
expoziție, dau întâi atenție lu
crărilor tinerilor artiști. Și, din 
această confruntare cu rodul 
eforturilor acestora, desprind 
concluziile, după opinia meu 
demne de o profundă medita
ție, privind experiența crea
toare a tinerilor, succesele lor 
și cauzele, diferite — desigur, 
ale insucceselor. Am vizitat de 
pildă, acum cîteva luni, de 
două ori Expoziția orașului 
București (de ce „a orașului 
București0 nu știu !). Am avut 
bucuria să văd între exponate 
lucrări ale tinerilor care mi-au

Consiliul Superior al Agri
culturii organizează în acest 
an un concurs republican de 
struguri de masă. Concursul 
are ca scop stimularea extin
derii în noile plantații a celor 
mai bune soiuri de struguri de 
masă produse în podgoriile 
țării noastre, popularizarea și 
generalizarea metodelor folosi
te de unitățile fruntașe pentru 
obținerea de producții mari și 
calitativ superioare. Se urmă
rește, de asemenea, stabilirea 
unor criterii unitare de apre
ciere a diferitelor soiuri de 
struguri de masă.

La acest concurs, primul de 
acest fel organizat în țara 
noastră, pot participa gospo
dării agricole de stat și gospo
dării colective, institute de în- 
vățămînt și stațiuni agricole 
experimentale. Notarea și cla
sificarea probelor de struguri 

plăcut. Multe dintre ele îndrăz
nețe ca manieră și compoziție, 
dar, lucru esențial, oferind vi
zitatorului ceva plăcut. Și 
m-am gîndit atunci că locul 
unor asemenea opere este în 
casele omenilor, în instituțiile 
publice. Am văzut aici pei
saje, naturi moarte, compoziții 
frumoase. Costin Ioanid are o 
frumoasă vedere din Constan
ța, cu o armonie coloristică 
impresionantă; Chintilă expu
ne tabloul „Să nu se mai re
pete", o operă simplificată, e 
drept, dar cu o putere de su
gestie extraordinară. Aseme
nea lucrări agitatorice, mer- 
gînd la esențe, la un limbaj 
compozițional realizat cu dis- 
cernămînt și luciditate, cum 
este cel al lui Chintilă sau cum 
este compoziția unui tânăr 
pictor „Insurecția de la 23 Au
gust 1944“ sau unele din sculp
turile înzestratului Roman, 
care, pe deasupra, își și cu
noaște meseria, sint așteptate 
mereu. Aș enumera încă, din 
aceeași expoziție de sinteză 
într-un anume fel, sculptu
rile Ioanei Kassargian („Cres- 
cătoarea de păsări"), grupul 
sculptural foarte frumos — 
mai ales copiii — al lui Dorio 
Lazăr de o execuție ireproșa
bilă a amănuntului (cu toate 
că, îmi pare, compoziția dă 
senzația a fi împărțită în două) 
și portretul de fetiță remarca
bil al sculptoriței Doina Lie.

Statoare electrice 
intrate în fabricație 

de serie
La Uzinele de mașini electri

ce din București a început pro
ducția de serie a două motoare 
noi. Unul din acestea — un tip 
de motor asincron trifazat cu 
rotorul în scurtcircuit pentru 
ascensoare — înlocuiește moto
rul cu rotorul bobinat folosit 
pînă acum. Noul motor are 
două viteze, una pentru porni
re și mers, iar cealaltă pentru 
frînare și oprire lentă cu pre
cizie. El are un cuplu mare de 
pornire, și asigură ascensoare- 
lor un mers liniștit, fără zgo
mot.

Alt motor intrat în fabricație 
de serie la Uzinele de mașini 
electrice din Capitală este des
tinat pompelor submersibile 
pentru irigații. El are o putere 
de 7,5 kW și este special con
struit pentru a funcționa sub 
apă, Ia mare adîncime.

(Agerpres)

de masă prezentate la acest 
concurs se vor face de către o 
comisie de degustare formată 
din cei mai buni specialiști 
care vor aprecia aspectul ex
terior, gustul și aroma probe
lor respective.

Unitățile producătoare de 
struguri de masă, ale căror 
probe vor fi apreciate de co
misie ca superioare din punct 
de vedere calitativ, vor primi 
diplome, premii și medalii.

(Agerpres)

Elevii din anul III, ultimul 
al școlilor de mecanici agri
coli din țară, susțin în aceste 
zile probele practice. Acestea 
se țin în fața unor comisii for
mate din specialiști din unită
țile agricole socialiste în care 
elevii și-au efectuat practica 
în lunile de primăvară și a ca
drelor didactice din școli.

în urma acestui examen, e- 
levii obțin certificatul de 
muncitor calificat, avînd ast
fel posibilitatea să se prezinte 
la examenul de absolvire a 
școlii pentru obținerea diplo
mei de mecanic agricol, care 
va avea loc în prima jumătate 
a lunii iunie.

încă în cursul lunii viitoare, 
stațiunile de mașini și trac
toare și gospodăriile agricole 
de stat vor primi din aceste 
școli peste 19 000 de tineri ab
solvenți, mecanici agricoli ca
lificați.

(Agerpres)

Ce caracterizează pe acești 
plastieieni ca, desigur, și pe 
alții necuprinși in enumerarea 
de față ce nu-și propune decît 
cîteva exemplificări? Aș spune 
îndrăzneala de a căuta, care 
este întotdeauna un lucru bun 
cind se face în scopul înnobi
lării artei, a transmiterii unui 
mesaj uman înalt, a unui me
saj al frumosului. Preocuparea 
de a înnoi expresia artistică pe 
linia propriei personalități 
creatoare în formare, continua 
adîncire în cunoașterea reali
tății — sursă inepuizabilă a 
temelor celor mai generoase — 
în scopul intuirii ei printr-o 
viziune personală, munca per
sonală, munca și studiul neo
bosite — iată deziderate indis
pensabile ale unei arte adevă
rate și, totodată, trăsături ale 
celor mai reprezentativi tineri 
artiști plastici.

Și totuși... 
unele lucrări 
recente obligă la această pa
ranteză nedorită) există încă 
neizbînzi aparținînd tinerilor.

E adevărat, procesul de for
mare al unui tînăr artist nu 
este simplu, drumul presupu
ne, dacă vrei, ezitări, insucce
se, e complex dar obligatoriu, 
trebuie să aibă un unic scop: 
desăvîrșirea măiestriei pentru

(din păcate — 
din expozițiile

Vizita președintelui Republicii
Arabe Yemen, Abdullah al-Sallal

Convorbiri la Consiliu! de Miniștri

La Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romine au avut loc joi 
convorbiri între președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Republicii 
Arabe Yemen, Abdullah al- 
Sallal.

La convorbiri au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri, Alexandru Bîrlădeanu și 
Gogu Rădulescu, vicepre-

nescu, ministrul comerțului 
exterior, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Vasile Alexan- 
drescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini, și Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului.

Din partea Republicii Arabe 
Yemen au participat : general- 
maior Mohamed al-Rainy și 

____ _________ , _ Abdul Rahman al-Eryani, vi- 
ședinți ai Consiliului de Mi- ’ cepreședinți ai Consiliului de 
niștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Victor Io-

Dejunul oierii de președintele Consiliului
de Miniștri ai «. p. Domine, Ion (iheorahe Mmircr

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Ghe
orghe Maurer, a oferit joi un de
jun în cinstea președintelui Repu
blicii Arabe Yemen, Abdullah al- 
Sallal.

Au luat parte : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Alexandru Bîrlădeanu și Gogu 
Rădulescu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Grigore. Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior; Du
mitru Simulescu, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
loan Constant Manoliu, mini
strul justiției, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale.

In toastul rostit, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a 
spus : 

a putea înfățișa cu autentici
tate realitatea, frumusețea zi
lelor noastre.

Sinceritatea și grija pentru 
cîteva talente evidente, care 
întârzie încă — așa cum ates
tă expozițiile — în experiențe 
infructuoase mă determină la 
a depista cîteva cauze ce pot, 
printr-o mai atentă îndrumare 
și dublă exigență (atât din 
partea îndrumătorilor cit și 
a creatorilor) să fie înlăturate, 
să se realizeze acel moment 
de autodepășire, de autodesco- 
perire așteptat și necesar.

Voi spune, deci, revenind la 
exemplul de la început că. vi
zitând expoziția deja amintită, 
am avut surpriza de a privi și 
unele lucrări care nu m-au 
mulțumit, vădind niște compo
ziții neelaborate cu o profundă 
meditate, culori aruncate cu 
pensula la întâmplare. Pun a- 
cestea pe seama grabei și 
scontării unui succes imediat, 
al epatării privitorului. Am 
văzut cîteva tablouri (ce rost 
are să le citez, cind orice vi
zitator, oricît de binevoitor ar 
fi fost, le-a putut descoperi) 
nereușite, dind niște ima
gini insuficient de cizela
te, cu toate că după temă și o 
anume așezare în pînză, inten
țiile au fost altele. Dar nu mă 
voi referi la ele. Voi insista 
însă asupra unor alte aspecte 
importante. In primul rînd aș 

Miniștri, general-maior Hadi 
Esa. adjunct al ministrului a- 
părării, Abdul Gani Motah- 
har, ministru de stat, Mohamed

Excelență,
Stimați oaspeți, 
Dragi tovarăși,

îmi revine deosebita cinste ca, 
în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne și al 
Consiliului de Miniștri, să salut 
cu bucurie prezența în mijlocul 
nostru a Excelenței Sale, președin
tele Republicii Arabe Yemen, ma
reșalul Abdullah al-Sallal, și a ce
lorlalți oaspeți yemeniți.

Permiteți-mi să subliniez senti
mentele de caldă simpatie cu care 
poporul nostru întîmpină pe înal- 
ții reprezentanți ai poporului ye
menit prieten. Dumneavoastră, 
stimați oaspeți, veți simți, fără 
îndoială, în timpul' vizitei prin 
țară, căldura acestor sentimente 
prietenești.

Ne bucurăm sincer de realiză
rile obținute de Republica Arabă 
Yemen pe linia progresului eco
nomic și social și vă dorim noi 
succese în propășirea continuă a 
patriei Dumneavoastră libere.

spune că nu toți tinerii artiști 
plastici au fost deprinși cu 
munca laborioasă, cu varian
tele nenumărate, cu migala 
amănuntului, a detaliului. Iată, 
de pildă, spre exemplificare, 
lucrarea unui tînăr de talent, 
intitulată „Recolta0. E pre
zentat un om care doarme 
peste griul pe care l-a produs. 
Desenul omului este preten
țios. Alături, un steag mare, 
desfășurat, reprezentat de o 
mare pată de culoare. Este 
imposibil ca într-un steag de o 
asemenea dimensiune culoarea 
să aibă o singură nuanță. 
Gindirea în amănunt a com
poziției, arta subtilă de a dis
cerne nuanța culorii au fost 
înlocuite, se pare, cu un stil 
expeditiv, menit să sugereze, 
dar care din insuficienta ci
zelare, nu emoționează, nu in
cintă privirea. Și, e știut că 
pictura are această îndatorire 
de a îneînta privirea.

într-o lucrare a altui pictor 
talentat am surprins pe un fond 
de peisaj industrial un cap de 
fată corect executat, care 
iese în afara peisajului. Din 
păcate corectitudinea în desen 
reducea capul de fată la proto
tipul puțin stilizat al tinerilor 
care apar pe coperte de revis
tă. Or, cerințele picturii au- 

(Continuare in pag. a 111-a) 

Gaid Saif, ministru de stat cu 
problemele președinției, colo
nel Abdullah al-Depy, consi
lier al președinției, Hassan 
Makki, consilier al președinte
lui Consiliului de Miniștri, 
Ahmed Fuad Abuliuni, consi
lier juridic, locotenent-colonel 
Mojahed Hassan, director al 
Cabinetului președintelui, și 
Aly Abdullah al-Matari, se
cretar general al președinției 
republicii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Angajat în activitatea pașnică 
creatoare de construcție a socia
lismului, poporul romîn sprijină 
eforturile îndreptate spre consoli
darea independenței și dezvoltarea 
multilaterală, depuse de poporul 
yemenit și alte popoare iubitoare 
de pace și libertate.

Vizita în Republica Populară 
Romînă a Excelenței Voastre și a 
înaltelor personalități care vă în
soțesc este o expresie a legăturilor 
de prietenie dintre popoarele noa
stre și o contribuție importantă la 
dezvoltarea acestor legături.

Să ridicăm paharul în sănăta
tea distinsului nostru oaspete, Ex
celența Sa mareșalul Abdullah al- 
Sallal, în sănătatea celorlalți oas
peți yemeniți, pentru prietenia 
trainică dintre poporul romîn și 
poporul yemenit, pentru pace în 
lumea întreagă !

In răspunsul său, președintele 
Republicii Arabe Yemen, Abdul
lah al-Sallal, a spus :

Domnule președinte al Consi
liului de Stat,

Domnule prim-ministru,
Domnilor membri ai guvernului 

romîn,
Dragi domni,

Sîntem fericiți să vizităm pa
tria dumneavoastră minunată și 
să vă transmitem cu această ocazie 
cele mai calde mulțumiri pentru 
invitația de a vă vizita și pentru 
ajutorul pe care ni-1 dați.

Din prima clipă cînd am coborît 
la aeroport am simțit solidaritatea 
și căldura cu care poporul romîn 
ne-a primit și sentimentele de 
stimă și respect pe care le are po
porul romîn față de noi, și la re-

(Continuare în pag. a V-a)

Tînăra muncitoare de la Fabri
ca de tricotaje „Moldova" din 
Iași, Mărioara Brezeonu, evi
dențiată în întrecerea socia

listă
Foto: AGERPRES



Ilustrată 

de pe 

litoral
Strălucitor și cochet litora

lul pregătește pentru ediția 
1964 noi surprize. La nord de 
Mamaia, pe -fundalul marin, 
dincolo de suplele blocuri- 
turn se află în plină construc
ție noi clădiri care prin inedi
tul său vor constitui un inte
resant loc de odihnă pentru 
oaspeții mării.

In apropiere se va întin
de zona champing — origi
nală oază de popas noc
turn. înconjurate de valuri de

Biblioteca 

din parc
BACĂU (de la coresponden

tul nostru)
Sînt vestite în regiunea Ba

cău mozaicurile florale din 
parcul orașului Roman, fru
musețea aleilor peste care se 
boltesc frunzarele uriașe și la
cul, pe care de dimineață și 
pînă seara, în timpul verii, 
plutesc bărcile. Zilele acestea 
la frumusețile știute ale par
cului s-a mai adăugat una : 
aici s-a mutat — intr-un lo
cal special amenajat — bi
blioteca clubului Uzinei de 
țevi din localitate. Cele peste 
8 000 volume care vor sta la 
dispoziția vizitatorilor parcu
lui pot fi împrumutate acasă 
sau citite chiar acolo, lectorii 
bucurîndu-se de cele mai 
bune condiții. Biblioteca 
fiind instalată , chiar lingă 
teatrul de vară, aici este 
planificat sa se organizeze 
numeroase manifestări dedi
cate cărții, medalioane poetice 
(în care un loc deosebit îl vor 
ocupa cele dedicate lui Emi- 
nescu și Shakespeare) simpo
zioane pe diferite teme, seri 
literare, seri de recitări etc.

Cei mai talentați recitatori 
din uzină, printre care ponta- 
toarea Elena Aldea, controlo
rul de calitate Alexandru Ia- 
cob, funcționarul Aurel Tofan 
și alții au și început sa se pre
gătească,

-------- 9---------

IntîJnire eu brigada 
științifică

Muncitorii forestieri de la gura 
de exploatare Mușunoaele au avut 
oaspeți pe membrii brigăzii știin
țifice.

întîlnirea a prilejuit cunoașterea 
unor probleme din domeniul știin
țelor medicale. Li s-a vorbit apoi 
despre apariția vieții pe Pămînt, 
despre rolul muncii în dezvoltarea 
societății, despre rolul lecturii în 
îmbunătățirea cunoștințelor de 
cultură generală. Venită odată cu 
brigadă științifică, bibliotecara din 
comuna Fi ticnești, a adus noi 
cărți pentru tineri (de notat că 
biblioteca volantă a cabanei este 
aprovizionată cu noutăți din lite
ratură politică, științifică și bele
tristică — de două ori pe lună).

CORNELIU MIHAILESCU 
corespondent

Răspundem
la sesizările tinerilor

MURAREȚU GHEORGHE 
— Reșița:

Din cercetările efectuate 
a reieșit că cele semnalate 
de dv. corespund adevăru
lui.

întrucît ați fost progra
mat în concediu de odihnă 
și din cauze obiective ați 
fost nevoit să-1 amînați, 
conducerea întreprinderii 
ne comunică că, penaliza
rea făcută a fost anulată. 
Prezentînd contabilității a- 
deverința eliberată de sec
ție din care să rezulte cau
za amînării concediului, vi 
se va restitui suma respec
tivă.

SIMANDI ION, Petrila, 
raionul Petroșani:

Cu privire la dorința mai 
multor mineri dm orașul 
Petrila ca pe lîngă restau
rantul „Transilvania" din 
localitate să fie angajată o 
orchestră în mod perma
nent, Sfatul popular al 0- 
rașului Petroșani, ne co
munică următoarele : Res
taurantul „Transilvania" 
face parte din unitățile cla
sificate în categoria II, iar 
orchestre sînt numai la 
cele de categoria I.

întrucît restaurantul 
„Transilvania" este decla
rat local reprezentativ, s-au 
făcut demersurile necesare 
pe lîngă direcția comer
cială, pentru a aproba în 
mod excepțional, o salari
zare echivalentă cu cele de 
categoria I.

Pînă la solutionarea de
finitivă a acestei probleme, 
s-a stabilit ca orchestra de 
la grădina 41 parc din Pe
troșani să fie transferată la 
acest restaurant, pe lîngă 

verdeață vor ancora aici, ca 
niște vaporașe sute de corturi 
care totalizează peste 1 000 de 
locuri. Tabăra de corturi 
champing va fi dotată cu m 
mare restaurant-cantină cu 
autoservire, 6 grupuri sociale 
și 8 chioșcuri comerciale cu 
fructe, băuturi, articole de 
plajă.

Punctul de atracție al seri
lor din acest colț marin va fi 
totuși noul cazinou al Ma

Noi construcții de locuințe în orașul Turda
Foto: AGERPRES

PE TEME ȘTIINȚIFICE

■ ste cunoscut faptul 
că construcția rache
telor sau a navelor 
cosmice necesită fo
losirea unor materi- 

! ale speciale, capa
bile să reziste atît 

temperaturilor mari existente în 
motoarele care le propulsează, cît 
și frecării cu păturile de aer — la 
ieșirea sau la pătrunderea în at
mosfera terestră.

Oamenii de știință și-au în
dreptat atenția către uftele mate
riale care — dat fiind faptul că 
se găsesc în cantități restrînse în 
scoarța Pămîntului și sînt izolate 
de aici cu mare greutate — nu 
au format încă obiectul unei ex
ploatări intensive. Este cazul me
talelor refractare — ca tung- 
stenul, tantalul sau niobiul — a 
căror deosebită comportare față 
de temperaturile înalte le des
chide mari perspective.

Calitățile deosebite ale metale
lor refractare reprezintă însă — 
dintr-un anumit punct de vedere 
— tot atîtea obstacole în calea 
obținerii și prelucrării lor indu
striale., Punctul lor de topire fiind 
foarte ridicat, procesele tehnolo
gice legate de întrebuințarea lor 
au pus și continuă să pună pro
bleme deosebite. In acest sens, 
cercetătorii s-au văzut constrînși 
să pună la punct noi procedee de 
prelucrare metalurgică. In rîndul 
acestor noi procedee se înscrie 
crearea cuptorului cu bombarda
ment electronic, ale cărui însușiri 
deosebite îl recomandă ca pe unul 
dintre cele mai valoroase proce
dee de topire a metalelor refrac
tare.

In esență, construcția unui cup
tor bazat pe bombardamentul e- 
lectronic ar consta dintr-un dispo
zitiv de producere și concentrare 
într-un fascicol strîns a elec
tronilor și dintr-o cavitate, în 
care fascicolele alcătuite din par- 
ticolele elementare amintite își 

care să funcționeze în mod 
permanent.

COROBAIANU PROCO- 
PIE, I. M. BANIȚĂ, raio
nul Petroșani:

Referitor la scrisoarea a- 
dresată ziarului nostru în 
care ne semnalați modul 
defectuos în alimentarea cu 
curent electric a căminului, 
vă informăm că situația se 
datorește unor deficiențe 
de ordin tehnic la grupul 
generator. Conducerea în
treprinderii a luat măsurile 
necesare : grupul generator 
a fost revizuit și reparat, 
iar întreruperile de curent 
electric au fost eliminate.

Un grup de cetățeni din 
comuna Baia, raionul Is
tria :

Defecțiunile în ilumina
tul fluorescent al magazi
nului universal din comu
na Baia, au fost cauzate de 
calitatea necorespunzătoare 
a instalației.

Sesizate de acest lucru, 
organele locale au luat mă
suri de înlocuire a instala
ției. în momentul de față 
iluminatul în magazin și 
în afara lui se face în con
diții bune.

DUMITRESCU TRAIAN, 
Slatina :

Organele care au cerce
tat sesizarea adresată zia
rului nostru ne comunică 
că echipamentul a fost dis
tribuit în întregime elevilor 
din anii I și III. Elevii a- 
nului II care nu au primit 
încă o parte din echipa
ment, îl vor primi. Condu
cerea administrativă a

• Zona champing • Un nou cazinou • Casă de creație pentru

artiști amatori • Robotul vă spune „poftă bună"l • Cît mai multe

flori pentru fereastra țârii la mare

maiei, aflat în stadiul finisă
rii.

La ieșirea din stațiune, 
constructorii îmbogățesc Ma
maia cu încă o clădire mari
nă destinată, de data aceasta, 
artiștilor plastici amatori. Ea 
cuprinde 4 saloane spațioase — 
ateliere de creație ale sculp
torilor și pictorilor amatori
— camere de odihnă etc. Un 
prim prilej pentru ca ediția 
viitoare să solicite construirea 
unui nou salon: cel al expo
ziției I

Un scurt interviu cu direc
torul adjunct al stațiunii Efo- 
rie-Sud — tov. Petre Enescu
— fixează principalul obiec
tiv al tuturor celor care. în

exercită acțiunea asupra materia
lului de topit.

Ca și în cazul aparaturii elec
tronice în general, ,,producția*' de 
electroni este asigurată aici prin 
funcționarea unei catode încălzite 
cu ajutorul curentului electric. 
Astfel, catoda emite electroni. 
Fascicolul de electroni emis 
poate fi accelerat și focalizat 

„Tunai" electronic... 
topește metalele

concentrat cu ajutorul unor 
alți electrozi încărcați cu 
electricitate pozitivă, avînd deci 
însușirea de a „atrage" parti
culele elementare încărcate cu 
electricitate de sens opus. Electro
zii amintiți joacă — într-o anu
mită măsură — același rol pe ca
re-1 îndeplinesc lentilele optice — 
într-un aparat optic — față de 
razele luminoase. De aceea, ei și 
sînt denumiți „lentile electronice".

Pentru a înțelege mai bine 
funcționarea Unui asemenea cup
tor să reamintim faptul că tem
peratura unui corp este legată de 
starea de „agitație" în care se află 
moleculele care-1 compun. Cu 
cît aceste molecule se mișcă mai 
repede, cu atît temperatura 
corpului este mai ridicată. De 
aceea, dacă „transmitem" unui 
corp energie, „silim" moleculele 
sale să se deplaseze mai rapid și, 
în raport cu viteza lor de de
plasare, el trece din stare solidă 
în stare lichidă (adică se topește) 
ajungînd — în cele din urmă în 
Stare gazoasă.

școlii a luat măsuri ca să 
fie procurate și distribuite 
elevilor.

Cît privește practica, or
ganul de resort ne-a co
municat că practica în pro
ducție a elevilor anului II 
se va desfășura conform 
planului de învățămînt, 
între 6 aprilie și 26 iulie 
a. c.

NEGREANU AUREL, 
HOBJILA CONSTANTIN 
— Hunedoara:

Combinatul siderurgic 
Hunedoara ne comunică că 
absolvenților cursurilor de 
calificare de pe lîngă Com
binat, care n-au primit 
încă carnetele de calificare 
li se vor elibera imediat. 
Deficiențele care au dus la 
întîrzierea eliberării aces
tor documente absolvenți
lor au fost înlăturate.

LINCA GHEORGHE — 
Tg. Jiu:

Referitor la scrisoarea 
dv. trimisă redacției în care 
arătați unele lipsuri pri
vind activitatea organiza
ției U.T.M., de la Autobaza 
I.R.T.A. Tg. Jiu, comitetul 
raional U.T.M. care a cer
cetat sesizarea ne comuni
că că, pentru lichidarea ce
lor semnalate au fost luate 
măsurile necesare.

Pentru a crea posibilități 
mai bune tinerilor șoferi de 
a desfășura activitatea pe 
linie de organizație, Comi
tetul orășenesc U.T.M. Tg. 
Jiu a creat organizații de 
bază U.T.M. pe coloanele 
de transporturi care răs
pund într-o mai mare mă
sură cerințelor și specifi
cului muncii tinerilor din 
autobază.

aceste zile, pregătesc condiții 
optime de odihnă zecilor de 
mii de oaspeți ai litoralului: 
totul trebuie să fie gata pină 
la 1 iunie !

Febra pregătirilor e parcă 
în întrecere cu freamătul 
mării. Blocul de 330 de came
re se află în faza finală, capa
citatea stațiunii va crește cu 
2 000 de locuri față de anul 
trecut; dar aici principalul 
„șantier" îl constituie înfru
musețarea generală a întregii 
stațiunii. Vilele se înzestrează 
cu mobilier modern, se ame
najează punctele culturale, 
parcurile, aleile.

O înnoire cu totul deosebită 
o prezintă cantinele dotate, 
fiecare, cu frigidere electrice

Ce se întîmplă cu electronii 
care intră în structura fascicolelor 
cu care sînt bombardate — în 
cuptoare — materialele de topit ?

Acești electroni posedă o anu
mită energie cinetică, care este 
direct proporțională cu viteza 
mișcării lor. Izbindu-se de mate
riale de topit, ei îi comunică 
energie. Astfel, crește viteza 
cu care se „agită" moleculele 
acesteia și, deci, și temperatura 
sa — pînă la punctul de topire.

Temperatura realizată în cup

tor depinde astfel de „puterea" 
fasciculului de electroni care so
sește aici. Se înțelege de ce, cres- 
cînd energia cinetică a electroni
lor, pot fi atinse temperaturi din 
ce în ce mai mari care permit to
pirea celor mai refractare metale 
cunoscute,.

Cuptoarele cu bombardament 
electronic sînt de mai multe ti
puri. Ne vom mărgini să amintim 
— pe scurt — ccl mai utilizat 
cuptor, al cărui organ generator 
de energie este reprezentat de un 
„tun" electronic.

In linii mari, un dispozitiv a- 
semănător este folosit în mod cu

Tinerii laboranfi Elena Dragomir și Alexandru Vladilă de la Rafinăria Cimpina au terminal 
o nouă analiză de laborator Foto: N. STELORIAN

CINEMA TOGRAF
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), Gri- 
vița (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 LUNGĂ 
DE-O SEARĂ: Lira (orele 
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
16; 18; 20). UN SURlS IN
PLINĂ VARĂ : Cultural (ore
le 16; 18,15; 20,30), Adesgo
(orele 15; 17; 19; 21). CAUZE 
DREPTE — cinemascop : Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 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). VACANTĂ 
LA MARE: Union (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 

AVENTURILE UNUI TÎNĂR 

și bucătării ultra-moderne. In 
trei dintre aceste bucătării 
principalele operațiuni vor fi 
executate de roboți.

La Techirghiol — stațiune 
medicală — care va primi în
tâia serie de oameni pentru 
tratament la 1 iunie — ame
najările sînt în stadiul final. 
Toate vilele sînt zugrăvite și 
dotate cu mobilier nou. Spa
țiile verzi au fost mărite cu o 
suprafață de 4 ha, iar gardu
rile vii cu peste 500 m. Pretu
tindeni se lasă loc florilor. De 
altfel, întregul litoral e un loc 
al florilor; cît mai multe 
flori pentru fereastra țării la 
mare.

V. BĂRAN

rent în industrie, în construcția 
aparatelor de televiziune sau a 
microscoapelor electronice, sau în 
scopul perforării metalelor foarte 
dure. El este alcătuit dintr-un 
electrod „cald" — emițător de 
electroni — și dintr-un anumit 
număr de electrozi, aduși la un 
potențial ridicat, care au menirea 
de a-i accelera și focaliza pe cei 
dintîi. Un tub de „ghidare" — 
constituit din lentile magnetice — 
călăuzește fascicolul de electroni, 
sub un unghi convenabil, pe su

prafața metalului de topit. Răcit 
cu ajutorul apei, tubul prezintă a- 
vantajul de a culege vaporii sau 
jeturile de metal în fuziune care 
ar putea deteriora suprafața ca- 
todului.

Pentru a se înlătura posibilita
tea oxidării metalului datorită 
combinării sale cu oxigenul din 
aer și în scopul înlăturării com
plete a gazelor dizolvate, sau a 
impurităților volatile. Topirea cu 
ajutorul bombardamentului elec
tronic se desfășoară în condițiile 
creării unui vid înaintat.

Datorită calităților lor deose
bite, cuptoarele cu bombardament 
electronic și-au găsit o larga a-

— cinemascop : Festival (ore
le 9; 12; 15; 18; 21), Melodia
(orele 9; 12; 15; 18; 21). Mo
dern (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
FOTO HABER: Lumina (ore
le 10—14 în continuare, 16; 
18,15; 20,30). FRAȚII CORS1. 
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), Lucealărul 
(orele 15,15; 17,30; 20), Giulești 
(orele 9; 11,15; 13,30). NU
PLECA: Giulești (orele 16; 
18,15; 20,30), Bucegi (grădină 
- orele 20,15). ZILE DE FIOR 
ȘI RÎS : Centrai (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45).

Florile 
orașului

„Reședința** florilor se află 
undeva, la marginea orașului, 
lingă Pădurea Verde. Cînd gerul 
iernii zugrăvește în ferestre sclipi
toare flori de argint, aici-, șub 
tropicala căldură a serelor, se 
zămislesc panselele multicolore, 
begoniile, petuniile, trandafirii. Le 
îngrijesc cu gingășie și migală 
vreo 2oo de anonimi ai frumosu
lui, pînă cînd în oraș năvălește 
biruitoare primăvara. Sînt tinerii 
grădinari : Radu Micu, Suzana 
Manea, Octavian Zincă, Emilia 
Popa. Sub îndrumarea lui Nicolae 
Costache, șeful secției producție, 
acești tineri pregătesc armoniile 
frumosului.

Așa s-a întâmplat și acum. 
Iată. In preajma stadionului 
„1 Mai" au sosit la muncă pa
triotică sute de tineri. In pămîn- 
tul reavăn, care a fost adus peste 
fostele gropi, tinerii au plantat 
7 ooo de pansele albe, galbene, 
violete. Acum aleea multicoloră 
încinge stadionul ca un brîu de 
broderie. Ștrandul de lîngă Pădu
rea Verde își așteaptă oaspeții. 
Cînd pașii; îi vor purta pe faleze
le cu nisip mărunt, vor întâlni pe 
aleiele din jur mii de fiori. Tinerii 
orașului au plantat, în afară de 
petunii și pansele și cîteva mii de 
trandafiri urcători. Peste trei ani 
vor înflori aici arcade de tran
dafiri roșii ca focul.

Dar nu există colțișor, stradă, 
alee, grădină din oraș, în care 
ochiul trecătorului să nu întâlneas
că acel mozaic multicolor care 
atestă simțul artistic al bunilor 
gospodari. Parcurile, spațiile verzi, 
grădinile cuprind aproape 175 de 
hectare. Aici au fost plantate pînă 
acum aproape 700 000 de flori. 
Pină în iunie numărul lor va 
atinge 2 100 000. Poate de aceea 
bătrînului oraș de pe Bega i se 
spune orașul parcurilor și al flo
rilor.

NICOLAE BARBU 

plicare în metalurgie. Acest tip de 
cuptoare e utilizat pentru topi
rea metalelor refractare și prezin
tă numeroase însușiri care-1 fac 
superior celorlalte procedee folo
site în același scop. In ceea ce 
privește niobiul, de pildă, în pro
cesul topirii sale oxigenul a fost 
eliminat aproape în întregime — 
ceea ce-i asigură proprietăți me
canice superioare. In același timp 
lingourile de metal pot fi forjate 
și la frig — lucru imposibil în 
condițiile în care acesta ar con
ține impurități.

Folosirea fascicolelor dirijate de 
electroni depășește însă cadrul 
cuptoarelor metalurgice. Ele sînt 
întrebuințate și în alte operații 
care necesită un aport substanțial 
de căldură. Să luăm — ca exem
plu — sudura.

In sfîrșit, o altă aplicație a 
electronicii în metalurgie este 
legată de prelucrarea metalelor. 
Potrivită, mai ales, industriei elec
tronice — în cadrul căreia se pre
lucrează piese avînd dimesiuni 
reduse și unde gradul de puritate 
are o mare însemnătate — prelu
crarea metalelor cu ajutorul fas
cicolelor dirijate de electroni va 
aduce după sine realizarea unei 
precizii de ordinul micronilor.

Cu aceasta, aplicațiile electro
nice în metalurgie sînt departe de 
a fi epuizate. Și dacă acest fapt 
pare evident în ceea ce privește 
prezentul, viitorul apropiat va 
lărgi —‘ fără îndoială — conside
rabil, sfera de acțiune a folosirii 
electronilor.

AT. TĂNĂSESCU

TOTUL RĂMÎNE OAMENI
LOR : Colentina (orele 16; 18; 
20), grădină — orele 20,15 BU
NICA SABELA. TOTUL DES
PRE EVA : Doina (orele 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 : 
Crîngași (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), Cosmos (orele 16; 18; 
20). NU SE POATE FĂRÂ 
DRAGOSTE: 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

VĂ PREZENTĂM:

• Mașina de filetat
interior F. 1.16

Printre produsele elaborate de 
colectivul de proiectant de la 
Uzina „înfrățirea** — Oradea, în 
ultimii ani, se numără și mașina 
de filetat F. I. 16. Ea este destina
tă filetărilor interioare cu taroduri, 
în special Ia producția de serie în 
industria electro-tehnică, de auto
mobile, biciclete etc. unde se cere 
un volum mare de produse și mare 
număr de operații de filetat.

Pentru a putea satis
face această sarcină ma
șina poate lucra în ciclu 
semiautomat sau auto
mat. Comanda mașinii 
se face pe cale electri
că de un electromotor 
propriu care transmite 
mișcarea prin interme
diul unei cutii de viteză 
la cuplajul de suprasar
cină și de aici Ia arbore
le principal. Trecerea de 
la un regim de lucru la 
altul se face într-un timp 
foarte scurt.

Folosind, în locul cu
plajelor cu fricțiune pe 
baza cărora funcționează 
vechile mașini de acest 
gen existente în țară, 
cuplaj 0 speciale cu 
arcuri și bile, mașina 
are o serie de calități 
față de altele de acest 
gen.

In primul rînd, cupla
jul de suprasarcină folo
sit, protejează scula față 
de orice suprasolicitare. 
Cînd tarodul se înțepe
nește se declanșează cu
plajul de suprasarcină și 
scula se oprește, iar 
printr-un buton se por
nește mașina în sens in
vers, ceea ce permite 
scoaterea sculei afară și 
verficarea cauzelor su
prasolicitării. Față de 
cuplajul prin fricțiune 
cuplajul cu arcuri și bile 
prezintă avantajul că 
rezistă mai mult timp, 
ceea ce aduce un însem
nat procent de economii.
Faptul că toate mecanismele mași
nii sînt în carcasă dă posibilitatea 
unei ungeri automate, ceea ce face 
întreținerea mașinii mai ușoară.

Ca să se realizeze o mașină aptă 
pentru toate condițiile de lucru a 
fost proiectată în trei variante :

a) ca mașină de masă unde se 
poate monta pe orice banc de lu
cru sau într-o linie automată ; b)

• Semănătoarea S.P.C.-6
Colectivul Uzinei „Semănă

toarea" a produs de curînd un 
nou tip de mașină agricolă : 
Semănătoarea S.P.C.-6. Folo
sită pentru însămînțarea po
rumbului, florii-soarelui și a 
altor plante, Semănătoarea 
S.P.C.-6 prezintă importante 
avantaje față de produsul an
terior al uzinei, Semănătoarea 
2 S.P.C.-2.

Mergînd pe linia creșterii 
randamentului și scăderii con
sumului de metal, I.P.M.A., 
proiectantul mașinii, a reușit 
să reducă consumul de metal 
pe secțiune de la 190 kg. cît 
se folosea la 2 S.P.C.-2 la nu
mai 138 kg la S.P.C.-6, în con
dițiile creșterii capacității de 
însămînțare cu sută la sută.

Aceste îmbunătățiri s-au 
obținut prin sporirea număru
lui de secțiuni de la 4 la 6 și 
prin înlocuirea sistemului de 
transport mecanic de la cutia 
de semințe la canalul brăzdă- 
relor cu sistemul de transport 
prin depresiune. Noul sistem 
se bazează pe aderarea boabe
lor la discul de transport, 
găurit datorită depresiunii 
create de un ventilator mon
tat pe tractor.

Pe lîngă reducerea consu
mului de metal, la construirea 
noului produs al uzinei se ob
ține și o importantă economie 
de manoperă, iar precizia de 
însămînțare este mai mare.

Procesul de fabricație al noii 
mașini se caracterizează prin 
folosirea metodelor de lucru 
de mare productivitate la tur
nare și prin folosirea pe scară 
largă a SDV-urilor la cele
lalte operații. Cutia de depre
siune a semănătorii S.P.C.-6, 
de pildă, se toarnă în forme

E
16; 18,15; 20.30), Vitan (orele 
16; 18,15; 20,30). HOȚUL DIN 
SAN MARENGO : Popular 
(orele 16: 18,15; 20,30).
INTRE MALURI : - cine
mascop : Munca (orele 15; 
17; 19; 21). DESRĂDĂCI-
NAȚII : Moșilor (orele 15; 17; 
19; 21). LOVITURA DE PE
DEAPSA : 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 (erele 16; 18,15:
20,30).  CELE TREI LUMI 
ALE LUI GULIVER : Feren
tari (orele 16; 18,15: 20.30).
12 SCAUNE : Cotroceni (orele 
16; 18,15; 20,30). MOMENT
PERICULOS; ClNTECUL FIE
RULUI ; CĂȚELUȘUL PE 
GHEȚAR : Timpuri noi (ore
le 10—21 în continuare). 
TAXIUL MORȚII: Progresul 
(orele 15; 17; 19; 21). 

mașina cu soclu care are un sți- 
port propriu ; c) mașina cu coloana 
cilindrică, variantă universală.

Masa mașinii este mobilă. Aceas
tă variantă s-ar preta mai mult 
pentru industria metalurgică unde 
sînt piese de dimensiuni mari, pen
tru execuția cărora mașina trebuie 
să facă diferite deplasări, lucru u- 
șurat de mobilitatea mare a acestei 
variante.

Realizare a unui colectiv de 
proiectanți condus de inginerul 
Hațeganu Petre, mașina de filetat 
F. I. 16 întrunește numeroase cali
tăți și răspunde celor mai noi exi
gențe ale tehnicii mondiale în acest 
domeniu.

C. BEJAN

obișnuite confecționate pe ma
șinile de format, în aceste 
condiții crescînd de cîteva ori 
productivitatea muncii. De a- 
semenea, miezurile necesare 
la turnarea acestui reper se 
obțin în condițiile unei com
plete mecanizări a procesului 
de producție.

Dintre celelalte repere mai 
importante și cu pondere mare 
ne unitatea de produs, care se 
obțin cu ajutorul SDV-urilor, 
putem cita discurile distribui
toare, agitatorul elastic con
fecționat din material plastic, 
suportul pentru geam și al
tele.

Contribuția tineretului uzi
nei la realizarea produsului 
respectiv s-a făcut simțită în- 
cepînd cu proiectarea tehno
logiei, confecționarea repere
lor și terminînd cu montarea 
mașinii. Dintre tinerii care lu
crează la fabricarea acestui 
produs se evidențiază Cristea 
Ilie, Dumitru Ștefania de la 
turnătorie, Duicu Ion, Pavel 
Gheorghe de la secția prepa
rat, Bilciu Iulian, Culcea Ni
colae, Lăstun Alexandru, Popa 
Ion de la prelucrări mecanice, 
inginerii Vlase și Stan Ilie și 
alții.

Succesele obținute pînă a- 
cum de colectivul acestei uzi
ne fruntașe, experiența căpă
tată de muncitorii și tehnicie
nii ei ne oferă garanția că și 
în viitor agricultura noastră 
va fi înzestrată cu mașini din 
ce în ce mai bune, moderne, 
care să ducă la sporirea pro
ducției de cereale la hectar.

 Ing. FRÎNCU PETRETeleviziune
VINERI 22 MAI 1964

18,30 : Universitatea tehni
că la televiziune; 19,00:
Jurnalul televiziunii; 19,10 J

Printre versuri; 19,30: In 
grădina zoologică ; 19,40 : Re
trospectiva Al. Ciucurencu ; 
20,00 : Săptămîna ; 21,00 : Li
niște — foileton satiric ; 21,15 : 
Pagini din opere și balet; în 
Încheiere: Buletin de știri, 
buletin meteorologic.
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ION CRINGULEANU

Pdrea un cerc
Părea un cerc întîmplător,
Un an în trunchiul meu depus — 
Părea un ochi de lac pătruns 
Adine în cer, adine în mine. 
Pe după valuri stăm ascuns 
Cu pleoapele de lună pline.
Eu m-am Jucat de-a primăvara 
Și cercuri s-au tot repetat
Ca ploile, cînd îți măresc povara 
Și ești plecat la drum îndelungat...
Dar eu Ie simt brățări, și-mi pare 
Că-s douăzeci și cinci de împliniri solare.

ViRSTĂ
DE DRAGOSTE
în urma voastră, pe drumuri șl prin visuri 
Eu îmi caut chipul.
In fiecare seară înțeleg, maturlztndu-mă. 
Că mă înneacă ridurile
Dacă nu mă luminează soarele și nisipul.

Nu mă pot găsi niciodată acasă, în inimă.
Dar mă regăsesc în tulpinele robite de rod șl ploaie, 
In creșterea și prăbușirea victorioasă a schelelor, 
In spinarea mării care se îndreaptă și se îndoaie. 
Gravitez, navigînd într-o vîrstă de dragoste j 
Cu douăzeci și cinci de aripi în spate.

Vine ploaia de departe ca o veste de nuntă.

NICOLAE DRAGOS

CÎNTEC PENTRU
FLOAREA ROȘIE
Inima a prins-o-n ea 
Altor inimi să o dea.
Dar de cîte ori în stradă 
a curs roșia zăpadă : 
Steaguri roșii pe pavaj 
Veșniciei — tatuaj I
Comuniști și-au frînt în stradă, 
viața, sus, pe baricadă.
Inimile știu să prindă 
Viața lor ca-ntr-o oglindă:
Știu că n-au lăsat în stradă. 
Floarea Roșie să cadă.

înălțată din tulpină 
Floarea Roșie — lumină l

la, pasăre a mării și-a furtunii 
Alunecînd prin gîndurile mele. 
Ascunsă poate-n marginile lunii, 
Țipînd prin alge roșii, printre stele.

Ți-ai împlîntat aripile în valuri 
Și le-ai răpit continua mișcare.
Fluxul-refluxul aripilor tale 
11 scrii ca pe un cîntec viu pe zare.

Te caut și te văd ca-ntr-o oglindă 
In care se continuă chemarea.
Ca un ecou ce se-mplinește-n «tind. 
Și numai gîndul poate să-1 mai prindă, 
Cînd tu străbați visările-mi adinei, 
Inaintîndu-mă prin timp, sclipire 
De fulger arcuit către înalturi.

Tu, pasăre a mării și-a furtunii, 
Visarea mea spre veșnica mișcare. 
Mă poartă pe sub ancorele lunii 
Și scrie_mă in fiecare zare I

literatura si arta

Lent Dacian și Sergiu Steianski In baletul „Spărgătorul de nuci"
Foto: AGERPRES

OTE „Treizeci

însemnări și

GÎNDURI PENTRU TINERII
ARTIȘTI PLASTICI

(Urmare din pag. 1)

în „Gazeta literară" nr. 20/1964 
Nicolae Manolescu publică „în
semnări despro nuvela contempo
rană*'. Observațiile din prima par
te a articolului, privind tipuri și 
medii tradiționale în nuvelistica 
noastră, sînt judicioase și formu
late cu eleganța de stil. Obiectul 
însemnărilor îl constituie însă nu
vela contemporană, îneît aici cri
ticul are prileiui să noteze uneia 
caracteristici cu adevărat inedite 
în raport cu vasta bibliografie cri
tică ce stă Ia dispoziția oricui pri
vind un tip ori altul din literatu
ra realist-critică. Icercind, așadar, 
să desprindă noutatea nuvelei da 
azi, Nicolae Manolescu observă că 
dacă „țăranul sadovanian e mitic, 
arhaic, țăranul lui Rebreanu ori al 
lui Pavel Dan trăiește sub regimul 
aspirațiilor tulburi în nuvelă con
temporană (nu fără legătură cu 
romanul — cum notează criticul) 
„țăranul devine interesant nu ca 
ins pitoresc sau rudimentar, pradă 
instinctelor". Insinuarea de aci, de
sigur involuntară, conduce fără 
voie spre anume judecăți critice 
depășite, ori limitative, iar talen

;emni

Studiu

tatul critic pare să neglijeze, chiar* 
dacă voind să fie sintetic, nuanțe
le de structură ale tipurilor din 
literatura lui Sadoveanu ori Re
breanu. El spune t „Țăranul com
plicat șl complex, intrînd în cir
cuitul vieții modeme — iată un 
aspect de noutate, sub raport tipo
logic, a literaturii realist-socialiste 
despre satul contemporan*4. Sigur 
că, sub o viziune istorică adecva
tă, literatura noastră analizează a- 
desea subtil procese complexe ale 
tipului, dar nu înseamnă că putem 
să opunem această situație unei 
presupuse de N. Manolescu, 
inexistente complexități, chiar psi
hologice, în cazul unor scriitori 
cum sînt cei citați. Pe această la
tură ■ opunerea este falsă. Deosebi
rile, aspectul calitativ nou, vin nu 
din supunerea analitică la obiect 
ci din viziunea nouă și relațiile 
sociale noi pe care le cuprinde 
scriitorul contemporan. Dorind să 
facă distincții tranșante, criticul for
țează lucrurile, nețihînd seama de 
adevărata complexitate a problemei 
abordate. De altfel, analiza între
prinsă asupra unor tipuri din lite
ratura contemporană este săracă 
în descoperiri, realmente intere
santă, pătrunzătoare fiind doar ob
servația că „nuvela tradițională, 
interesată de uniformități sufle
tești, de automatisme și inerții, de
vine în zilele noastre o expresie a 
transformărilor de conștiințe, apro- 
piindu-se de mișcarea romanului".

și opt cu doi(e
Nuvela lui Ion Băieșu (Gazeta 

literară nr. 20114 mai) relevă un 
prozator înzestrat, capabil să trans
mită cititorului cu surprinzătoare 
acuitate o experiență caracterizată 
în primul iînd de un înalt grad de 
umanitate. Condițiile în care se 
manifestă eroul, medicul Mitică, 
scot la iveală un caracter de mare 
puritate sufletească. Prozatorul știe 
să aleagă replici și reacții aparent 
ironice sau cu subtile inflexiuni 
comice, personajul fiind în fond 
frămîntat dramatic de-procese in
terioare abia perceptibile. Nuvela 
nu face numai să prezinte un „caz" 
complex, dar particular, ci sugerea
ză resursele pe care omul le. poate 
folosi pentru a-și infringe propriile 
complexe, chiar dacă izvorîte din- 
tr-o configurație reală. Mitică e 
îngrozitor de urît, dar e un medic 
excelent, îneît toată lumea îl res
pectă, unii își arată recunoștința 
față de el, alții îl compătimesc 
sincer, iar majoritatea — paciențl 
ori colegi — văd în el un specia
list demn de toată prețuirea. Mai 
presus de aceste atribute însă, 
autorul relevă un tip de o remar
cabilă noblețe sufletească, un-erou 
reprezentativ 
superioare 
noastră.

Prozatorul 
gestiv, lucrurile sînt spuse pe un 
ton direct, nimic sentimental ori 
dulceag, uneori umorul replicii 
ascunzînd de fapt autentice drame. 
Dispunînd de asemenea resurse 
prozatorul este dalor cititorilor 
săi cu noi lucrări inspirate din ac
tualitate, preocupare de altfel sta 
tornică in activitatea

pentru valorile etice 
cultivate de epoca

aplică un limbaj su-

sa.

c. s.

AUXILIAR...
DAR IMPORTANT

însoțite din culise de 
un acompaniament

.Vineri, 8 mai. Pe e- 
cranele televizoarelor a 
început una din cele pianistic fad, banal 
mai interesante emi
siuni ale săptămînii -— 
20 de minute de gim
nastică artistică in
terpretată de premian- 
ții concursului cultu-^ 
ral-artistic al elevi
lor* ■ i.

Imaginile ce mărtu
risesc înalta măiestrie, 
a . tinerilor , gimnaști 
sînt, însă, din păcate, vorbim cît de r.eedu-

lipsit de nuanțe,
' sonorități brusce

■ multe ori false, cu un
■ joc de pedale ir.ade- 

cu'at. ''
- .Muzica, nu a avut, 
desigur, într-o aseme
nea emisiune decît un 

• rol auxiliar. Dar este, 
desiguț, ~cu tdtul, ne
plăcut, , (și hu mai

cu 
de

cativ este 
nea lucru 
sele de tineri ascultă
tori), să asculți minu
te în șir din difuzo
rul unui televizor pie
se de largă circulație 
muzicală executate ' cu 
'stîngăcie, cînd oricare 
corepetitor profesio
nist ar fi putut con
tribui cu ușurință la 
unitatea artistică a 
unei emisiuni de.larg 
.interes. .

un aseme- 
pentru ma

I. S.

In peisajul dramaturgiei occi
dentale de astăzi, Eugen Ionescu 
ocupă unul dintre cele dinții 
locuri și prestigiul său a cunoscut 
o ascensiune evidentă odată cu 
bogata și diversa reprezentare a 
„Rinocerilor" pe numeroase scene 
europene și americane.

Scriitorul, născut în Romînia și 
stabilit apoi în Franța, înaintea 
celui de-al doilea război mon
dial, ca un protest la adresa ace
lor stări de lucrui care deschise
seră cale liberă flagelului fascist, 
s-a distins prin originalitatea ar
tei sale, ce îl situează în rindul 
neconformiștilor. Dar încă de la 
acea anti-piesă, , cum se obiș
nuiește să fie numită, ?,Gntărea- 
ța cheală". Eugen Ionescu, în 
duda căutării excesive a irațio
nalului și absurdului — se dove
dește a urmări o idee protesta
tară anume, și o confesiune a 
lui este cît se poate de semnifi
cativă: „Cînd am terminat (Gn- 
tăreața cheală) am avut impresia 
că scrisesem Tragedia Vorbirii. 
Expresii gata făcute, clișeele cele 
mai tocite îmi dezvăluiau auto- 
matismele limbajului, comporta
rea celor ce vorbesc ca să nu 
spună nimic, sau pentru că nu a:i 
nimic de spus ; era absența vieții 
interioare, mecanica cotidianului" 
Mai departe. Ei — eroii acestei 
anti-piese, reprezentativi, cum 
vom vedea, pentru o întreagă cate
gorie — „nu mai știu să vorbească 
pentru că nu mai știu să gindească 
și nu mai știu să gîndească pen
tru că nu mai știu să simtă, să se

emoționeze. Nu mai au pasiuni. 
Nu mai știu sa fie. Ei pot, desi
gur, deveni, dar vai, deveni orice, 
deveni oricine. Ei nu sînt ei, ci-s 
doar ceilalți, lumea impersonalu
lui, lumea interschimbabilului. 
Personajul tragic — zice Ionescu, 
în sfîrșit — nu se schimbă, ci 
sfarmă. El este; personajul comic, 
imbecilul, este acel care nu esteu.

Comentariul lui Eugen Ionescu 
vine astfel să lumineze, cum spu
neam, o anume evoluție a scrii-

torică, ci un salt darwinian. Eugen 
Ionescu a avut intuiția fenomenu
lui. Iată de ce preface pe oameni 
nu în lichele simple, nu în ființe 
slabe și influențabile, nu în pol
troni veșnic guvernamentali, cum 
se mai văzuseră înainte, nu în 
trădători, ci în ...Rinoceri adică 
într-o altă speța animală* (vezi 
Mihai Ralea : „Rinocerii").

Ei bine, este interesant de ob; 
servat cum scriitorul, căruia îi 
place1 să declare - că piesele sale 
conțin „o satiră a miciis burghe
zii. de pretutindeni, a micului 
burghez universal", arătîndu-se 
uimit de a fi uneori tratate'ca 
niște simple comedii amuzante — 
închide în replicile sale, o esen- 
țializată și simbolică imagine . a

flagel care a putut amenința vre
odată umanitatea. Iată un scurt 
citat în care este descrisă imaginea 
acestui flagel: „Pe strada mea, în- 
tr-un noiembrie aspru și sumbru, 
cete de legionari încarnînd toată 
bestialitatea și întreaga prostie a 
omenirii și a Cosmosului — tre
ceau cîntînd nu știu ce „dnteee'' 
(un fel de răget) des fier, cu vorbe 
de fiere și fier, figuri de fiare, în
lănțuite și înfierate. Cînt te uitai 
la figurile lor care semănau așa 
de tare între ele... aveai certitudi
nea 
chip multiplicat", 
imaginii

că toți sînt, același, același 
' x *' . lată izvorul

__ tj.xdi „rinocerilor".. Este ima
ginea autenticului’ absurd încarnat 
de cretinizarea . fascistă, imaginea 
acelui salt darwiriist de care:vor-

RINOCERII66
de EUGEN IONESCU

pe scena Teatrului de Comedie
torului în limitele, evident, ale 
nonconformismului său, ale con
fuziei teoretice în care se com
plică experiența sa literară. Acea
stă evoluție se face simțită și în 
..Rinocerii", unde, cum s-a obser
vat, „se descrie cea mai jalnică 
tragedie suferită de genul uman, 
anume cucerirea puterii, a tutu
ror puterilor, materiale, sufle
tești, politice și spirituale de niște 
oameni care repudiau tot ce fuse
se pînă atunci însușire omeneas
că, păstrînd numai una singu
ră, pofta de a fi stăpîn peste toți 
și toate. Nu o schimbare de re
gim a fost nazismul ci o muta
ție biologică. Nu o schimbare is

ceea ce constituie de fapt, absur
dul și iraționalul lumii capitaliste^, 
după cum în întregime imaginea 
pe care ne-o oferă scrierile sale 
are o funcție protestatară. ~ 
altfel cariera 
în general, s-a desfășurat sub a- 
cest semn al protestului împotri
va „ordinei" menită să dezuma
nizeze și să pervertească și nu în
tîmplător cartea.care l-a făcut cu
noscut (și prima, de altfel, pe care 
a publicat-o) se întitula „Nu".!,, 
după cum jurnalul publicat în 
nr. 3 din „Viața romînească"
(1946) exprimă atît de limpede 
gestul său de respingere a fascis
mului ca fiind cel mai periculos

De
lui scriitoricească,

imaginea acelei 
imaginea fâș

bea Mihai Ralea, 
mutații biologice, 
cismului.

Din acest punct 
lui Eugen Ionescu poate fi cu În
dreptățire socotită un document 
artistic nu numai deosebit de ori
ginal dar și profund valoros, âfir- 
mînd nu numai un protest social 
vehement,' dar și oferind o foarte 
fină și ascuțită analiză a urnii 
proces social disecat» cu o rară 
luciditate și demascat viguros.

De la automatismul verbal — 
reflex al automatismului și sche
matismului împins pînă la irațio
nal, specifica existenței umana și

de vedere piesa

sociale a micului burghez univer
sal (din „Cîntăreațâ cheală") la 
transformarea djrect biologică. din 
Rinocerii, în scrierile lui Eugen 
Ionescu se'poate' 'urinări, cum 
spuneam, ideea unei anume evo
luții, confirmată și de lucrarea 
„Pietonul aerului" scrisă ulterior. 
Pe de o parte protestul 1 scriitoru
lui devine mai concret, iar pe de 
altă parte, începe, să se afirme și 
un anume clement în funcție de 
care, sau în numele căruia se face 
acest protest., Zgomottțl anticon
formism cu care a debutat drama
turgul pare a se cristaliza prin 
existența personajului Beranger. 
In „Ucigași fără simbrie", prima 
din piesele 'în care apare acest 
Beranger, el se manifestă ca un 
protestatar, dar destul de dezar
mat, pentru că protestul. 6ău nu 
izvorăște din luciditatea unor ar
gumente severe, în numele vreu
nui ideal, ci doar dintr-un simplu 
sentiment de compasiune.

în „Rinocerii", prezența Iui Be
ranger, respectiv a protestului său, 
a rezistenței sale, se întemeiază 
pe anume argumente lucide. Stri- 
gînd: „Nu capitulez" protestul 
său are în vedere o idee nobilă, 
un ideal: „Sînt -ultimul ofn, vreau 
să rămîn om pînă la capăt*. Din 
păcate protestul acesta are un ca
racter tragic prin aceea că apare 
singular și izolat, este al unui so
litar și al unui izolat, al unui in
dividualist. Și cum spunea și 
Andrei Strihan într-un ărticol de 
fină analiză a teatrului lui Eugen 
Ionescu, viziunea aceasta este „fi
rește incapabilă să arate omului 
drumul spre reala și deplina Iui 
eliberare materială și spirituală", 
o „viziune inacceptabilă pentru 
noi". Ceea ce a impus audiența a- 
cestei piese pe atîtea scene teatra
le a fost jatisfacția cu care pu-

tentice depășesc, firește, foto
grafierea pasivă, decorativă 
dar fără expresie artistică.

Am citat aceste două exem
ple pentru că, cred în talentul 
autorilor respectivi.

Și, aș mai desluși 
tineri artiști plastici 
de a fi cu orice preț 
luîhd, mai mult sau 
țin,, ceva dintr-un modernism 
la modă acum 20—30 sau chiar 
50 de ani. Niște asemenea ti
neri pictori „moderni" (folo
sesc cuvintul în sensul lui 
negativ pentru că el poate 
avea și un înțeles pozitiv) rea
lizează lucrări care nu sînt pe 
linia caracterului modern al 
picturilor romînești, al tradi
țiilor noastre. Căci, după opi
nia mea, un tablou de D 
Ghiață in care deslușești mă
iestria, efortul artistic, auten
ticitatea și sinteza prof undă, 
este mai modern, decît niște 
tablouri voit originale și mo
deme. în unele tablouri este 
îmbrățișat un stil, o tehnică 
la care autorii lor nu au parti
cipat cu ■ nimic, uitând un lur 
cru esențial, cred, că realis
mul nu înseamnă reproducere- 
fidelă, ci interpretare modernă 
a realității. Eu consider că 
realismul este cea mai fruc
tuoasă metodă, drumul sigur 
spre originalitate, că el nu 
poate semăna la două persoane. 
Deci, culțivîndu-l, tînărul are 
toate posibilitățile să-și arate 
personalitatea, dacă o are. 
Pentru că altfel, avem de-a 
face doar cu o ambițioasă 
pretenție de originalitate. Și 
de ce așa ? Fiindcă se visează 
succesul imediat, uitîndu-se că 
un Goya a creat,'nu pentru o 
viață, ci pentru sute, pentru 
mii de vieți și mii de ani.

Preocuparea pentru a găsi o 
expresie nouă, pentru a se 
desăvîrși este o trăsătură de
finitorie a multora din tinerii 
pictori. Iar pentru desăvîrșirea 
artistică ei dovedesc, prin 
creațiile realizate, că știu bine, 
că trebuie să muncească mult, 
toată viața. Iată răspunsul ce 
trebuie dat tendinței unora de 
a uimi lumea, de a trece cu 
orice preț ca originali.

Și, considering că din cele 
expuse pînă aici s-au desprins 
cîteva aprecieri, mai ales sfa
turi pentru tinerii creatori, pe 
care m-aș declara fericit să le 
știu împărtășite unanim, aș 
vrea să mai desprind și alte 
cauze de natură mai puțin 
subiectivă, ținînd mai puțin 
de educația artistului, și mai 
mult de instrucția lui.

Mi se pare că și în Institu
tele menite să realizeze in
struirea practică a viitorilor 
plasticieni se poate face mai 
mult. Nu se insistă în sufi
cientă măsură, după opinia 
mea, asupra însușirii temeini
ce a desenului. Or, desenul 
este condiția principală a ori
cărei opere de artă (aș aminti 
veșnicul exemplu cu Picasso

ia alți 
tendința 
moderni, 
mai pu-

care desenează, cum se spune 
într-o expresie franțuzească 
„ca un înger").

Uneori, studenții își imită 
profesorii,. ceea ce nu este 
tocmai bine, fiindcă important 
este să educăm artiști cu o vi
ziune independentă, personală, 
nu imitatori mai mult sau mai 
puțin corecți.

Tinerii, studenți fiind, cu 
toate că sînt nedeplin formați, 
expun în expoziții nu ca niște 
începători, ci ca niște artiști 
maturi. Expozițiile studenților 
nu se deosebesc cu nimic de 
cele ale artiștilor deja consa
crări care pictează de 20 de 
ani, cu toate că ele ar trebui 
să fie,„în primul rînd expozi
ții de lucru, cu teme mai 
simple, care să permită însu
șirea indispensabilului abece
dar al picturii. Tendința de a 
sări peste etape în educarea 
artistică este mai mult decît 
nefirească. Privind atent ex
pozițiile studenților, temele lor 
pretențioase, dar în care. exis
tă multe neajunsuri de tehni
că artistică, neajunsuri cu 
care termină unii institutul și 
se consideră deja pictori desă
vârșiți, vei găsi și explicația 
unora din căutările infruc
tuoase. A căuta înseamnă a ști 
ce vrei și a-ți da osteneala să 
obții.

Apoi, după institut, unii ti
neri nu se străduiesc înde a 
juns spre deprinderea bună de 
a se exersa. Ei visează doar ta
blouri de expoziție. De aici și 
senzația, uneori, că s-a expus 
o variantă de început, ne
finisată. Se uită cîteodată 
că Delacroix, Rembrandt co
piau miniaturi persane, și 
considerau că nu este in
ferior reputației lor să arate 
că au de învățat și într-un 
asemenea mod, de la opere va
loroase. Trebuie însă și aici să 
facem remarca următoare: 
există tendința de a nu copia, 
de pildă, o bună lucrare 
de Daumier, cu scopul de a-i 
desluși tehnica artistică ci de 
a imita pe Daumier, ceea ce 
e mai grav. Accentuez că tre
buie să se dea o atenție mai 
mare în școală exercițiilor de 
compoziție, de culoare, să se 
realizeze o lectură științifică, 
serioasă a revistelor de specia
litate, manualelor celebre. $i, 
mai ales, să se găsească for
mele cele mai potrivite ca în 
continuu — în institut și după 
absolvirea lui — tinerii pictori 
să-și lărgească orizontul de 
cultură generală și profesio
nală. De aici, din pricina a- 
cestor lacune provin și insuc
cesele la tineri de altminteri 
înzestrați, de talent. Cultura ne 
învață să gîndim profund, în 
perspectivă, de aceea, aș con
chide, îmbogățirea culturală 
este o sarcină cu caracter per
manent a fiecărui tînăr artist 
pentru că în condițiile dezvol
tării exigențelor consumatoru
lui de frumos, ale cunoașterii 
valorilor universale de către 
acesta, artistul tînăr are dato

ria cetățenească de a realiza, 
inspirîndu-se din realitate, lu
crări care să ateste asimilarea 
creatoare a învățămintelor da 
la înaintași, învățăminte ce se 
desprind numai printr-o preo
cupare zilnică de a cunoaște 
mai mult, mai profund tot ce 
s-a spus în artă, în general, 
durabil și competent, prin 
lărgirea continuă a orizontului 
cultural și ideologic.

Și, în sfîrșit, un lucru de 
extremă importanță, să stu
dieze continuu tradiția picturii 
realiste romînești, lucrările 
maeștrilor contemporani, cu 
intenția de a discerne și selec
ta ceea ce este bun, valoros.

Sînt, în cele spuse de mine 
aici, cîteva considerații pri
vind tinerii noștri artiști plas
tici — toate izvorîte din 
convingerea, că avem tineri 
înzestrați, față de a căror for
mare și dezvoltare, institutul, 
Uniunea artiștilor plastici, ar
tiștii mai vîrstnici au o răspun
dere permanentă. Că ei sînt 
capabili, o atestă promisiuni
le și chiar realizările de pînă 
acum. Prin muncă perseve
rentă și autoexigență continuă, 
ei sînt în stare să progreseze, 
să se apropie de desăvîrșire, 
să dăruiască poporului mo
delul temelor și motivelor de 
inspirație — opere pe măsura 
poporului.

Sînt gînduri spuse cu do
rința și convingerea că atît de 
înzestrații tineri artiști plastici 
vor discerne și alege din ele, 
fiecare pe acelea care li se 
adresează.

» Colocvii despre 
arhitectură

Sub titlul „Construcții de ieri, de 
azi și de mîine“, „Gazeta literară1' 
(nr. 18/30 aprilie 1964) publică un 
foarte interesant dialog între dra
maturgul Horia Lovinescu și arhi
tectul Horia Maieu, obiectul discu
ției fiind problemele concepției ar
hitectonice și construcțiile contem
porane. Formulind punctul inițial 
al acestei prețioase dezbateri, Ho
ria Lovinescu definește virtuțile 
arhitecturii ca artă spunînd că ea 
„exprimă cel mai direct, cel mai 
vizibil, spiritul unei epoci". întrea
ga dezbatere evoluează în spiritul 
ideii unei arhitecturi continuatoare 
a tradițiilor valoroase ale creației 
noastre populare în acest domeniu, 
preopinenții aducînd argumente și 
exemplificări dintre cele mai inte
resante.

La un interval scurt și „Contem
poranul" publică o foarte intere
santă masă rotundă „Arhitectura 
— azi“, în care abordarea proble
mei se bucură de contribuția unor 
specialiști (Gustav Guști — vice
președinte al C.S.C.A.S., Anton 
Moisescu — secretar al Uniunii 
Arhitecților, Ludovic David — se
cretar al Uniunii Arhitocților, Ho-

Muzeul de artă din lași

blicul a întîmpînat protestul la a- 
dre9a antiumanismului profesat 
cu sinceritate și remarcabil ta
lent de Eugen Ionescu.

în limitele acestea. „Rinocerii" 
și-au cîștigat pe bună dreptate ce
lebritatea de care se bucură, ca .și 
acest dramaturg original și in
spirat.

★
Despre reprezentarea „Rinoceri

lor" pe scena Teatrului de Come
die, s-a vorbit cu judiciozitate și 
căldură în cîteva cronici, se cu
nosc entuziaste aprecieri ale unor 
odmeni de teatru de peste hotare. 
Subscriem la toate acestea pentru 
că. socotim că modalitatea pentru 
care a optat regizorul Lucian Giur- 
chescu, ni se pare a fi aptă să ex
prime un punct de vedere obiectiv 
asupra lucrării, să dea o imagine 
concludentă a intențiilor și impli
cațiilor cuprinse In text.

Un decor inspirat, cum s-a mai 
observat, și jocurile de lumini, 
slujesc concepția regizorului subli
niind inteligența și finețea într-un 
spectacol de reale dificultăți. Dis
tribuția e condusă cu aceeași fine
țe in rezolvarea semnificațiilor 
multiple ale fiecărui personaj și 
replici in parte. Radu Beligan e 
din nou artist al poporului, ca să 
spunem așa, Beranger-ul creat de 
el, fiind de fapt o recreere a per
sonajului, valorificat remarcabil, șl 
investit cu accente noi, apte de a 
ridica intențiile autorului pe un

Foto: AGERPRES

plan superior. Așa după cum mi 
s-a părut reușită și originala crea
ție a lui Ion Lucian — Jean. Fru
mos evoluează apoi în acest spec
tacol Ștefan Tăpălagă, Gheorghe 
Dinică, Sanda Toma, liecare îniă- 
țișînd ipostaze anume ale procesu
lui de rinocerizare. E un spectacol 
nu numai de ținută, dar și de ati
tudine, ceea ce este foarte impor
tant, un spectacol prin care se ex
primă un original, și cred foarte 
judicios, punct de vedere cu 
privire la interpretarea lucrării lui 
Eugen Ionescu.

★
Premiera spectacolului a prilejuit 

și .0 interesantă manifestare plas
tică. Pictorul Eugen Mihăescu, ex
pune în holul teatrului un ciclu de 
10 ilustrații inspirate .de piesa lui 
Eugen Ionescu și datate 1962—
1964. Ilustrațiile — dintre care 
patru au lost expuse și la bienala 
de la Sao Paolo — Brazilia, din 
1963, surprind cu o reală plastici
tate atmosfera piesei, reliefînd re
ceptivitatea artistului 
tragice conjinute în 
cesteia.

Viziunea generală,
sumbre, este grotească și are darul 
să sensibilizeze pe privitor intro- 
ducîndu-1 în lumea și atmosfera 
personajelor piesei.

E un prilej care vorbește despre 
maturizarea mijloacelor de expre
sie ale înzestratului pictor și gra
fician.

la sensurile 
situațiile a-

cu accente

DINU SĂRARU

ria Maieu — arhitect șef al orașu
lui București, Tiberiu Niga — arhi
tect specialist în I.P.C.S., Mircea 
Dima — arhitect șef al Institu
tului Proiect-București, Gheorghe 
Husar — arhitect șef de proiect — 
Iași, Alexandru Iotu, arhitect șef 
de proiect — Piatra Neamț, N. 
Porumbescu — arhitect în Institu
tul Proiect-București, Gh. Curin- 
schi — director adj. al Direcției 
Monumentelor Istorice din cadrul 
C.S.C.A.S., Constantin Frumuzache 
— arhitect proiectant colectivul 
Galați).

9 Expoziție 
de sculptură

Ceea ce atrage mai ales în expo
ziția sculptorului Dorio Lazăr, este 
o anumită declanșare de energie, 
de puritate și de siguranță. Mate
rialele în care lucrează sînt gipsul, 
o piatră poroasă de o culoare cal
dă și pe care artistul o taie în 
mari suprafețe, bronzul, folosit cu 
bărbătească reținere. Cele două 
săli de pe bulevardul Magheru, 
sînt populate de o lume de visare 
lirică, de percepere nemijlocită a 
realității (Visare, Povestiri mari
nărești). Am văzut în „Ileana" un 
modelaj de o sensibilitate foarte 
potrivită pentru un chip pur de 
fetiță. „Tinerețe" este o sculptură 
decorativă — probabil făcută pen
tru un parc sau pentru litoral. 
Ghipsul intitulat „Portret de tînă- 
rău are în gest și în fața însufle
țită, demnitatea tinereții și sigu
ranța realizărilor. Portretul grafi
cianului Perahim este, printre por
tretele din expoziție, cel mai fru
mos.

Sculptorul este preocupat de rea
lizarea unor compoziții mai mari. 
Dorio Lazăr confirmă înclinația sa 
spre monumental în „Grivița 1933" 
sau „Oțelarii". In afară de aceasta, 
expoziția prezintă trei încercări 
de a realiza o formă plastică care 
să se integreze arhitecturii noi. 
E vorba de „Pescărușul", pe care 
sculptorul îl vede așezat pe digul 
mare la Eforie, „Flacără" — un 
monument comemorativ reluînd, 
într-o tratare mai agitată, ideea 
unui obelisc și macheta unui ele
ment plastic pentru un cartier din 
Galați.

Confruntarea cu opinia oameni-, 
lor care locuiesc noile cartiere 
poate aduce idei noi și sugera ar
tiștilor plastici rezolvări îndrăz
nețe.

M. CELAC



Meserii din sectorul

industriei construcțiilor 

de mașini 
Operator la acoperirea metalelor 
cu straturi metalice și nemetalice
In industria construcțiilor 

de mașini este necesară aco
perirea diferitelor produse cu 
un strat metalic, în scopul de 
a Ie proteja contra coroziunii 
sau pentru a le da un aspect 
plăcut.

Acoperirea cu straturi meta
lice se realizează prin mai 
multe procedee : prin galvani
zare (acoperirea suprafeței u- 
nei piese pe cale electrochimi- 
că), cufundarea obiectului în 
metal topit sau pulverizarea 
cu metal topit.

Acoperirea unui obiect se 
mai face și cu unul sau mai 
multe straturi de vopsea sau 
Iac pentru obținerea unui co
lorit dorit sau pentru proteja
rea împotriva coroziunii.

Acoperirea nemetalică pre
zintă o serie de avantaje față 
de acoperirile metalice.

în majoritatea cazurilor, 
lacurile și vopselele sînt mai

ușor de întrebuințat, sînt mai 
economice și uneori rezistă 
timp mai îndelungat decit a- 
coperirile metalice.

Vopsirea se poate face folo
sind una din următoarele me
tode : pensulare, imersiune, 
sprițuire cu pistolul, vopsire în 
cîmp electrostatic, vopsire cu 
vopsea caldă.

Calitatea vopsirii depinde de 
capacitatea profesională a 
muncitorului și de folosirea 
rațională a utilajului și insta
lațiilor moderne, a lacurilor 
și vopselelor celor mai indi
cate. La aceste meserii este 
necesară dezvoltarea simțului 
estetic.

Alegîndu-și aceste meserii, 
elevii au posibilitatea să lucre
ze într-o ramură industrială 
în plină dezvoltare și prin 
munca lor să contribuie la re
ducerea pierderilor de metal.

Cazangiu
Lucrările de cazangerie con

stau din prelucrarea la rece 
sau la cald a laminatelor (ta
ble, profile sau țevi) care în 
procesul de fabricație sînt 
transformate în diferite caza
ne, vase, recipienți etc. necesa
re pentru producția aburului, 
pentru depozitarea sau trans
formarea produselor chimice 
și petrolifere.

Principalele lucrări de ca
zangerie sînt: trasarea pentru 
tăierea și prelucrarea pieselor 
componente ; prelucrarea ma
nuală sau mecanică a pieselor; 
pregătirea pieselor pentru a- 
samblare ; asamblarea pieselor 
individuale pentru formarea 
subansamblurilor și ansamblu
rilor ; trasarea pentru fixarea 
pozițiilor armăturilor și ame
najărilor interioare sau exte
rioare ; efectuarea probelor 
de funcționare a produselor.

Pentru prelucrarea pieselor 
componente ale unui cazan, 
sculele necesare sînt: ciocanul 
pneumatic, dălțile, polizorul» 
tarozii și filierele pentru file- 
tare, fierăstraiele mecanice sau 
foarfecile ghilotină, dornurile 
și altele.

Pentru a se pregăti în me
seria de cazangiu, elevii înva
ță la obiectele teoretice despre 
metale și prelucrarea lor, iar 
în cadrul instruirii practice își 
însușesc deprinderile de mun
că necesare, ca : tăiere, îndrep
tare, trasare, găurire, pilire
etc precum și operațiile de 
asamblare și montaj a suban
samblurilor și 
respective.

Meseria de 
larg răspîndită
rele industriale.

ansamblurilor

cazangiu este 
a toate sectoa

Meserii din sectorul 
industriei metalurgice

Mecanic 
pentru întreținerea 

agregatelor mecanizate 
în siderurgie

Introducerea tehnicii noi în siderurgie, a 
mecanizării și automatizării, a determinat V- 
pariția unei meserii noi, aceea de mecanic 
pentru întreținerea agregatelor mecanizate în 
siderurgie.

Mecanicul pentru întreținerea agregatelor 
mecanizate în siderurgie este un lăcătuș spe
cializat în întreținerea și repararea utilajelor 
care deservesc jurnalele, cuptoarele pentru 
producerea oțelultii, laminoarele și bateriile 
de cocsificare. Locul său de muncă este atît 
în atelierul de întreținere cit și reparare al 
secției respective, cit și în secția unde func
ționează agregatul.

Mecanicul de întreținere a agregatelor me
canizate în siderurgie execută montări, de
montări, înlocuiri de piese și organe ale iiti- 
lajelor, piese de schimb pentru agregate, a- 
justări și lucrări de revizie și întreținere.

In acest scop, elevii respectivi primesc cu
noștințe temeinice de mecanică, organe^ de 
mașini, rezistența materialelor, ajustaj, lăcă- 
tușerie și își însușesc- principiile de construc
ție și funcționare a utilajelor mecanizate și 
automatizate ce deservesc agregatele siderur
gice.

Operator la fabricarea 
materialelor refractare
Industria materialelor refractare se dez

voltă odată cu industria producătoare de 
fontă și oțel, asigurînd materialele refractare

necesare furnalelor și a cuptoarelor și altor 
instalații termice folosite în metalurgie.

Introducerea pe scară largă a tehnicii noi 
în industria materialelor refractare a deter
minat folosirea intr-un grad din ce în ce mai 
mare a utilajelor mecanice, înlocuind aproa
pe complet munca manuală.

Operatorul la fabricarea materialelor re
fractare este un mecanic care conduce utilaje 
ce transformă materia primă prin concasare, 
măcinare, amestecare, fasonare, uscare și ar. 
dere. Pentru aceste operații sînt folosite : 
concasoare, mori, ciururi mecanice, ameste- 
cătoare, prese de diverse tipuri precum și 
diverse cuptoare pentru uscare și ardere.

Condițiile bune de lucru ce se asigură 'mun
citorilor fac această meserie plăcută și atrac
tivă.

(Pregătirea elevilor pentru această meserie, 
se face la Școala profesională „Hidromecani
ca" din Brașov).

Metalurgist laminator
Metalurgistul laminator lucrează la diferite 

tipuri de laminoare, transformă lingourile de 
oțel în țevi, table, benzi și alte profile.

Meseria de laminorist necesită cunoștințe 
temeinice de mecanică, electricitate, de meca
nizare și automatizare, pentru conducerea a- 
gregatelor folosite in procesul de laminare.

Dacă în regimul burghezo-moșieresc, lami
noarele erau rudimentare, punînd în pericol 
viața și sănătatea muncitorilor, astăzi s-au 
construit laminoare mecanizate și automati
zate cu o mare capacitate de producție. 
Conducerea laminorului și a întregului proces 
de laminare se face de la distanță cu a- 
jutorul butoanelor din cabina de comandă, 
departe de metalul încălzit. In această situa
ție, muncitorul laminorist are cele mai bune 
condiții de lucru. El este ajutat, în perma
nență, de echipe de lăcătuși și electricieni.

Școlile Ministerului industriei

REGIUNEA BANAT

Școala profesională a Uzi
nelor „Oțelul Roșu", raionul 
Caransebeș, str. Republicii 
nr. 12

— lăcătuș mecanic montator; 
metalurgist laminoare; me

talurgist laminoare; meta- 
talurgist oțelărie ; turnător 
formar; zidar șamotor.

REGIUNEA CLUJ

Școala profesională a Uzinei 
„Industria Sîrmei", Cîmpia 
Turzii, str. Laminoriștilor nr. 
115

— electrician instalații lumi
nă și forță ; frezor-rabotor- 
mortezor; lăcătuș mecanic 
montator; metalurgist trefi-

lare ; strungar metale ; ’-j»i- 
dar șamotor.

REGIUNEA GALAȚI

Școala profesională a Com
binatului siderurgic Galați, 
str. Ștefan cel Mare nr. 21

— dulgher construcții; elec
trician instalații lumină și 
forță ; lăcătuș mecanic mon
tator ; lăcătuș construcții 
metalice ; mecanic pompe și 
compresoare ; mecanic între
ținerea agregatelor mecani
zate în siderurgie ; metalur
gist laminoare; metalurgist 
furnale; sudor; turnă
tor formar ; zidar construc
ții.

REGIUNEA HUNEDOARA

Școala profesională a Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra, str. 23 August nr. 1
— dulgher construcții ; elec

trician instalații lumină și 
forță ; electrician centrale 
și stații electrice; lăcătuș 
mecanic montator; meta
lurgist furnale; metalur
gist' laminoare; metalur
gist oțelărie ; mecanic utilaj 
cocso-chimic ; strungar me
tale; sudor; zidar construcții.

Școala profesională a Uzinei 
„Victoria" Călan, str. Crișan 
nr. 1

— electrician instalații auto-, 
matizate ; mecanic turbine 
cu abur ; mecanic cazane cu 
abur ; modelor lemn ; strun
gar metale ; turnător for
mar; mecanic pompe și corn-- 

u. presoare.

unde mergem
să invătăm ?

t

Lăcătuș
Meseria de lăcătuș cuprinde 

patru specialități: lăcătuș con
structor, lăcătuș montator uti
laje industriale și agricole, lă
cătuș agregate energetice și de 
transport, lăcătuș mecanic de 
întreținere și reparații. Aceas
tă meserie este foarte necesa
ră in sectorul construcției de 
mașini, avînd un domeniu larg 
de activitate incepînd de la 
trasarea și tăierea materiale
lor feroasd și neferoase de ori
ce profil pînă la lucrările de 
mecanică fină și probele de 
rodaj și recepție a celor mai 
complicate mașini și agregate.

Lăcătușul trebuie să aibă 
cunoștințe profesionale privind 
desenul tehnic, instrumentele 
de măsură și control, sculele 
de atelier manuale, mica me
canizare, mașinile și utilajele.

De asemenea, el trebuie să 
cunoască tehnologia de fabri
cație și caracteristicile funcțio
nale ale produsului.

Prin lucrările pe care Ie e- 
xecută, lăcătușul este necesar 
în toate întreprinderile indu
striale.

Forjor
Forjarea constă din schim

barea formei și dimensiunilor 
bucăților de metal încălzite in 
cuptoare speciale. Operația se 
execută manual sau cu ajuto
rul mașinilor.

In cazul forjării manuale, 
cu sculele folosite (nicovale, 
plăci de oțel, ciocane de dife
rite dimensiuni, dălți) se pot 
prelucra piese de dimensiuni 
mici și se efectuează diferite 
operații tehnologice ca : întin
dere, îndoire, găurire etc.

Forjarea mecanică se execu
tă Ia ciocane mecanice sau Ia 
prese.

în cazul producției de serie, 
se folosește forjarea în matri
țe care permite executarea cu 
mare precizie și cu un grad 
înalt de productivitate a piese
lor respective.

Executarea tuturor lucră
rilor de forjare depinde în cea 
mai mare măsură de califica
rea, măiestria și experiența 
practică a forjorului.

Sudor
Sudarea constă în îmbinarea 

prin topire a elementelor unei 
construcții metalice. Cusătura 
sudată obținută trebuie să 
aibă o bună rezistență, ca a 
materialelor ce se sudează.

Sudura se poate executa 
prin mai multe procedee (cu 
flacără, electric etc.) din care 
unele sînt astăzi automatizate, 
ceea ce ușurează în mare mă
sură munca sudorilor.

Execuția unei sudări de ca
litate depinde de calificarea 
muncitorului și de alegerea 
corespunzătoare a materialului 
de adaus, în funcție de compo
ziția chimică și caracteristici
le mecanice ale materialului 
de bază și în funcție de pro
cedeul ales.

REGIUNEA ARGEȘ

Școala profesională a Uzinei 
mecanice Cimpulung Muscel, 
str. Negru Vodă nr. 131

— frezor-rabotor-mortezor; lă
cătuș mecanic montator; 
mecanic auto-moto ; opera
tor la acoperirea metalelor 
cu straturi metalice ; recti
ficator metale ; strungar 
metale.

Școala profesională a Uzinei 
piese auto Colibași — Ștefă- 
nești, raionul Pitești

frezor-rabotor-mortezor; 
rectificator metale ; strungar 
metale ; turnător formar ; 
lăcătuș.

REGIUNEA BACAU

Școala profesională a Uzinei 
mecanice Roman, str. Ștefan 
cel Mare nr. 274

— frezor-rabotor-mortezor; 
lăcătuș construcții metalice ; 
rectificator metale ; strungar 
metale ; sculer matrițer, 
sculer universal ; turnător 
formar.

REGIUNEA BANAT

Școala profesională a Uzinei 
de vagoane Arad, str. Armata 
Poporului nr. 31

— forjar ; lăcătuș construcții 
metalice ; montator vagoane; 
curator la acoperirea me
talelor cu straturi nemetali
ce ; strungar metale; su
dor ; tîmplar vagoane.

Școala profesională a Uzinei
Bocșa Romină, raionul Reșița

— electricieni instalații lumi
nă și forță ; forjar ; lăcătuș 
mecanic montator; lăcătuș 
construcții metalice ; strun
gar metale ; sudor.

Școala profesională a Uzinei 
de construcții de mașini — 
Reșița, Piața Lenin nr. 1

— cazangiu electrician cen
trale și stații electrice; 
electrician construcții de 
mașini electrice ; frezor-ra
botor-mortezor ; forjar ; in

stalator instalații tehnico- 
sanitare ; mecanic întreține
rea agregatelor mecanizate 
în siderurgie ; montator lo
comotive Diesel și electrice ; 
modelor lemn; operator tra
tamente termice ; rectifica
tor metale; strungar me
tale.

Școala profesională a Uzinei 
Electromotor-Timișoara, Piața 
Huniade nr. 3

— electrician construcții de 
mașini electrice ; electrician 
centrale, stații și rețele e- 
lectrice ; frezor-rabotor-mor
tezor ; lăcătuș mecanic mon
tator ; mecanic precizie ; 
strungar metale ; sculer ma
trițer ; sculer universal.

Școala profesională a Uzinei 
mecanice Timișoara, B-dul 23 
August nr. 15

— electrician instalații lumi
nă și forță ; lăcătuș con
strucții metalice ; strungar 
metale ; sculer matrițer ; 
frezor - rabotor - mortezor ; 
turnător formar.

REGIUNEA BRAȘOV

Școala profesională a Uzinei 
„Hidromecanica" Brașov, str. 
Karl Marx nr. 48

— frezor-rabotor-mortezor ; 
lăcătuș mecanic montator ; 
strungar metale ; sculer ma
trițer ; sculer universal ; 
turnător formar ; zidar con
strucții ; lăcătuș construcții 
metalice.

Școala profesională a Uzinei 
„Tractorul"-Brașov, str. Tur
nului nr. 1

— electrician stații și rețele 
electrice ; frezor-rabotor- 
mortezor ; forjar; lăcătuș 
mecanic montator ; rectifi
cator metale ; strungar me
tale ; sudor; electricieni 
centrale și stații electrice.

Școala profesională a Uzine
lor „Steagul Roșu"-Brașov, str. 
Poenelor nr. 5

— carosier auto ; frezor-rabo
tor-mortezor ; forjar me
canic auto-moto; opera
tor la acoperirea metalelor 
cu straturi nemetalice ; ope
rator la acoperirea metale
lor cu straturi metalice; 
strungar metale ; sculer 
matrițer ; sculer universal; 
turnător formar.

Școala profesională a Fabri
cii de scule Rișnov — Brașov, 
str. Republicii nr. 25

— frezor-rabotor-mortezor; lă
cătuș construcții - metalice ; 
operator în industria mate
rialelor de construcții — fa
bricarea materialelor refrac
tare ; rectificator metale; 
strungar metale ; sculer ma
trițer.

Școala profesională a Uzinei 
Electroprecizia Săcele — Bra
șov

— electrician construcții de

\ fife
mașini electrice ; electrician 
instalații lumină și forță; 
frezor - rabotor - mortezor ; 
lăcătuș construcții metalice; 
strungar metale ; rectifica
tor metale ; zidar construc
ții ; electrician instalații 
auto.

Școala profesională a Uzinei 
„6 Martie” Zărnești — Brașov

— frezor-rabotor - mortezor ; 
operator la acoperirea me
talelor cu..straturi metalice ; 
rectificator metale ; strun
gar metale ; sculer matrițer; 
sudor.

Școala profesională a Uzinei 
„Independența" Sibiu, str. Fr. 
Engels nr. 1

— cazangiu ; frezor-rabotor- 
mortezor ; lăcătuș construc
ții metalice ; operator tra
tamente termice ; strungar 
metale.

ORAȘUL BUCUREȘTI

Școala profesională a Uzinei 
„Timpuri Noi" București, Ca
lea Dude ști nr. 127, raionul 
Tudor Vladimirescu

— frezor-rabotor-mortezor; lă
cătuș mecanic montator; 
metalurgist laminoare; strun
gar metale ; sudor ; turnător 
formar ; sculer matrițer ; 
sculer universal.

Școala profesională a Uzinei 
„23 August" București, B-dul 
Muncii nr. 47, raionul 23 Au
gust

— frezor-rabotor-mortezor; lă
cătuș mecanic montator; 
metalurgist oțelărie ; rectifi
cator metale ; strungar me
tale ; metalurgist metale ne
feroase ; optician.

Școala profesională a Uzinei 
„Electr oaparataj" București, 
str. Popa Lazăr nr. 8, raionul 
23 August

— electrician instalații lumi
nă și forță ; frezor-rabotor- 
mortezor ; lăcătuș mecanic 
montator ; lăcătuș construc
ții metalice ; strungar me
tale ; mecanic de precizie.

Școala profesională a Uzinei 
„Autobuzul" București, Calea 
Șerban Vodă nr. 280, raionul 
Nicolae Bălcescu

— carosier auto ; lăcătuș me
canic montator; lăcătuș con
strucții metalice ; strungar 
metale ; sudor ; sculer ma
trițer.

Școala profesională a Uzinei 
„Electromagnetica" — Bucu
rești, Calea Rahovei nr. 70, ra
ionul Nicolae Bălcescu

— frezor-rabotor.mortezor; 
lăcătuș construcții metalice; 

montator telecomunicații; 
operator la acoperirea me
talelor cu straturi metali
ce ; strungar metale ; sculer 
matrițer; operator la fabri
carea elementelor electro
nice și semiconductorilor.

Școala profesională a Uzinei 
„Semănătoarea" — București, 
str. Splaiul Independenței nr. 
315, raionul 16 Februarie.

— frezor-rabotor-mortezor; lă
cătuș mecanic montator; 
strungar metale ; sculer ma
trițer.

Școala profesională a Uzinei 
de mașini electrice — Bucu
rești, str. Vătafului nr. 4, raio
nul 16 Februarie

— electrician construcții ma
șini electrice: electrician 
instalații ascensoare ; lăcă
tuș mecanic montator;
strungar metale; sculer 
matrițer; electrician insta
lații automatizate.

Școala profesională a Uzinei 
„Vulcan" — București, str. Sa
muel Vulcan nr. 8, raionul Le
nin

— cazangiu : frezor-rabotor- 
mortezor ; forjar; lăcătuș 
mecanic montator; lăcătuș

construcții metalice ; opera
tor tratamente termice; 
rectificator metale ; strun
gar metale ; sudor.

Școala profesională a Uzinei 
„Grivița roșie" — București, 
str. Calea, Griviței nr. 363, ra
ionul Grivița Roșie

— cazangiu ; strungar meta
le ; sudor.

Școala profesională „Uni
rea" — București, str. Zboru
lui nr. 7-9, raionul Tudor Vla- 
dimirescu

— operator la fabricarea ele
mentelor electronice și 
semiconductorilor.

REGIUNEA CLUJ

Școala profesională a Uzinei 
„Tehnofrig” — Cluj, str. Mo
ților nr. 78-80

— electrician instalații lumi
nă și forță ; frezor-rabotor- 
mortezor : lăcătuș mecanic 
montator ; strungar metale ; 
sudor; sculer universal; 
turnător formar.

Școala profesională a Atelie
relor R.M.R. „16 Februarie" — 
Cluj, str. Tudor Vladimirescu 
nr. 5

— frezor-rabotor-mortezor; 
strungar metale ; sculer ma
trițer ; lăcătuș mecanic 
montator.

REGIUNEA DOBROGEA

Școala profesională a Șan
tierului naval Constanța, 
B-dul 1 Mai nr. 38

— electrician instalații lumi
nă și forță ; lăcătuș con
strucții navale ; lăcătuș me
canic montator; mecanic 
motoare combustie internă : 
electrician instalații navale.

Școala profesională I.M.U.
Medgidia, str. Tortomanu nr. 3

— frezor-rabotor-mortezor; lă
cătuș mecanic montator ; lă
cătuș construcții metalice; 
rectificator metale ; sudor ; 
strungar.

REGIUNEA GALAȚI

Școala profesională „Al. 1. 
Cuza" ■— Galați, str. Traian nr. 
125

— lăcătuș construcții navale ; 
instalator tubulatură na
vală.

Școala profesională a Uzinei 
„Progresul" — Brăila, str. 
Nouă nr. 9

— cazangiu ; electrician insta
lații automatizate ; lăcătuș 
construcții metalice; strun
gar metale.

REGIUNEA HUNEDOARA

Școala profesională a Uzinei 
„Metalurgica" Cugir, str. 11 
Iunie nr. 5

— frezor-rabotor-mortezor; 
lăcătuș mecanic montator; 
rectificator metale ; sculer 
universal; strungar metale;

electrician instalații auto
matizate.

Școala profesională a Ate
lierelor R3IJL — Simeria, 

str. 23 August nr. 28

— cazangiu ; montator loco
motive cu abur; montator 
vagoane.

REGIUNEA IAȘI

Școala profesională — Ate
lierele R.M.R. Nicolina Iași, 
str. 13 Decembrie nr. 54

— cazangiu ; frezor-rabotor- 
mortezor ; lăcătuș construc
ții metalice : montator va
goane ; strungar metale; 
electrician construcții ma
șini electrice; electrician 
instalații automatizate.

Școala profesională Bîrlad. 
șoseaua Bîrlad-Iași.

— forjar; lăcătuș mecanic 
montator ; rectificator me
tale ; strungar metale; scu
ler matrițer ; sculer univer
sal.

Școala profesională Atelie
rele R.M.R. Pașcani

— montator vagoane; su
dor ; frezor-rabotor-morte
zor ; strungar metale ; for
jor.

LEGIUNEA MARAMUREȘ

Școala profesională a Uzine
lor „Unio" Satu Mare, str. Mi
hail Eminescu nr. 1

— frezor-rabotor-mortezor ; lă
cătuș mecanic montator; 
rectificator ; strungar meta
le ; sudor; sculer matrițer.

REGIUNEA OLTENIA

Școala profesională a Uzi
nei „Electr oputere"-Craiova, 
str. Silozului nr. 220

— electrician construcții ma
șini electrice ; electrician 
locomotive Diesel electrice; 
lăcătuș mecanic montator ; 
montator locomotive Diesel 
și electrice; strungar me
tale ; sculer matrițer.

Școala profesională a Uzi
nelor „7 Noiembrie" Craiova,

— frezon-raboțor-mortezor; 
lăcătuș mecanic montator ; 
strungar metale; sculer 
matrițer ; sculer universal ; 
3udor ; lăcătuș construcții 
metalice.

Școala profesională Uzina 
Mecanică Turnu Severin, str. 
Tîrgu Jiu nr. 7

— lăcătuș construcții navale ; 

lăcătuș construcții metalice: 
montator vagoane; strun
gar metale ; sudor ; tîmplar 
vagoane.

REGIUNEA PLOIEȘTI

Școala profesională a Uzinei

„1 Mai" Ploiești, str. Traian 
nr. 28

— cazangiu ; frezor-rabotor- 
mortezor ; strungar metale; 
sudor.

Școala profesională a Uzinei 
Mecanica — Sinaia, str. Calea 
București nr. 13

— frezor-rabotor-mortezor ; 
rectificator metale; strun
gar metale : sculer matri
țer ; sculer universal.

Școala profesională a Uzi
nei de utilaj petrolier Tîrgo- 
viște, str. Lt. Stancu nr. 35

— frezor-rabotor-mortezor; 
forjar ; lăcătuș ; mecanic 
montator ; operator la aco
perirea metalelor cu stra
turi metalice ; operator la ? 
acoperirea metalelor cu stra
turi nemetalice ; lăcătuș con
strucții metqjice ; strungar 
metaleturnător formar.

Școala profesională a Uzinei 
mecanice Plopeni, str. V. I. 
Lenin nr. 6.

— frezor-rabotor-mcctezor ; t
lăcătuș construcții metali- • 
ce ; rectificator metale ; J 
strungar metale. ;

☆

Vom continua publicarea 
rețelei școlilor profesionale 
aparținînd unor ministere și ; 
rețeaua școlilor profesionale« 
ale Consiliului Superior al | 
Agriculturii în numerele vii- | 
toare.
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PĂȘUNILE NATURALE
CIT MAI BINE GOSPODĂRITE!

• Din primăvară
pînă-n toamnă

• 0 bună organizare 
în taberele de vară

X n fiecare primăvară, 
turmele de oi și ci
rezile de vaci ale 
gospodăriilor agri
cole colective din 
raionul Sf. Gheorghe 
pornesc spre pășu

nile montane, de unde coboară a-
bia toamna tîrziu, cînd cade
bruma.

De fiecare dată, plecarea turme
lor și cirezilor la munte este pre
gătită cu multă atenție și minu
țiozitate. Sute de îngrijitori, virst- 
nici și tineri, vor petrece toată 
vara pe munte, departe de sate. 
In această perioadă, ei trebuie să 
îngrijească și să hrănească ani
malele astfel îneît să obțină pro
ducții sporite de carne, lapte, 
lînă.

Comitetul raional U.T.M. și, 
sub îndrumarea lui, organizațiile 
de bază U.T.M., au întreprins o 
seamă de acțiuni prin care se 
asigură o contribuție sporită a 
tineretului la pregătirile ce se fac 
pentru trecerea la pășunatul 
montan.

In primele zile de primăvară, 
cînd pe pășunile montane nici nu 
se topise toată zăpada, am înce
put să organizăm acțiuni de 
muncă patriotică pentru curățirea 
lor. La Hărman, Bățanii Mari, 
Baraolt, Bod, Micfalău, Feldioara, 
am organizat șantiere pe care au 
lucrat brigăzi temporare de mun
că patriotică ale tineretului.

In această perioadă, în planu
rile de muncă ale organizațiilor 
U.T.M., la loc de frunte s-au a- 
flat și sarcinile cu privire la 
bilizarea tinerilor colectiviști 
executarea amenajărilor pe 
le fac gospodăriile colective 
pășunile montane., Tinerii 
la Bod, de exemplu, au 
crat la Pășunea Mare și Vil- 
cele la 
lor pentru 300 de vaci,

ma
la

care 
pe

............, .... de
de exemplu, au lu-

amenajarea padocuri- 
iar 

cei de la Feldioara au lucrat la 
instalarea unei conducte lungi de 
300 metri pentru adăparea a- 
nimalelor. Acum cttva timp s-a 
terminat repararea și amenajarea 
tuturor adăposturilor și a came
relor de odihnă pentru îngrijitori. 

Concomitent au fost făcute pre
gătiri și pentru activitățile pe 
care le, vor desfășura organiza
țiile U.T.M. de brigadă și grupele 
U.T.M. cu • " ’ »-
munte.

Ținînd 
cufi mulți tineri îngrijitori acu-

comunele Hălchiu, Harman și Bod, 
au împărtășit pe larg celorlalți 
secretari modul cum au ajutat și 
îndrumat ei activitatea tinerilor 
zootehniști în perioada de vară. 
Printre altele, ei au vorbit despre 
atragerea tinerilor la studierea 
cărților de specialitate privind pă
șunatul, organizarea unor activi
tăți culturale sus la cabane, a unor 
schimburi de experiență cu îngri
jitorii aflați în apropiere.

După această „zi a secretarului', 
cu ajutorul instructorilor noștri 
am urmărit ca experiența bună 
despre care s-a vorbit la raion, șâ 
fie cunoscută de toți tinerii îngri
jitori. Astfel, la G.A.C. Aita, Va
lea Crișului, Baraolt, Prejmer si :n 
alte gospodării au fost organizate 
adunări generale îl.TNi. deschise 
la care au fost invitați ingineri 
zootehniști, președinți ai gospodă
riilor colective, îi v 
cu multă experiență care au vor
bit tinerilor despre organizarea
pășunatului, despre programul
de tabără, parcelarea pășunilor și 
altele.

Folosind experiența din anii 
trecuți, am stabilit ca instructorii 
noștri, secretarii organizațiilor 
U.T.M., să urce la munte, să se in
tereseze îndeaproape de viața fi 
munca tinerilor îngrijitori, să faci 
cunoscută acestora experiența bună 
a altor gospodării colective din 
raion. S-a stabilit, de asemenea, 
ca la cîteva zile tinerii si pri
mească ziare și reviste, camerele 
îngrijitorilor să fie înzestrate cu 
jocuri de șah, biblioteci, aparate 
de radio etc.

In munții raionului nostru, ta
berele unor gospodării agricole 
colective sînt foarte aproape 
unele de altele. Ne-am propus, 
deci, să „ ' ~ ,
munți, întîlniri ale tinerilor în
grijitori. In fiecare duminică, vom 
organiza la taberele îngrijitorilor 
excursii cu tinerii din formațiile 
artistice pentru a prezenta în fata 
lor programe. Folosind din plin 
experiența dobîndilă pînă acum, 
îmbogățind-o necontenit, fără în
doială că organizațiile U.T.M. ii 
vor ajuta pe tineri să aducă o 
contribuție însemnată la crește’ea 
producției animaliere în perioada 
pășunatului.

<ri

organizăm, sus in

tinerii

seama

plecați sus la

că în anii tre-

IOSIF MOLNAR 
prim secretar 

al Comitetului raional 
U.T.M. Sf. Gheorghe

mulaseră o bună experiență în do- 
organizării pășunatului 

în preajma plecării la 
am luat măsuri de 

o_____  ? a acestei expe
riențe. La ultima „zi a secre
tarului*, tovarăși de la gos
podăriile agricole colective din

meniul 
acum, 
munte, 
generalizare

Centenarul
invătămintului

superior artistic
In htita octombrie te zk7z-jx 

100 de ani dt la utarea, ynatr-y 
decret fii ăomnrtomlu:
Ioan Cuza, a invăfixixtxjx: su
perior artistic d:n țari soosT-i.

Centenarul va ft sfrbHorit ie 
Institutul de arii teatrait fi cine
matografici ,J. L Cctr&a*. 
Conservatorul „Cipr.au 
cu“, Institutul de arte plastice «X»- 
colae Grigorescu" ft Ctnservatz^nl 
de muzică din orașul Ii,-:, c.---*:- 
nuatoare a activitifn institufniBr 
de artă înființate cu 100 de ani ba 
urmi.

Programul manifestărilor a^- 
sacrate acestui eveniment prczcăt 
organizarea unei sesiuni :i
jubiliare, în cadrul căreia ccrrcv’. 
de specialitate din București, ieși 
și alte centre universitare vor pre
zenta comunicări despre '.cr
artistică și didactică. Un loc im
portant îl ocupă editarea unor mo
nografii și unor pliante de prezen
tare a institutelor, amenajarea u- 
nei expoziții retrospective care va 
cuprinde lucrări ale cadrelor didac
tice și studenților, precum și 
spectacole prezentate de școli fi 
institute de arta.

(Agerpres)

Un reușit

medalion
Zilele trecute colectivul Ca

sei raionale de cultură „M. 
Eminescu** din Tg. Jiu a pre
zentat în sala ,,23 August4*, în 
cadrul manifestărilor artistice 
prilejuite de împlinirea a 400 
de ani de la nașterea marelui 
dramaturg William Shakes
peare, un medalion-spectacol. 
Publicul tîrgujian s-a întîlnit 
cu Shakespeare prin interme
diul cîtorva fragmente din 
„Comedia erorilor". Hamlet*, 
„Îmblinzirea scorpiei*’, „Ro- 
meo și Julieta". ..Nevestele ve
sele din Windsor” interpretate 
de colectivul de teatru al ca
sei de cultură, în regia Ligiei 
Tilici.

Spectatorii au aplaudat în
delung această reușită mani
festare.

VIRGIL POPESCU 
corespondent voluntar

sigurarea furajă
rii în toată pe
rioada anului pen
tru efectivul de 
animale în conti
nuă creștere este 
una din preocu

pările noastre principale. în 
momentul d'e față ne-am în
dreptat atenția spre buna or
ganizare a pășunatului. Gos
podăria noastră are o supra
față de 421 hectare de pășune. 
Pentru ca să asigurăm o pro
ducție îndestulătoare de masă 
verde, am luat din vreme o 
serie de măsuri practice. Pe 
întreaga suprafață s-au exe
cutat diverse lucrări ținînd 
seama de îndrumările specia
liștilor și cerințele concrete. 
Tot izlazul a fost grăpat, pe 
20 de hectare s-au împrăștiat 
mușuroaiele, pe 5 hectare au 
fost curățate lăstărișurile. Pe 
o suprafață de 20 hectare 
s-au făcut supraînsămînțări, 
iar 50 ha au fost îngrășate cu 
must și gunoi de grajd. Acum 
s-a început a doua etapă de 
curățire a izlazurilor de bu
ruienile și spinii care au în

să crească. Aceste lu- 
ui executat și se exe

cută in continuare, cu contri
buția masei de colectiviști, cu 
participarea activă a tinere-

Lfața de izlaz a 
â pentru întreți- 
entă pe brigăzi și

pul

ti

nea 
eA.

Evident că lucrările aplica
te pe pășuni contribuie in 
mar* măsură la creșterea 
proaurpei ce masă verde la 
hectar. Dar asigurarea pășu- 
natului in toată perioada de 
vegetație pen.ru toate ani
malele gospodăriei, depinde 
in mare măsura și ce modui 
cum este orgarăza: acesta.

Anul trecut am organizat 
tabere de vară pe categorii de 
animale, organizindu-se pâșu- 
natul pc parcele. Aceasta a 
făcut ca. in condiții de sece
tă, pășur.ea sâ producă masa 
verde necesară pentru efecti
vul nostru de animale. Folo
sind experiența acumulată, 
anul acesta am asigurat pen
tru toate categoriile de ani
male tabere de vacă. Am or
ganizat două tabere de vară 
pentru cele 226 vaci cu lapte 
pe izlazul mănos de la Răi- 
leni. Pentru oi am organizat

o stînă pe izlazul Polonic, iar 
pentru tineretul bovin — ta
bere pe izlazurile Putreda și 
Ponoarele. în primul rînd, pe 
aceste pajiști s-au ridicat adă
posturile. Ne-am îngrijit ca 
acestea să fie în apropierea 
surselor de apă. Toate supra
fețele de izlaz au fost parce
late, delimitările făcîndu-se 
prin borne văruite.

Și în anul trecut am orga
nizat pășunatul rațional, însă 
în acest an aducem unele îm
bunătățiri. Am făcut, de pil
dă, pentru fiecare tabără și 
grupă de animale un grafic 
privind rotația pășunatului 
pe parcele, astfel ca fiecare 
parcelă’ să aibă un repaos de 
două săptămîni pentru refa
cerea ierburilor. Pentru com
pletarea furajării, în special 
în zilele ploioase, au fost în- 
sămînțate din timp cu secară 
furajeră, lucerna, ovăz, mază
re etc. 30 de hectare. Această 
suprafață se află în apropie
rea taberelor de vară ale va
cilor cu lapte.

îngrijitorii au fost instruiți 
de către inginerul zootehnist 
Corneliu Ignat asupra modu
lui cum trebuie organizată 
activitatea în noile condiții 
de furajare a animalelor.

Am pregătit pentru ei cărți 
de literatură și de specialita
te care vor alcătui biblioteci
le volante, am luat măsuri 
pentru ca ziarele să ajungă la 
timp la noul lor loc de mun
că, am cumpărat materiale 
sportive. S-a stabilit ca în 
tabere să se organizeze cu re
gularitate citirea ziarului, să 
se prezinte de către inginer 
expuneri în legătură cu în
grijirea animalelor în perioa
da pășunatului. Sâptămînal, 
fiecare crescător de animale 
va avea o zi de repaos.

CtonafldefSm că. prin măsu
rile pe care le-am luat, asi
gurăm desfășurarea în bune 
condiții a activității îngrijito
rilor de animale și folosirea 
rațională a acestei importante 
surse de nutrețuri valoroase 
— pășunea naturală — ceea ce 
va duce la realizarea unor 
producții sporite de carne, 
lapte, lînă.

GHEORGHE VIZITEU
președintele G.A.C. Trestiana, 

raionul Dorohoi

?- de vară de pe pășunea G.A.C. Șuia Mică, raionul Sibiu
Foto 1 A. ION

Tineri radioamatori brăileni făcînd probe cu stația portabilă o 
clubului

i N F O R
La 21 mai 1964 s-a semnat 

la București Acordul între Re
publica Populară Romînă și 
Regatul Norvegiei privitor la 
reglementarea unor probleme 
financiare.

Din partea R. P. Romîne, 
Acordul a fost semnat de Ni- 
colae Cristescu, director în Mi
nisterul Finanțelor, iar din 
partea Norvegiei de Dl. Thor- 
vald Stoltenberg, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Norvegiei la 
București.

La semnare au participat 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Finanțelor.

La 21 mai a.c. a plecat spre 
Geneva delegația R. P. Romi
ne la sesiunea a IlI-a a Sub
comitetului tehnico-științific al 
Comitetului O.N.U. pentru fo
losirea spațiului cosmic 
scopuri pașnice.

Delegația este condusă 
acad. prof. Elie Carafoli.

în

de

Joi au continuat în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne 
lucrările Congresului național 
de.medicină internă. în ca
drul primului punct al ordi
nei de zi, privind aterosclero- 
za, numeroși delegați din țară 
și invitați de peste hotare au

Foto; AGERPRES

M A T I I
prezentat comunicări pe teme 
de specialitate. Au urmat dis
cuții și concluzii în legătură cu 
primul punct al ordinei de zi. 
Lucrările continuă.

Joi au sosit în Capitală, ve
nind de la Paris, dr. G. Sica- 
ult, directorul Biroului Euro
pean al Frontului Națiunilor 
Unite pentru Copii și E. W. 
Meier, șeful Serviciului de re
lații externe al aceluiași birou.

Cu prilejul împlinirii a 400 
de ani de la moartea lui Mi
chelangelo Buonarroti, joi a 
avut loc în Capitală, o seară 
culturală organizata de Insti
tutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Despre viața și opera mare
lui artist italian a vorbit prof. 
Alexandru Bălăci, prorector al 
Universității București.

A fost apoi prezentat un 
program de filme și diafilme 
consacrate vieții și operei lui 
Michelangelo.

Soprana libaneză Jannette 
Kouyoumdjian, care întreprin
de un turneu prin țara noa
stră, a susținut joi seara un 
recital în sala Fantazio din 
Constanța.

(Agerpres)

Localuri de magazine universale
De curînd într-o serie de 

localități din țară printre care 
Segarcea, Strehaia (regiunea 
Oltenia), Chirnogeni (regiunea 
Dobrogea), Radovanu (regiu
nea București) au fost date în 
folosință noi localuri de ma
gazine universale și complexe 
comerciale ale cooperației de 
consum. Numeroase alte con
strucții de acest fel sînt în lu
cru.

La cele 350 de noi magazine 
și unități de alimentație pu
blică date în folosință anul 
trecut se vor adăuga pînă la 
sfîrșitul acestui an încă 400 de 
asemenea unități.

(Agerpres)

Noua aripă
a hotelului

Vizita președintelui Republicii
Arabe Yemen, Abdullah al-Sallal
(Urmare din pag. I)

întoarcerea în țară vom transmite 
toate acestea poporului nostru.

Sîntem convinși și vrem să vă 
exprimăm aprecierea noastră că a- 
ceastă vizită va contribui la întă
rirea legăturilor de prietenie dintre 
poporul romîn și poporul yemenit 
și se vor deschide toate porțile 
pentru asigurarea dezvoltării prie
teniei dintre cele două popoare.

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
pentru acest dejun, dat în cinstea 
mea și în cinstea celorlalți mem
bri ai delegației noastre.

Permiteți-mi să mulțumesc exce
lenței sale președintele Consiliu
lui de Stat pentru dragostea și 
pentru solidaritatea de care dă 
dovadă excelența sa și ca repre
zentant al poporului romîn față 
de poporul nostru și față de toate 
celelalte popoare iubitoare de 
pace.

Trăiască poporul romîn prieten I
Trăiască prietenia cu poporul 

yemenit I
Dejunul a decurs într-o atmos

feră călduroasă.
(Agerpres)

Spectacol de gală
Seara, la Teatrul de Operă 

și Balet al R. P. Romîne, a 
avut loc un spectacol de gală 
prezentat cu prilejul vizitei în 
R.P. Romînă a președintelui 
Republicii Arabe Yemen, Ab
dullah al-Sallal.

Au luat parte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlă- 
deanu și Gogu Radulescu, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți 
conducerii unor ministere , 
instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

înainte de începerea spec
tacolului au fost intonate im
nurile de stat ale Republicii

Arabe Yemen și Republicii 
Populare Romîne.

Programul a cuprins dan
suri și cîntece populare romî
nești, fragmente din balete și 
arii din opere.

La sfîrșitul spectacolului, 
care s-a bucurat d'e succes, au 
fost oferite artiștilor flori din 
partea președintelui Republi
cii Arabe Yemen, Abdullah 
al-Sallal.

ai
Și

★

în cursul dimineții de joi, 
mareșalul Abdullah al-Sallal, 
președintele Republicii Arabe 
Yemen, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc, împreună cu 
Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, au vizitat noi cartiere 
de locuințe din Capitală și e- 
dificii social-culturale. Arhi- 
tectul-șef al orașului Bucu
rești, Horia Maieu, a dat 
oaspeților explicații. Numeroși 
bucureșteni au salutat 
simpatie pe președintele Re
publicii Arabe Yemen 
timpul vizitei sale.

Noilor obiective 
cadre temeinic pregătite

(Urmare din pag. I)

și specializării muncitorilor 
care vor deservi centrala elec
trică de termoficare a C.I.L.-u- 
lui. Și iată de ce. Centrala 
noastră trebuie să intre în func
țiune cel mai tîrziu în luna no
iembrie. Muncitorii pe care 
i-am angajat trebuie să urmeze 
cursurile de scurtă durată (6 
luni) la diferitele întreprinderi 
din țară, care aparțin Ministe
rului Minelor și Energiei Elec
trice, printre care centralele e- 
lectrice de termoficare Paro- 
șeni și Brazi. Oamenii trebuiau 
să înceapă pregătirea la aces
te unități încă din luna trecu
tă. La Brazi și Paroșeni, însă, 
cursurile se vor deschide abia 
prin lunile iunie-iulie.

Cerem sprijinul M.E.F. în so
luționarea acestei probleme 
deoarece noi am cerut încă din 
anul trecut urgentarea perfec
tării cu M.M.E.E., dar n-am 
primit planul de școlarizare a- 
probat, decît la sfîrșitul lunii 
martie. Propunerea noastră este 
ca oamenii de care avem ne
voie la termocentrală să părti

CU

in

industriale

cipe alături de muncitorii Uzi
nei „Vulcan" din Capitală la 
lucrările de montaj ale agrega
telor și instalațiilor. Am avea 
astfel posibilitatea să organi
zăm concomitent cu montajul 
și un ciclu de lecții teoretice, 
durata de specializare scurtîn- 
du-se la aproximativ două luni. 
Bineînțeles, obligația noastră 
va fi ca și în continuare să ne 
ocupăm de ridicarea calificării 
profesionale a acestor munci
tori.

Aceeași atenție o vom acor
da în continuare și pregătirii 
cadrelor din celelalte sectoare. 
Preconizăm ca o dată cu intra
rea în probele tehnologice și 
rodajul mecanic, să orga
nizăm cursuri de calificare 
de scurtă durată chiar în com
binat, fără scoatere din pro
ducție, pentru toate categoriile 
de meserii. Cadrele noastre de 
specialitate pregătesc încă de 
pe acum tematica acestor 
cursuri. Ea va cuprinde lecții 
privind caracteristicile, modul 
de funcționare și mînuirea ma
șinilor cu ajutorul cărora vom 
fabrica mobila, placajul, etc.

Athenee Palace
in

•e va i—bogăți 
cs vederea sj>re Cojea Vkn 
aexia anpi a hoeriahs 
Palace, ai* cirri farriii 
curs Ce executare.

Nou didire ti avea 
parter șz dooâ subsoluri 
sigura cruiții optime <1 
pentru circa 250 de pers 
parter vor f- amenajate uj 
rant de lux cu o capacitate de 
circa 400 de locuri, două baruri 
— unul de zi și unul de noapte, 
iar la parterul întregului ansam
blu Athenee Palace se vor ame
naja trei săli, care la nevoie pot 
deveră una singură, pentru recep
ții sau conferințe de presă, un foa
ier și o agenție internațională de 
▼oiaj.

noua cădite 
tonei — 
Atnenee 
rint ia

SPORT. SPORT. SPORT
FE SCURT „Cursa v •păcii

ț

blicii ___
a R. P. Ungare. Oas 
teptați să sosească 
astăzi după-amiază. în 
două zile echipa de tineret a. 
R.P.R. s-a antrenat intens sub în
drumarea vechilor internaționali 
B. Marian și I. PetschowskL Din 
lotul selecționabililor fac parte 
printre alții Andrei, Lupescu. Dinu, 
Codreanu, Adam, Stoicescu, Petes- 
cu și Frățilă.

(tineret) e Urii »o*- 
stre va fcrr.i-
nică o nocă iatîhure 
internaționali. Tine
rii fotbaliști vor in- 
tilni de la ora 17.15 
pe stadionul Repu- 

valoroasa echipă de tineret 
eții sînt as
in Capitală 

nele

Foptuhar, Bomba (Hamilton), Voro
nin, Baxter, Augusto, Greaves, 
Van Himst (Eusebio), Law, Charl
ton. Scandinavia : Andersen, J. 
Hansen, Johansson, Rosander, B. 
Hansen, Helnonen (Petersen), Jen
sen, Oeberg, Madsen, Bild, Pelto- 
nen (Bertelsen).

Stoicescu, Petes-

s-a disputat me
de fotbal dintre

• La Istanbul 
ciul internațional 
echipele de tineret (jucători sub 
23 de ani) ale Turciei și Angliei. 
Gazdele au terminai învingătoare 
cu scorul de 3—0 (2—0). In semifi
nalele „Cupei Iugoslaviei" la fot
bal, Steaua roșie Belgrad a între
cut cu 3—1 pe Novi Sad, iar Dyna
mo Zagreb a eliminat cu 7—2 pe 
Partizan Belgrad.

9 Miercuri, în nocturnă, la Co
penhaga, echipa selecționată de 
fotbal a Europei a învins cu scorul 
de 4—2 (2—0) reprezentativa țări
lor scandinave. Jocul desfășurat pe 
stadionul „Idraetsparken" a fost 
urmărit de peste 50 000 de specta
tori. Au jucat formațiile : gel, Eu
ropei : Jașin (Tilkowski), Wilson,

• Sîmbătă și duminică velodro
mul Dinamo din Capitală va găzdui 
meciul internațional de ciclism pe 
pistă dintre reprezentativele orașe
lor București și Sofia. Programul 
meciului cuprinde următoarele pro
be : viteză, 1 000 m cu start de pe 
loc, cursa italiană, urmărire pe 
echipe, cursă cu adițiune de punc
te. In prima zi, întrecerile încep la 
ora 16,30, iar duminică de la ora 9.

© A început tur
neul interzonal de 
șah de la Amster
dam, care are ca 
scop desemnarea ce- 
lor 6 participanți la

-K & turneul candidaților 
SfflSfQ la titlul mondial. în 

fi nartirip. arhitrii au6 partide, arbitrii au 
consemnat remiză : Bilek — Por- 
tisch, Reshevski — Benko, Evans 
— Perez, Ivkov — Gligorici, Roset- 
to — Foguelman și Bronstein — 
Tal. Smîslov l-a învins pe Quino
nes. Restul partidelor au fost în- 
tieiupte : Lengyel — Berger, Bra- 
nesici — Porath, Larsen — Pach- 
man, Darga — Spasski și Tringov 
r— Stein.

De la Karlovy Vary Ia Liberec, 
pe o distanță de 218 km și pe un 
traseu cu multe urcușuri, s-a dis
putat joi cea de-a 11-a etapă a 
competiției cicliste „Cursa Păcii" 
Vărșovia-Berlin-Praga. Se aștepta 
ca această etapă foarte lungă și 
grea să prilejuiască acțiuni deci
sive dar acest lucru nu s-a întîm- 
plat poate și din cauza timpului 
nefavorabil. Ca și în etapa prece
dentă a fost frig și a plouat to
rențial. Pe șoseaua lunecoasă frun
tașii clasamentului au pedalat 
oarecum cu prudență și s-au su
pravegheat reciproc. Un singur 
concurent a făcut notă discordan
tă : belgianul Spruyt care, de la 
km 140, a luat cursa pe cont pro
priu susținînd de unul singur o 
evadare ce părea la început lip
sită de orice șanse. Acțiunea a- 
ceasta nu era dealtfel periculoasă 
pentru că Spruyt ocupa locul 40 
în clasament. El a trecut la km 
168 cu un avans de 1'30". In lo
calitatea Ceska-Lipa, la sprintul cu 
primii, Dumitrescu s-a clasa al 
treilea.
Polone încearcă să atace, vizînd 
desigur, locul doi pe care-l ocupă 
selecționata R. P. Romîne în cla
samentul general. Dar, Moiceanu,

La km 170 echipa R. P.

(Agerpres)

Dumitrescu, Ziegler și ceilalți 
lergători romîni au ripostat 
timp și plutonul a continuat 
ruleze compact. Pe ultima parte a 
etapei, Spruyt profită de această 
acalmie și își mărește avantajul, 
sosind la Liberec cu 2,^" înain
tea grupului fruntaș.

Clasamentul general individual:
1. Smolik (R.S.C.) 40b j8'i^" ;
2. Hoffman (R.D.G.) la 7'31")
3. Wiedemann (R.D.G.) la 7'41'’ •
4. Kudra (R.P.P.) la 7'38" ; 7. 
Zapala (R.P.P.) la 8'01" ; 6 
pier (R.D.G.) la 8’ 41" ; 7. 
(R.P.U) la 8'31", 8. Kapitonov 
(U.R.S.S.) la ^'03"; Kulibin 
(U.R.S.S.) la 9'13”) zo. Heller 
(R.S.C.) la 11'13" ’> G. Moiceanu 
se află pe locul 12 la 12'03" ț iar 
C. Dumitrescu pe locul 17 la 
12'33".

Clasamentul general pe echipe : 
1. R. D. Germană ; 2. R. P. Ro
mînă la 3'40" 3. R. P. Polonă la 
7'16" ț 4. R. S. Cehoslovacă la 
11'36" 3. R. P. Ungară la
19'27" etc. In clasamentul sprin
terilor conduce Smolik, urmat de 
Spruyt. C. Dumitrecu este al 3-lea 
cu 32 puncte.

Astăzi etapa a 12-a, Liberec- 
Pardubice (189 km.).

5-

a- 
la 
să

Academia Republicii Popu
lare Romîne, Ministerul Invă- 
țâmintului, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniu
nea scriitorilor și Comisia Na- 
țâonală a R- P. Romîne pentru 
U-N-E-S.C.O., anunță cu pro
fund regret că în ziua de 21 
mai 1964 a încetat din viață 
academicianul profesor Tudor 
Vianu.

Tudor Vianu s-a născut la 
Giurgiu, la 27 decembrie 1897, 
intr-o familie de intelectuali. 
După absolvirea facultății de 
litere și filozofie din Bucu
rești, studiază în Austria și 
Germania, trecînd în 1923 
doctoratul în filozofie la Tu
bingen cu o teză asupra poe
ticei lui Schiller.

Conferențiar din 1927, apoi 
profesor al Facultății de litere 
din București, Tudor Vianu 
s-a ilustrat de timpuriu prin 
lucrări valoroase în domeniul 
filozofiei, esteticii și criticii 
literare: Poezia lui Eminescu, 
Imagini italiene, Idealul clasic 
al omului, Studii de filozofie 
și estetică, Arta prozatorilor 
romîni, Filozofie și poezie, Es
tetică.

Ani de-a rîndul, profesorul 
Tudor Vianu a format gene
rații de tineri, fiind unul din 
reprezentanții străluciți ai în
vățămîntului nostru universi
tar.

Activitatea sa de critic șl 
Istoric literar, ca și cea de 
scriitor, a împlinit personalita
tea savantului și profesorului. 
Poet de o înaltă factură clasi
că, traducător a numeroase 
capodopere ale literaturii uni
versale, critic literar veșnic 
atent să surprindă fenomenul 
literar în actualitatea lui, 
conferențiar de o neuitată 
strălucire, Tudor Vianu a 
constituit una din marile pre
zențe ale culturii romînești 
din ultimele patru decenii.
După eliberarea patriei noas

tre, activitatea lui Tudor Via
nu s-a ridicat pe o nouă treap
tă, cu o nouă strălucire. Din
tre numeroasele sale lucrări 
amintim: Probleme de stil și 
artă literară, Literatură uni
versală și literatură naționa
lă, Problemele metaforei și 
alte studii de stilistică, Ideile 
lui Stendhal, Studii de litera
tură universală și comparată, 
Jurnal, Dicționar de maxime, 
Versuri etc.

Tudor Vianu a desfășurat o 
activitate multilaterală. Căr
turarul s-a integrat fără pre
get în procesul de răspîndire 
în popor a marilor valori cul
turale, naționale și univer
sale.

Director al Teatrului Na
țional din București, director 
general al Bibliotecii Acade
miei R.P. Romine, director al 
Universității populare din Ca
pitală, membru în Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, ca și în colegiile redac
ționale a numeroase edituri și

reviste, Tud'or Vianu a desfă
șurat pretutindeni o intensă 
activitate de promovare și de 
valorificare a literturii și ar
telor.

Activitatea sa politică și ob
ștească nu a fost mai puțin 
însemnată. Membru al Comi
tetului Național pentru Apă
rarea Păcii, Tudor Vianu a 
militat cu entuziasm pentru 
promovarea ideilor păcii, u- 
manismului și prieteniei între 
popoare. Din 1958, Tudor Via-

nu a jucat un rol însemnat și 
în marile foruri culturale in
ternaționale. Secretar general 
al Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru UNESCO, apoi 
membru în Consiliul Executiv 
al UNESCO, Tudor Vianu a 
reprezentat cu strălucire țara 
noastră în numeroase reuniuni 
internaționale, contribuind în 
mod activ la afirmarea peste 
hotare a valorilor culturale 
romînești.

în anul 1962, academicianul 
Tudor Vianu a fost primit în 
rîndurile Partidului Muncito
resc Romîn.

Pentru eminenta sa activi
tate în desfășurarea revolu
ției culturale, pentru meritele 
sale de savant, scriitor și cetă
țean, Tudor Vianu a fost dis
tins cu Ordinul Muncii clasa I 
și cu titlul de Laureat al Pre
miului de Stat.

Prin dispariția lui Tudor 
Vianu, viața culturală și știin
țifică din țara noastră suferă 
o foarte grea pierdere. Con
tribuția lui se înscrie ca un 
capitol de o excepțională va
loare în cultura patriei noas
tre. Moartea l-a surprins în 
plină forță creatoare. Ultime
le pagini pc care Tudor Vianu 
le-a scris sînt închinate lui 
Eminescu ; ele capătă azi o a- 
dîncă semnificație pentru me
moria celui care și-a închinat 
toată viața valorificării ge
niului artistic al poporului 
nostru și a integrării lui în 
tezaurul culturii mondiale.

PREZIDIUL ACADEMIEI R. P. ROMÎNE 
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ 
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R. P. ROMÎNĂ 

COMISIA NAȚIONALĂ A R. P. ROMÎNE 
PENTRU U.N.E.S.C.O

★ *

Pentru organizarea 
liilor academicianului 
Vianu s-a constituit o 
formată din: acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședintele Acade
miei R.P. Romîne, acad. Mihai 
Beniuc, președintele Uniunii 
scriitorilor din R. P. Romînă, 
profesor Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
acad. Mihail Ralea, președin
tele Comisiei naționale a R.P. 
Romîne pentru UNESCO, 
acad. Al. Rosetti, decanul Fa
cultății de limbă și literatură 
romînă, acad. George Căli- 
nescu, directorul Institutului 
de istorie literară și folclor, 
acad'. George Oprescu, direc
torul Institutului de istoria 
artei, acad. Gh. Mihoc, recto-

funera- 
Tudor 

comisie

rul Universității București, 
Dumitru Popescu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pom- 
piliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

★

Corpul defunctului se află 
depus în Sala de marmură a 
Casei Scînteii.

Accesul publicului este per
mis vineri 22 mai între orele 
10—13 și 16—19 și sîmbătă 23 
mai între orele 10—13.

Mitingul de doliu va avea 
loc sîmbătă, ora 13, în Sala de 
marmură a Casei Scînteii.

înhumarea se va face la 
Cimitirul Bellu, ora 15.

%25e2%2580%259eCipr.au
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„Rapsodia romină“ fa DruxeHes

Prezențe romînești

Conferința penlru comerț 
și dezvoltare

GENEVA 21 (Agerpres). — 
Comisia nr. 3 pentru amelio
rarea comerțului invizibil al 
țărilor în curs de dezvoltare și 
finanțarea comerțului inter
național a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare de la Ge
neva a adoptat joi mai multe 
recomandări. Una dintre a- 
cestea, la care R. P. Romînă 
este coautoare împreună cu 
Etiopia, Indonezia, Pakistan, 
R.A.U. și Iugoslavia, reco
mandă, printre altele, transmi
terea de cunoștințe tehnice 
țărilor în curs de dezvoltare 
prin măsuri destinate să ușu
reze vînzarea în condiții favo
rabile de licențe, de documen
tații tehnice și de noi cuno
ștințe tehnice în general.

Luî-nd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor la acest punct, re
prezentantul R. P. Romîne, 
lacob Ionașcu, a subliniat im
portanța transmiterii de cuno
ștințe tehnice și ele procedee 
tehnologice pentru dezvoltarea 
economică a statelor în curs 
de dezvoltare. Avînd aceleași 
preocupări în acest domeniu, a 
spus vorbitorul, Romînia înțe
lege dificultățile pe 
întîmpină 
dezvoltare 
procedee 
asimilarea 
și în valorificarea resurselor 
naturale de care dispun.

Fără a se declara împotriva 
acestei recomandări, reprezen
tanți ai unor țări industriali
zate occidentale au încercat să 
aducă amendamente la unele 
paragrafe. Trecîndu-se la vot, 
propunerea a fost adoptată cu 
83 voturi, nici unul împotrivă 
și patru abțineri.

In aceeași ședință a fost su
pusă la vot propunerea R. P. 
Romîne referitoare la livrările 
de echipament industrial pe 
credit rambursabile prin cote 
părți din producția obținută. 
Se știe că această propunere 
a fost prezentată și în Comisia 
a 2-a pentru comerțul cu pro
duse manufacturate și semifi
nite. Această recomandare a 
R. P. Romîne este în același 
timp prima hotărîre de fond 
adoptată de Conferință.

care
țările în curs 

în introducerea 
tehnologice, noi 
de noi produse

le 
de 
de 
în 
ca

Iraiaiivcic dintre delegațiile

WASHINGTON 21 (Agerpres).
— Corespondență specială :
La 20 mai, Averell Hariman. sub

secretar de stat al S.U.A., 
șeful delegației guvernamentale 
americane, a oferit în salonul 
„Jefferson" al Departamentului de 
Stat un prînz în cinstea delegației 
guvernamentale romîne, condusă 
de Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne. Au parti-

BRUXELLES. După turneul 
întreprins cu succes la Paris 
și Haga. ansamblul „Rapsodia 
Romînă" a sosit la Bruxelles 
unde urmează să prezinte o 
serie de spectacole.

In seara zilei de 20 mai, pe 
scena Teatrului de operă, în 
fața unui numeros public, 
„Rabsodia Romînă" a prezentat

Rhodesia de nord

in anul

*

în afară dc membrii celor 
delegații, vicepreședintele 
de Export-import Walter 
reprezentanți ai Departa-

cipat, 
două 
Băncii 
Sauer, 
meatului comerțului și Departa
mentului finanțelor.

Ta 21 mai, au continuat la De
partamentul de Stat tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale R. P. Romîne și Statelor 
Unite.

primul său spectacol la Bru
xelles. Au asistat reprezentan
ți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni politici și nu
meroase personalități ale vie
ții culturale și artistice. Au 
fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bru
xelles și membri ai corpului 
diplomatic.

Deschiderea unei expoziții

de fotografii fa Djakarta

DJAKARTA. — La Djakar
ta a avut loc deschiderea unei 
expoziții de fotografii consa
crată realizărilor poporului 
nostru pe tărîmul construcții
lor industriale, de locuințe, 
social-culturale.

La deschidere au participat 
reprezentanți ai ministerelor 
învățămîntului și culturii, asi
gurărilor sociale, ai unor or
ganizații politice și de masă, 
oameni de cultură și artă, zia
riști, precum și șefi ai unor 
misiuni și membri ai corpu
lui diplomatic din Djakarta.

DE TOATE

în cuvîntul de deschidere, 
dr. Amir Sutarga, directorul 
Muzeului Central d’in Djakar
ta, a subliniat importanța ex
poziției ca mijloc de cunoaș
tere a realizărilor poporului 
romîn în anii de după elibe
rare. Andrei Goicea, însărci
nat cu afaceri ad interim al 
R.P.R. la Djakarta, a vorbit 
despre succesele dobîndite de 
țara noastră în domeniile in
dustriei, agriculturii, construc
țiilor de locuințe în cursul 
celor 20 de ani de la elibera
rea țării noastre. El și-a ex
primat speranța că aceasta va 
contribui la întărirea relații
lor de prietenie dintre po
poarele romîn și indonezian.

tas

• Stație seismoiogică pe fundul marii La UNESCO

Evenimentele din Laos
VIENTIANE 21 (AgeipresL— 

Potrivit postuiui de radio „Vo
cea Laosului", trupele neutra- 
liste care se opun unirii cu 
forțele de dreapta, au alungat 
pe unii din comandanții lor. 
Ministerul Apărării din Vien
tiane a anunțat că unitățile 
neutraliste care s-au raliat tra
pelor de dreapta au fost nevoi
te să se retragă din Valea Ui- 
cioarelor.

într-un mesaj adresat prințu
lui Suvanna Fumma. prințul 
Sufanuvong, președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat, declară că în
locuirea unor miniștri neutxa- 
liști în guvern este ilegală. în 
mesaj se cere pedepsirea orga
nizatorilor loviturii de stat îm
potriva guvernului național de 
coaliție și restabilirea situație. 
normale la Vientiane pentru a 
se permite reluarea activității 
guvernului.

Prințul Suvanna Fumma a 
adresat o scrisoare copreședin
ților Conferinței de la Geneva 
pentru Laos in care prepeze 
inițierea la Vientiane a unor 
consultări între guvernele inte
resate în legătură cu situația 
din Laos.

eforturile primului ministru 
Suvanna Fumma, îndreptate 
spre reluarea tratativelor cu 
Neo Lao h'aksat, pentru găsi
rea unor căi în vederea norma
lizării activității guvernului de 
coaliție în interesele dezvoltă
rii pașnice a Laosului indepen
dent și neutru.

U.R.S.S. — subliniază scri
soarea — s-a pronunțat întot
deauna și continuă să se pro
nunțe pentru respectarea stric
tă a acordurilor de la Geneva. 
Caracterizînd ultimele eveni
mente din Laos, Andrei Gro- 
mîko arată, în scrisoare, că 
oricare soluție care va ignora 
interesele uneia din forțele po
litice, poate duce la sciziune, 
și, în ultima instanță la relua
rea războiului civil.

LONDRA 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agenții 
Reuter, guvernul britanic a dat 
publicității o declarație oficia
lă în care sprijină propunerea 
prințului Suvanna Fumma de a 
se organiza la Vientiane con
sultări între guvernele intere
sate cu privire la situația din 
Laos.

MOSCOVA 21 
misirul aroceri 
JLSS^ A»drei

independentei

Biroul de turism suedez 
Stockholm a prezentat de aurind, 
vederi de pe litoralul rominesc. 
în fotografie: Vitrina cu as

pecte de la Mamaia

hi N. S. Hrușciov 
hî K. A. U.

(Agerpres). — 
vizitei sale 
mai președintele 
de Miniștri al 
S. Hrușciov s-a

în 
în

/n iața coastei Caliiorniei, 
la 115 miie suă-vest de 
Point Arena, a fost dată 

în funcțiune prima stație seis- 
mologică pe fundul mării. Este 
vorba de un instrument legat 
printr-un cablu de stația de 
coastă prin care transmite au-

le
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• Așezare... primejdioasă

Zii Senatul italian s-au pus . 
discuție interpelările uu 
grup de parlamentari în le

gătură cu necesitatea de a se F- ; 
o serie de măsuri urgente pentru 
a salva Veneția — oraș clădit pe 
lagune — de efectele distructive 
ale apei. La ședință au participat 
și reprezentanți ai Adunării co
munale venețiene în frunte cu pri
marul orașului, Favaretto Fisca. 
Senatorul Gianquito a susținut in
terpelările, prezentînd documenta
ții pe baza rezultatelor studiilor 
efectuate din inițiativa Institutului 
venețian de științe, literatură și 
artă.

In urma dalelor prezentate în 
Senat a reieșit că orașul se scu-

crest
Klr

J;-. 'e

5

ie
lui V

ornice, igi

>* C

C

• Urmările erupției vulcanului Irazu

Cenușa care erupe de un an 
de zile din vulcanul Irazu, 
situat la 16 mile de capitala 

costaricană, aduce grave prejudi
cii economiei acestei mici țări din 
America Latină. Locuitorii din 
San Jose, numit acum „orașul mă
turilor" sînt nevoiți să măture dc 
cîteva ori pe zi locuințele și bi
rourile lor. Toată lumea poartă 
măști și ochelari de protecție. 
Mașinile umblă cu farurile aprin
se și în timpul zilei.

Fermierii au fost nevoiți să uci
dă sute din vitele lor intoxicate

de fum și cenușă și plantații 
tregi de cafea au trebuit să 
abandonate. In fabrici și acse 
multe mașini sint scoase din uz.

Vulcanul nu dă semne de înce
tinire a activității sale. Recent cu
tremure de pămînt au avariat con
strucții, au desfundat șosele și au 
provocat inundații.

Un grup de vulcanoiogi și seis
mologi francezi și belgieni, can
tonați într-o cabană de oțel pe 
pantele lui Irazu, încearcă sâ lo
calizeze punctul central al activi
tății sale.

fie

PARIS 21 (Agerpres). — In 
legătură cu încetarea din viață 
a acad. Tudor Vianu, mem
bră in Consiliul Executiv al 
U.N.E.S.C.O., lucrările Consi
liului Executiv al U.N.E.S.C.O. 
au fost suspendate în semn de 
doliu in ziua de 21 mai. Pre
ședintele Consiliului Executiv, 
Rodolfo Baron Castro, și di
rectorul general al U.N.E.S.C.O. 
Rene Maheu, după ce au sub
liniat calitățile și activitatea 
îndelungată a marelui om de 
știință și umanist Tudor Via
nu, au transmis supleantului 
reprezentantului R. P. Romî- 
ne la U.N.E.S.C.O., Vasile 
Vlad, profundul lor regret și 
condoleanțe guvernului romîn 
și familiei defunctului.

La propunerea lui Rodolfo 
“ on Castro, Consiliul Execu- 

a păstrat un moment de 
Megere în memoria acad. 

Tudor Vianu.
Rir.d pe rind. membrii Con- 

siliuiui Executiv și delegații 
pretzenți in sală au transmis 
delegaților ronrdni condoleanțe 
și pre fundul lor regret pentru 
pierderea ilustrului lor coleg, 
acad. Tudor Vianu.

In scrisoare se arată că 
ca unul din copreșe

dinții și participanta acorduri
lor de Ia Geneva în problema 
Laosului, va sprijini și în viitor

ir
PARIS 21 (Agerpres). — Gu

vernul francez, intr-o scrisoare 
adresată copreședinților Con
ferinței de la Geneva pentru 
Laos, propune convocarea ne- 
intixzMtt a unei no: conferințe 
internaționale pentru Laos cu 
participarea reprezentanților 
țărilor care au luat parte la 
precedenta conferință, pentru a 
examina atît situația militară 
cît și ansamblul problemei lao- 
țiene.

CAIRO 21 
continuarea 
R.A.U., la 20 
Consiliului 
U.R.S.S., N. 
întîlnit cu conducătorii sin
dicatelor din Republica Arabă 
Unită.

în cadrul întîlnirii au rostit 
cuvîntări Gamal Abdel Nasser 
și N. S. Hrușciov.

în aceeași zi, șeful guver
nului sovietic l-a primit pe 
mareșalul Abdel Salam Aref, 
președintele Republicii Irak, 
aflat la Cairo, cu care au avut 
o convorbire în probleme in- 
teresînd ambele părți. El a 
avut, de asemenea, o convor
bire cu Ahmed Sukeiri, repre
zentantul Palestinei în Liga 
Țărilor Arabe.

în cursul aceleași zile, pre
mierul sovietic a primit un 
grup de femei deputate în 
Adunarea Națională a R.A.U., 
iar seara, a participat la di
neul oferit de ambasadorul 
Republicii Irak. Sukri Saleh 
Zafi. cu prilejul 
BAU. a lui Al Sala:
Aref.

La dineu au luat parte, de 
asemenea, președintele Nasser 
și alte personalități 
R.A.U.
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|| 2 29 mai s-a incneiat 
’ la Londra conferința 

in legătură cu acor
darea independenței 
Rhodesiei ‘ de nord. 
După dcuă săptă- 
mim de dezbateri, in 

acordul semnat de reprezentanții 
partidelor pcEtice din Rhodesia de 
nord și oficialitățile engleze s-a 
prevăzut ca 24 octombrie să ':e 
data proclamării independenței a- 
cestui teritoriu. O dată cu obține
rea'independenței, Rhode: ia de 
nord va deveni Republica Zambia, 
răminînd 'membră a Commcnweai- 
thului. In comunicatul final dai 
publicității se prevede că viitoa
rea republică - va avea un regim 
prezidențial și că președintele re
publicii va fi și șef al guvernului 
și comandant suprem al forțelor 
armate. Se mai prevede ca 6 
locuri din parlament rezervate' re- 
prezentanților locuitorilor de ori
gină europeană, care trăiesc in 
Rhodesia de nord, să' fie menți
nute cel puțin pînă la sfîrșitul ac
tualei legislaturi a Adunării.

Unii observatori politici consi
deră câ actualul lider al Partidu
lui unit al independenței națio
nale (partid de guverndmînt) Ken
neth Kaunda. va fi probabil ales 
președinte al Republicii Zambia. 
Acest pronostic se întemeiază pe 
faptul că partidul lui Kaunda dis
pune de 55 locuri din totalul de 
75 aî - ‘ ‘ ’
țării.

Care 
acestei 
înainte de acordarea 
denței ?

Ziarul „TIMES" relata ca „la 
fel ca și alte țări africane aflate 
în pragul independenței, Rhode
sia de nord se găsește în fața un'or 
dificultăți serioase". Trebuie însă 
relevat că actuala stare economică 
își are izvorul în anii dominației 
coloniale.

Acest teritoriu are faima unei 
țări cu bogate zăcăminte de cu- 
pra. Cordonul de cupru, care stră- 
baie Rhodesia este evaluat la 
700x300.000 tone. Exporturile a- 
nuale de cupru ating — valoric — 
ijo.ooo.ooo lire sterline. Pe lingă 
cupru Rhodesia de nord dispune 
și de însemnate zăcăminte de

Adunării Legislative a

este situația economică a 
țări cu aproximativ 5 luni 

indepen-

plumb, zinc și cobalt. Cu toate a- 
cestea noul stat trebuie să facă 
față problemei șomajului, a unei 
retribuiri mai omenești — tare 
moștenite în urma a zeci de ani 
de dominație colonială. Dar nu 
număr atît. După cum relata recent 
publicația britanică .„THE FINAN
CIAL TIMES" Zambia are de în
fruntai și alte dificultăți. Este 
vorba de lipsa unor cadre națio- 
~xe pentru diferite ramuri ale e- 
::nomiei, âe lipsa unei rețele de 
asistență medicală.

Cu toate acestea, resursele eco
nomice ele Zcmoiei și dorința 
populației de a-și construi o eco
nomie prosperă și independentă, 
pot constitui o garanție că greută
țile actuale vor fi depășite. Iată 
ae ce problema esențială pentru 
noul stat african este valorificarea 
posibilităților țării.

Intr-un discurs ținut recent la 
Londra, Kaunda referindu-se la 
dezvoltarea țării după acordarea 
independenței, a făcut cunoscut ci 
guvernul său elaborează un pro
gram larg de dezvoltare economi
că,, culturală și socială. El a de
clarat că în cadrul.programului se 
va acorda mare atenție agricultu
rii, dar totodată va fi .încurajata 
pe toate căile dezvoltarea in
dustriei, mai ales a celei prelu
crătoare. Se vor lua măsuri pentru 
crearea unor cadre necesare eco
nomiei. „Avem nevoie de un mare 
număr de ‘ ingineri, medici și 
personal sanitar" a declarat 
Kaunda.

Planul se elaborează cu ajutorul 
unor studii pe care le întreprinde 
comisia economică a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Africa. 
Potrivit ziarului „TIMES" obiecti
vul principal al acestui plan este 
acela de a pune capăt situației .în 
care se află o țară bogată și „în 
care patru cincimi din populație 
trăiește la nivelul subzistenței și 
nu are aproape nici un fel de ve
nit bănesc".

Fără îndoială că obținerea inde
pendenței va crea Zambiei posibi
litatea unei largi și multilaterale 
dezvoltări a economiei și culturii.

*
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Răsfoind presa străină
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„LE MONDE": Eiîinflcrca mlșcfirII greviste In Asturia

Puternica acțiune revendi
cativă a minerilor astu- 
rieni, care se află în grevă ■ 

de peste o luna de zile pentru 
majorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, con
tinuă să fie în atenția presei in
ternaționale. Referindu-se la miș
carea grevistă din Spania, ziarul 
„New York Times'1 scrie că „pen
tru al treilea an consecutiv re
giunea minieră Asturia din nor
dul Spaniei continuă să fie afec
tată de grevă. Actualele greve au 
început cu patru săptămîni în 
urmă și cuprind în prezent peste 
40 000 de mineri". Ziarul consi
deră că minerii asturieni sînt în
tr-o stare disperată și admiră 
curajul lor pentru faptul că s-au 
ridicat la luptă în condițiile în 
care în Spania grevele sînt inter
zise.

După cum relatează ziarul 
francez „Le Monde", la Madrid 
s-a anunțat că marți urmează să 
fie dat publicității un regulament 
al muncii în industria carboni
feră. Faptul că previziunile re
gulamentului nu vor fi extinse 
pentru moment și asupra bazi
nului carbonifer din Asturia este 
interpretat, potrivit ziarului, ca o 
măsură de presiune a guvernului 
împotriva minerilor greviști pen
tru a-i determina să înceteze 
lupta. Regulamentul, care nu va 
fi aplicat celei mai mari regiuni 
miniere a Spaniei, după cum scrie 
ziarul, constituie o nouă încer
care a autorităților spaniole de 
a-i înșela pe oamenii muncii.

Pe de aliă< parte, ziarul scrie că 
în timp ce greva minerilor as
turieni...continuă, -muncitorii din 
alte numeroase întreprinderi 
alătură grevei.

IOAN TIMOFTE

Acțiuni studențești
CARACAS

Un ar.poct clin Dacca, unde do
cherii descarcă baloturi de iuta, 
care constituie unul din prin
cipalele produse de export ale 

Pakistanului
care urmează 6ă fie prezentată în 
Parlament, spre aprobare. In de
clarație se subliniază hotărîrea gu
vernului de a continua o politică 
internă și externă asemănătoare 
aceleia promovate pînă acum de 
președintele Fuad Șehab.

mătoare să sosească noi detașa
mente daneze al căror efectiv va 
atinge 100.0 de militari.

Pe de altă parte, agenția Asso
ciated Press anunță că la 3 iunie 
vă sosi'la Ankara Sakari Tuomio
ja, mediatorul O.N.U. în Cipru, 
pqntru-a-duce tratative cu guver
nul turc. în legătură cu situația 
din Cipru.

~)KIO. — împotriva tratative- 
afonosud-coreene. care urmă- 
uduimA unei alianțe mili- 
tre cele două țări, la Tokio 

loc o demonstrație și un 
studențesc la care au parti- 
este 1 500 de persoane. In

ul rcizției de a-i împrăștia . 
au rămas fără 
ius ciocniri în- 
onstranți. Mai 

su fost rănițL

LONDRA

LONDRA — După consultări 
cu primii miniștri ai Common
weal th ului, premierul britanic.

• •

Unul din exponate
le cele mai intere
sante ale Tîrgului 
de la Paris : mași
na care te adoar
me. Se pare că e 
suficient să pri
vești pe ecranul ei 
apariția și dispari
ția unui glob alba
stru, pentru a a- 
dormi. Acest lucru 
s-a întîmplat și cu 

demonstratoarea 
care a prezentat 

noul dispozitiv

Un purtător de 
i Apărării al 
lat că urmea- 

uoi efective 
militare britanice Ia regiunea mun
toasă Radfan de la frontiera Fede
rației Arabiei de sud cu Yemenul, 
pentru a lua parte la operațiunile 
militare alătun de trupele federale.

DALLAS. — Medicii psihiatri a- 
cordă lui Jack Ruby un tratament 
special pentru a-1 scoate din „sta
rea de depresiune", a declarat 
procurorul districtual, Henry Wade. 
O declarație in acest sens a făcut-o 
și Sam Ruby, fratele asasinului.lui 
Lee Oswald. Potrivit agenției Asso
ciated Press, psihiatrul Stubble
field a comunicat judecătorului 
John Brown că boala nervoasă a 
lui Ruby poate fi tratată.

Douglas Home, a anunțat că India, 
Ghana și Kenya’ continuă' să /res
pingă categoric participarea Rho- 
desiei de sud la conferința primi
lor miniștri ai Commonwealtului 
ce urmează să aibă loc la Londra, 
în luna iulie.

PNOM PENH. — Guvernul cam
bodgian a dat publicității un co
municat in care se arată că guver
nul tailandez pregătește o ofensivă 
mai ales „psihologică", pentru 
anexarea provinciei cambodgiene 
maritime Koh Kong, aflată la fron
tiera cu Tailanda. In comunicat se 
arată că personalități tailandeze, 
pretinzînd că vorbesc în numele 
populației acestei provincii, au 
adresat petiții unor organizații in
ternaționale, cerind alipirea pro
vinciei la Tailanda. Guvernul cam
bodgian se subliniază în comuni
cat, denunță aceste tendințe ane
xioniste ale guvernului tailandez, 
calificîndu-le ca „lipsite da funda
ment", întrucît frontiera dintre

PARIS. La Paris s-a anun- 
, țat oficial că în zilele de 3 și 4 

iulie ■ președintele Franței, 
de Gaulle, va face o vizită la 
Bonn. în cursul șederii sale în 
capitala R. F. Germane, pre
ședintele de Gaulle va avea o 
serie de întrevederi cu cance
larul R. F. Germane, Ludwig 
Erhard, pentru a discuta une
le probleme privind tratatul 
franco-vest-german.

BRAZZAVILLE. — Lissouba. pri
mul ministru al Republicii Congo 
(Brazzaville), a avut la 20 mai o în- 
tîlnire cu reprezentanții organiza
țiilor de tineret din capitala țării. 
La întîlnire au fost abordate pro
bleme privind sarcinile întăririi in
dependenței politice și economice 
a țării.

După cum a subliniat primul mi
nistru, economia și finanțele Repu
blicii Congo continuă să ramină 

_____ ______ _______ ____  „în întregime în mîinile forțelor 
Tailanda și Cambodgia a fost mar- străine". 
cată prin hotărîri internaționale. - • •

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
deschis o Consfătuire internaționa
lă a pedologilor. Oameni de știință 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D:(3., 
Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Ro
mînia, U.R.S.S. și Ungaria vor dis
cuta problemele îmbunătățirii prin 
îngrășăminte organice a solurilor, 
clasificarea acestora, sporirea fer
tilității.

„Trebuie să luptăm împotriva 
neocolonialismului pentru a întări 
independenta politică și a lichida 
toate formele de dependentă econo
mică", a declarat Lissouba.

BEIRUT. — Joi seara cabinetul 
libanez a aprobat în unanimitate 
declarația politică guvernamentală

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres). 
— „Scopul Comitetului național 
de eliberare este acela de a resta
bili în Congo p^cea, de a dezvolta 
economia țării și de a asigura res
pectarea democrației și securitatea 
tuturor cetățenilor", a declarat re
prezentanților presei Gaston Sou- 
mialot, unul din liderii partidului 
Mișcarea națională , congoleză". 

El a declarat că din Comitetul na
țional de eliberare fac parte nu
meroase partide congoleze, printre 
care. „Mișcarea națională congo
leză", Partidul solidarității africa
ne condus de Gizenga, Balubakat 
și altele.

NICOSIA. — In cursul ultime
lor zile, în insulă a continuat să 
domnească calmul cu excepția 
unui atac comis miercuri seara de 
către un grup de ciprioți turci îm
potriva unei patrule a forțelor 
O.N.U., care s-a soldat cu rănirea 
mortală a unui militar finlandez.

In cursul zii® de miercuri au 
sosit la Nicosia 68 de militari da

nezi. Se așteaptă ca în zilele ur

TOKIO 21 (Agerpres). — La 
Osaka a început marșul în apăra
rea constituției pașnice a Japoniei. 
Părttcipanții la acest marș urmea
ză să străbată 500 de km și să vi
ziteze o serie de orașe din partea 
centrală a țării. Peste o lună ei 
urmează să sosească la Tokio, 
unde va avea loc un miting de 
masă.

Această acțiune urmărește acti
vizarea mișcării în apărarea ac
tualei constituții & Japoniei a- 
doptată după cel de al doilea 
război mondial și care prevede in
terzicerea remiiitarizării Japoniei.

Cu prilejul startului acestui 
marș. Ia Osaka a avut lac un mi
ting la care Kavakani, președin
tele Partidului Socialist din Japo
nia a chemat întreg poporul să 
desfășoare o campanie susținută 
împotriva planurilor de revizuire 
a constituției țării.
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antiguvernamentale
CARACAS. — O noud acțiu

ne studențească a avut loc la 
Caracas în semn de protest îm
potriva recentei atacări de că
tre poliție a unei demonstrații 
pașnice a studenților și elevilor 
de la școlile medii din capitala 
Venezuelei. Pe străzile centrale 
ale Caracasului studenții au 
organizat o nouă mani ies tație. 
Participonții purtau lozinci de 
protest împotriva abuzului po
lițienesc din țară. Din nou ma- 
niiestarjii au fost atacați de 
poliție, care a rănit numeroase 
persoane.

In ciuda amenințărilor guver
nului, Congresul național al 
studenților a hotărît să organi
zeze la Caracas o grevă a ele
vilor de la școlile medii și a 
studenților de la universitate. 
Ca răspuns la această hotărîre, 
directorul general al Ministeru
lui Educației, Lorenzo Monrey, 
a amenințat că va închide toate 
școlile în actualul an de învă- 
fămînt,


