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„Scînteii 
tineretului" 
transmite 
din nou de la 
Hunedoara

După Reșița și „Oțelul roșu', 
ne întîlnim din nou cu oamenii 
prin a căror muncă, îndemtnare 
și pasiune se naște oțelul. Aici 
pe platforme, în halele de turnare 
și de pregătire ale oțelăriilor din 
Hunedoara, totul se află sub im
periul acestui fluid incandescent și 
al cuvîntului aproape magic care-l 
definește: OȚEL.

întrecerea socialistă asociază a- 
cestui cuvînt alte două, alcătuind 
o formulă mobilizatoare sub sem
nul căreia stă tot ce se petrece 
aici în fiecare clipă: „Mai mult 
oțel" 1

Dar aceasta este o chemare ge
nerală, o formulă generală din 
care pornesc direcții precise, 
concretizate prin multitudinea de 
probleme tehnice și de organizare, 
multitudinea de preocupări zilni
ce ale oțelarilor.

Privită dintr-un anumit unghi 
toată această efervescență are 
pentru spectator un mod simplu 
de exprimare. Este vorba de o 
înlănțuire logică și cuprinzătoare 
a cifrelor, care, dacă ști să le 
urmărești și să pătrunzi în marile 
lor înțelesuri îți oferă cel mai 
consistent poem diurn al oțelului.

Prima probă este bună: (prim-topitorul Ion Pașca de Ia cuptorul nr. 4 luînd o probă).
Foto: ION CUCU

Statistici 
încrustate-n oțel

Mai mult oțel! Cu asta și-au 
început oțelarii Hunedoarei anul 
de muncă 1964.

Faptul esțe dovedit prin cifre. 
Statisticile spun: a crescut în a- 
ceastă perioadă indicele de utili
zare a cuptoarelor Martin. El era 
planificat la 7,33 tone de oțel pe 
metru pătrat de vatră și zi calen
daristică și a ajuns la 7,73 tone 
pe primele 4 luni ale anului 1964. 

Este vorbi de oțeL De pe fiecare 
metru pătrat din vatra cuptoarelor 
Martin, la fiecare 24 de ore cu 
400 kg de oțel mai mult.

A crescut ponderea oțelurilor 
de calitate cu 3 la sută față de 
anul trecut.

Mai mult oțel dar și mai bun!
S-a redus durata medie de ela

borare a șarjelor. Față de anul 
trecut, elaborarea unei șarje du
rează acum cu 20—23 ăe minute 
mai puțin. Și fiecare minut în
semnă aici oțeL Cu ât mai scurtă 
va fi o șarjă cu atit mai devreme 
ii va lua locul în cuptor alta. In 

trimestrul I s-au elaborat aici 
180 de șarje rapide. Efortul tre
buie însă bine chibzuit pentru că 
o șarjă elaborată mai devreme 
decit prevede graficul, încurcă și 
dă peste cap întreaga organizare 
a oamenilor din halele de pregă
tire și turnare. Eșalonarea strictă 
a deșarjărilor este o condiție a 
calității: un tren de turnare cu 
pîlniile neuscate poate să strice 
calitatea oțelului, care intrat în 
contact cu umezeala îl impurifică 
ai incluziuni nemetalice de șa- 
motă.

Lupta se dă nu pentru scurta-

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
tinerelului W

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XX, Seria II, nr. 4673 4 PAGINI — 20 BANI Joi 28 mai 1964

rea duratei la cîte o șarjă ci la 
toate.

Și ați văzut: 20—23 de minute. 
La toate șarjele.

Pavel Hangan, Constantin Cor- 
laciu, Ion Drăghin, Alexandru 
Ciocan — prim-topitori. Numele 
lor sînt legate mai mult de acest 
efort în lupta cu timpul.

Există însă niște rezerve de 
timp. Este vorba de timpul în 
care în cuptor nu fierbe oțelul, un 
timp, între două șarje, atunci 
cînd, după un anumit grad de 
uzură vatra cuptorului trebuie re
parată. Este ceea ce se cheamă o 
„reparație la cald".

Reparațiile la cald să fie mai 
scurte, mai scurte, mereu mai 
scurte. Iată și cîteva cifre :

La sudarea vetrelor s-au econo
misit 240 de ore.

La reparațiile la cald s-au eco
nomisit 700 de ore.

La reparațiile capitale s-au eco
nomisit 1 000 de ore.

Total: 30 000 tone de oțel.
Este în cea mai mare parte 

efectul muncii colectivului de în
treținere a cuptoarelor, a colecti
vului pe care-l conduce tînărul 

maistru Ștefan Tripșa — Erou al 
Muncii Socialiste.

O tonă de oțel elaborată la 
O.S.M.-2 Hunedoara costă cu 6 
lei mai puțin decît s-a planificat. 
Pentru oțelari asta se traduce prin 
grija lor pentru gospodărirea me
talului. Eforturi peste eforturi și 
rezultatul: 6 lei pe tona de oțel 
reducere a prețului de cost. Pentru 
asta au fost necesare :

— respectarea instrucțiunilor 
tehnologice în toate fazele proce
sului de producție ;

— introducerea în tehnologie a 
podului de turnare cu 6 canale :

— îmbunătățirea ansamblului 
dop-suport la oalele de turnare ;

— dozarea șarjelor, astfel îneît 
să fie înlăturată topirea moale 
care cere adaos de fontă și prin 
asta scurgerea oțelului peste gura 
oalei de turnare supraîncărcată ;

— reducerea consumului de 
păcură pe tona de oțel (prin

MIHAI CARANFIL 
CONSTANTIN PRIESCU 

VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vizita la Moscova a delegației 
de activiști ai P. M. R.

MOSCOVA 27. — Corespon
dentul Agerpres, A. Munteanu, 
transmite :

La 27 mai, delegația de activiști 
ai P.M.R., condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
a fost primită de către tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

In timpul convorbirii, tovarășul 
Chivu Stoica a transmis tovară
șului N. S. Hrușciov un salut 
frățesc din partea Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. și personal din 
partea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
împărtășit delegației din expe
riența P.C.U.S. în conducerea in
dustriei și a urat delegației succes 
în munca ei. Tovarășul Hrușciov 
a transmis, în numele C.C. al 
P.C.U.S., un salut frățesc Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Romîn și tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 

IJWygii

prietenească, au luat parte tova
rășii I. V. Andropov și A. P. 
Rudakov.

★
în cursul zilei de miercuri, 

delegația de activiști ai P.M.R., 
condusă de tovarășul Chivu Stoi
ca, a vizitat cabinetul de lucru și 
apartamentul lui V. I. Lenin din 
clădirea Kremlinului. Delegația a 
fost condusă de general-locote- 
nent A. I. Vedenin, comandantul 
Kremlinului.

La Comitetul Central al 
P.C.U.S, delegația de activiști ai 
P.M.R. a avut o întîlnire cu tov. 
P. N. Dcmicev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Biroului 
C.C. al P.C.U.S. pentru industria 
chimică și industria ușoară, care a 
împărtășit din experiența organe
lor și organizațiilor de partid în 
conducerea industriei chimice și 
petrochimice.

La întîlnire au mai participat 
V. S. Smirnov, adjunct al șefu
lui secției industriei chimice a 
C.C. al P.C.U.S., G. V. Uvarov, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru industria chimică.

1 
a

CUM PREGÂ TIȚI SECERIȘUL ?
• Ancheta 

noastră 
în raionul 
luduș->
Paralel cu lucrările de 

întreținere a culturilor, 
unde sînt mobilizate forțt 
însemnate de munca, se 
desfășoară în această peri
oadă, într.un ritm la fel de 
intens și pregătirile pentru 
campania de recoltare. In 
legătură cu aceasta am a- 
dresat mai multor tovarăși 
dintr-un număr de unități 
agricole din raionul Luduș, 
întrebarea: Cum vă pregă
tiți pentru campania de 
recoltare? Ne-au răspuns:

loan Gheorghiță, inginer- 
șef la S.M.T. Luduș, secreta
rul comitetului U.T.M. din 
stațiune.

„Stațiunea noa^-.'ă, una din
tre cele mai mari din podișul 
Transilvaniei, dispune de un 
puternic parc de mașini și trac, 
toare și deservește 26 de gos
podării colective. In vară vom 
recolta cu combinele griul de 
pe o suprafață de 5 300 de hec
tare și vom executa arături a- 
dînci pe aproape 10 000 de 
hectare. Gospodăriile colective 
mai au și alte suprafețe cu

ULTIMUL EXAMEN - PRACTICA IN PRODUCȚIE
* • Despre 

organizarea 
practicii de vară 
a studenților->

de la Institutul

Acum în facultăți toate for
țele sînt îndreptate în vederea 
trecerii cu succes a sesiunii de 
examene. Totodată însă comi
siile de practică lucrează intens 
în vederea organizării practicii 
în producție.

Mecanizatorii din brigada nr. 1 de la LM.T. GLiJz. care izcreazd pe ogoarele gospodărie! 
agricole colective „Viață r.ouc" din eosax A*u=ct;-Boczrești,  au terminat de reparat com

binele eu care vor lucra i> arpma de recoltare a păroaselor

Asupra acestor probleme 
îndrumătorii de practică se 
pregătesc acum teoretic. Cînd 
vor merge în uzină — înaintea 
studenților — își vor desâvîrși 
în practică această pregătire 
teoretică. Vor observa totoda
tă ce piese sau mașini se vor 
găsi în fabricație în perioada 
de practică, care din ele sint 
cele mai caracteristice, care 
este procesul tehnologic ol a- 
cestora începînd de la ■smifa. 
bricate pînă la produsele fini- 
te, care sînt mașinile cu care 
se execută fiecare operație, vor 
cerceta aparatura modernă de 
măsurare.

Astfel că atunci cînd în u- 
zine vor sosi studenții, aceștia 
să le poată acorda o îndruma
re competentă, calificată. Stu
denților li se va stabili im 
astfel de program incit să se 
umple întreaga zi de practică 
— eliminînd definitiv situații
le (din anii trecuți) care ii re
duceau pe practicant la postu
ra de spectator.

• ION DUMITRACHE, ingi
ner șef al Uzinelor „23 August" 

încă în urmă cu o săptă- 
mînă a avut loc o ședință a 
colectivului de conducere al 
uzinei la care au participat 
specialiști din toate secțiile. 
Pe ordinea de zi — un singur 
punct: practica în producție a 
studenților. A fost alcătuit un 
colectiv care va îndruma prac-

(Continuare în. pag. a IlI-a)
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griu. Acestea sînt însă rituale 
pe terenuri nemecanizabile si 
vor fi recoltate cu mijloacele 
G-A.C. și treierate cu batozele 
stațiunii. Ne așteaptă, deci, un 
volum mare de lucrări. De a- 
ceea am si început din vreme

Despre acest lucru ne-au vor
bit conducătorii unor facultăți 
din cadrul Institutului politeh
nic fi ai unor întreprinderi in
dustriale din Capitală.

• Prof. univ. EMILI AN 
BRATU, membru corespon
dent al Academiei E.P£« de
canul Facultății de chimie in
dustrială.

La sfirșitul practicii efectua
te de studenți în vara anului 
trecut conducerea facultății a 
făcut o analiză amănunțită a- 
supra felului în care s-a des
fășurat practica. In urma a- 
cestei analize s-au desprins 
concluzii prețioase. Conside
răm că practica de anul trecut 
a avut un grad sporit de efi
cacitate datorită, în primul 
rînd, faptului că studenții au 
fost împărțițî în grupe mici și 
repartizați într-un număr 
mare de întreprinderi — ceea 
ce a făcut ca uzinele să nu fie 
aglomerate. Tocmai de aceste 
concluzii se ține seama în ac
tuala perioadă, cînd se fac 
pregătiri în vederea practicii 
din acest an. Anul acesta 
se va face practică în aproape 
toate combinatele chimice mo
derne — ținîndu-se seamă de 

reparațiile ri revizuirile to- 
tregului parc ce rr.as.-i și 
tractoare. Firește, desășurâm 
reparațiile firi a riiz eui cu 
nimic executarea lucrărilor de 
întreținere a căiturilor. Mași
nile care necesită intervenții 

cele șase spedabrăți în care 
sint pregătiți studenții facul
tății. Cu unele din aceste com
binate au fost ceja Încheiate 
convenții, cu altele urmează să 
încheiem în cîteva zile.

O deosebită atenție o acor
dăm repartizării cadrelor di
dactice care vor îndruma și 
controla practica in producție 
a studenților.

Colocviul de practică se va 
desfășura anul acesta in între
prinderile unde se face practi
ca, în fața unor comisii for
mate din cadre didactice și 
specialiști din producție.

Comitetul U.TAL al facultă
ții va întocmi anul acesta pla
nuri comune cu fiecare orga
nizație U.T.M. din întreprinde
rile de practică, planuri care 
vor prevede: repartizarea stu
denților în brigăzile de pro
ducție, participarea lor la adu
nările generale și la toate ac
țiunile organizației U.T.M., la 
concursurile pe teme profesio
nale, la mur.ca cultural-artis- 
tică.

• Prof. univ. LAZAR STOI- 
CESCU — decanul Facultății 
de mecanică.

în ultima vreme profilul fa
cultății noastre s-a modificat. 

mai mari sînt reparate și revi
zuite prin rotație în stațiune; 
celelalte, la brigăzi. Am înce
put cu repararea combinelor și 
a batozelor. Cînd lucrările din 
cimp permit, ori cînd e vreme 
ploioasa, mecanizatorii revizu

Facultatea de mecanică pregă
tește acum numai proiectanți, 
ingineri de cercetare și ingi
neri de încercare pentru ur
mătoarele mașini : turbine de 
aburi, turbine de gaze, motoa
re cu ardere internă, cazane 
de aburi, avioane și motoare de 
avioane, utilaj chimic, compre- 
soare, mașini frigorifice. Iată, 
deci, ce sarcini de mare im
portanță vor avea de îndepli
nit în producție — la sfîrșitul 
facultății — viitorii ingineri 
mecanici.

Pornind de la constatarea că 
specialiștii din uzină nu-i pot 
îndruma în permanență pe 
studenți, că au sarcini de pro
ducție care nu pot fi neglijate, 
am considerat că îndrumarea 
permanentă o pot acorda în 
cele mai bune condiții ca
drele didactice îndrumătoare 
de practică — și ei ingineri, 
specialiști — urmînd ca spe
cialiștii din uzine să intervină 
numai în cazurile mai compli
cate.

Dar pentru ca să poată în
deplini acest rol de îndrumă
tori (nu de supraveghetori) ai 
studenților în practică — se 
cere cadrelor didactice să se 
pregătească temeinic înaintea 
practicii. 

iesc și tractoarele. De fapt, 
pentru a nu avea goluri în 
producție reparațiile la tractoa
re sînt eșalonate pe par
cursul întregului an. Intră 
în revizii și reparații cîte 20 
de tractoare odată. Trei atelie
re mobile, bine dotate, însoțite 
de tehnicieni și mecanici merg 
continuu de la o brigadă la 
alta. Pentru a asigura o cali
tate bură lucrărilor, am stabi
lit ce fiecare șef de brigadă să 
verifice r. să răspundă de ca-

Precăt^Ce pentru stringerea 
recoltei de păroase a stat și In 
r.erția organizației U.T.M. E s* * 
firesc — majoritatea mecaziza- 
: orilor «tzt tineri- Aceste pzo- 
rlerae eu fost dezbătute mi; 
izrii In cadrul znel 
generale ca toți tad. Apot, 
Sooriterii U.TM a analizai fc- 
tt-o ședință cu cry.r.u? terii de 
gmpe U.T34. din brigăzi sar- 
onile ce revin grupelor si fie
cărui utezrist în parte. La ate
lier reparațiile se execută în 
flux continuu, pe posturi spe
cializate, de către tinerii meca
nici cu cea mai bună pregătire 
profesională. Organirir.d bine 
munca mecanicilor și a meca
nizatorilor, am reușit să obți- 
nem realizări frumoase. Au 
fost reparate pînâ acum peste 
50 la rută din batoze și com
bine și 8 prese de balotat paie. 
Din cele 305 tractoare, doar 40 
mai au nevoie de revizuiri. 
Pînâ la 20 iunie sîntem gata cu 
întregul utilaj. După ce termi
năm reparațiile vom face cu 
mecanizatorii un instructaj de 
cîteva zile cu privire la exploa

$i noi am luat această mă
sură : am început pregătirea 
în vederea practicii cu pregăti
rea cadrelor didactice care vor 
îndruma practica.

Am și stabilit deja — pentru 
studenții anului IV (la ei mă 
refer) — uzinele unde vor face 
practica și cadrele didactice 
îndrumătoare. Toți îndrumăto
rii de practică au luat legătu
ra cu întreprinderile în ve
derea acestui stagiu pregăti
tor de care vorbeam mai sus. 
Ei vor merge în întreprinderi
le respective cu mult înaintea 
studenților și vor urmări :

— procesele tehnologice;
— informarea pe teren cu 

privire la mijloacele tehnolo
gice de construcție a mașinilor 
care se proiectează ;

— probele la care sînt supu
se mașinile în vederea unei 
bune comportări funcționale :

— cercetarea posibilităților 
de îmbunătățire a consumuri
lor de combustibil și de pre
lungire a duratei de funcțio
nare a mașinilor ;

— posibilitățile de îmbună
tățire a indicilor practici care 
stau la baza proiectării mași
nilor. 

tarea și îngrijirea combinei 
Ci și a piesei de balotat paie. 
Voi avea să le spun multe lu
cruri noi pe care le-am aflat, 
mai zilele trecute, participînd 
la un instructaj la Uzinele 
metalurgice din Medgidia".

Bucur Hera, inginer meca- 
nic-șef Ia G.A.S. Cuci:

„Avem de recoltat grîul de 
pe 500 de hectare. Forța meca
nică de care dispune gospodă
ria noastră asigură strîngerea 
recoltei în cel mult 7—8 zile.

Ne-am gîndit și la unele mă
suri organizatorice pentru pe
rioada de desfășurare a recol
tatului.-In fiecare brigadă, pe 
lingă brigadier, va lua parte 
activă la organizarea muncii și 
cîte un membru din conduce
rea gospodăriei. Se va intra cu 
toate combinele pe aceeași 
tarla, și pe măsură ce griul e 
copt se va trece și la celelalte, 
rrensportul cerealelor și al pa
ielor se va desfășura astfel în 
cocdiți bune, terenurile vor fi 
liberau Ia tins? de paie, cre- 
fixfc-se crisp liber tractoarelor 
pentru arături. Paiele balotate 
se string cu reaorciie. iar griul 
va fi transportaî la baza de 
recepție Luduș cu cele două 
autocamioane si cele 8 remorci 
ale gospodăriei, plus un număr 
<fe 5—6 autocamioane pe care le 
închiriem de la autobaza 
LR.T-A. Vom asigura pentru 
fiecare combină cite un auto
camion și o remorcă pentru ca 
transportul sâ se facă în cele 
mai bune condițiL O parte din 
griu îl vom Înmagazina in 
gospodărie. Magaziile au fost 
deja curățite. Urmează să se 
dezinfecteze.

loan Dea. președintele G-A.C- 
Chețani.

„Numai jumătate din cele 
490 hectare cu griu și 40 cu on

VASILE CABULEA
(Continuare in pag. a IlI-a)

laborctorzl de fizică al Școlii medii „N. Bălcescu" din
Capitală

TELEGRAME
Excelentei Sale

Dr SARVAPALLI RADHAKRISHNAN 
Președintele Republicii India

New Delhi
Am afii: cu profundă durere despre pierderea grea suferită 

ce către poporul indian prieten prin încetarea din viață a 
primului —uniszru Jawaharlal Nehru, eminent om de stat al 
Indiei, personalitate marcantă a vieții internaționale contem
porane.

Poporul romin acordă o înaltă apreciere activității marelui 
om de stai indian, Jawaharlal Nehru, luptei sale pentru apă
rarea șj consolidarea păcii și aportului său la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Populară 
Romină și Republica India.

*r. numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. 
al întregului popor romîn și al meu personal, transmit Exce
lenței voastre și poporului indian cele mai sincere condoleanțe.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale
D-lui GULZARILAL NANDA 

Prim-ministru ad interim al Indiei
New Delhi

Vestea freetării din viață a primului ministru Jawaharlal 
Ner.ru, eminent om de stat al Indiei și mare personalitate po
litică internațională, ne-a îndurerat profund.

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne și al meu personal transmit Excelenței voastre, fami
liei îndoliate și guvernului indian întreaga noastră compasiune 
și cele mai sincere condoleanțe.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Plecarea delegației R. P. Romîne 
la funeraliile lui .Jawaharlal Nehru
Miercuri seara a părăsit Ca

pitala, plecînd la Delhi, dele
gația Republicii Populare Ro
mîne care va participa la fu
neraliile primului ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru.

Delegația este condusă de 
Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

Din delegație fac parte 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Aurel Ardeleanu, ambasa
dorul Republicii Populare Ro
mîne în India. 

împreună cu delegația a ple
cat la Delhi K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei în Repu
blica Populară Romînă.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Bîrlădeanu, Gogu 
Radulescu, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Indiei în R. P. Ro
mînă.

(Agerpres)
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Dăruire
Buciumașil de la Putna tac să 

răsune pădurile și plaiurile Țării 
de Sus; și de altunde le răspund 
tulnicile moților și din alt colț de 
țară — fluierașii sălișteni; tiliștile 
de la Cîrlibaba se alătură cimpoiu
lui din Cîmpia Dunării iar țambalul 
le (ine hangul; se învîrt horile și 
bătrîneștile, sar călușarii, la între
cere cu bătutele... Cîntecul dă 
mina altui cîntec, jocul lntllnește 
alt joc, — oamenii, ca pămînturile, 
își dau mina — cit cuprinzi cu 
ochii e mai și-i înflorit pămîntul 
de cîntec, de joc...

Scena ? Scenă e țara întreagă. 
Artiștii ? Din toate satele, de toate 
vîrstele — artiștii amatori.

Sentimentul că țara însăși e o 
mare scenă e cel mai firesc: în 
toate regiunile, în toate raioanele 
se desfășoară cel de-al VII-lea 
concurs al artiștilor amatori.

Popas în nord, undeva, prin locu
rile care i-au dat pe George Enescu 
și pe Ciprian Porumbescu: raioa
nele Rădăuți și Dorohoi se întrec 
în cîntec și joc.

Pentru coriștii de la Putna ar tre
bui un munte-scenă. Buciumele 
care deschid programul ar înfiora 
pădurea cu ecouri prelungi ; și 
s-ar porni apoi pădurenii, cu vo
cile ior bărbătești, frumoase. 230 
de oameni numără corul ,,Ștefan 
cel Mare", de la Putna; 230 de fe
mei și bărbați, în costumele lor — 
albul și negrul, culori sobre în ală
turare. Bărbații au creangă de brad 
la pălăriile mici. „Dragu'mi-i jocul 
și muncau — cîntă vocile pline, 
calde. E piesa huțunească, culeasă 
de prin partea locului, de profeso
rul lovan Miclea de la Conserva
torul „Ciprian Porumbescu“ (profe
sorul Miclea s-a ocupat personal 
de corul de la Putna). Slnt pre- 
zenți aici, pe scena concursului, cei 
mai vechi coriști : Scliper Constan
tin, de 67 de ani, Vasile Stoleru, 
Teodor Onofrei, Andraș Vasile și 
Aga Vasile, de peste 60 de ani — 
într-un fel, „întemeietorii" corului. 
Dar cei mai mul ți sînt tinerii — 
Vasile Juravle, Constantin Cenușă, 
sau Viorica Bicu... Din familia lui 
Nistor Cenușă, cîntă în cor cinci, 
mari și mici ; cînd pornesc la repe
tiție nu mai rămîne nimeni acasă.

In 1962 coriștii de la Putna au

mers la faza pe țară. La toate con
cursurile au luat premii, au urcat 
pe multe scene pînă acum, nu-i 
mai intimidează nici luminile ram
pei, nici aplauzele.

Spre deosebire de cei de la Putna, 
dansatorii de la Iaslovăț-Rădăuți, 
bărbații aceștia coborî fi din păduri, 
ei Înșiși o pădure — 16 la număr, 
tot unu' și unu' — în costume 
mîndre, potrivite acestor umeri 
drepți, acestor staturi înalte — 
urcă abia pentru a doua oară pe 
scena unui concurs.

Ceea ca impresionează ia jocul 
bărbaților din Iaslovăț e un mo
ment anume: un moment în care 
se cîntă o doină și ei, 16 bărbați 
ca 16 brazi, stau cu brațele Încru
cișate, prosternați parcă în aminti
re. Vine de departe doina de jale 
și în momentul acela simți cum ți 
se oprește respirația; pentru ca, în 
clipa următoare, să țîșnească stri- 
gătura și mișcările să aprindă ia
răși pămîntul. Fără a fi un dans 
cu temă, dansul bărbaților din las- 
lovăț e o suită de sentimente — de 
dragoste, nostalgie, mîndrie, vese
lie și forță. A fost cea mai nuan
țată și cea mai frumoasă interpre
tare pe care am văzut-o pe scena 
de la Dorohoi, la concursul artiști
lor amatori.

Brigada artistică de agitație din 
Cristinești-Dorohoi a brigăzii a 
doua de cîmp, împlinește, anul a- 
ceata 10 ani. De zece ani artiștii 
din sat cîntă înnoirile, cîntă viața 
nouă. O adevărată cronică artistică 
a satului — programul brigăzii din 
Cristineștl. Programul prezentat 
pe scena concursului „Noroc, 
ogor" e o clntare a muncii și 
a rodniciei, o clntare a anotimpu
rilor, trudei și bucuriei culesului. 
Firescul interpretării scoate în evi
dență talentul unor membri ai bri
găzii, cum sînt Constantin Ciubo- 
taru sau Mihai Pădareanu saa Vio
rica Codreanu.

S-a prezentat în concurs și or
chestra Casei de cultură — Boto
șani.

Trebuie remarcate, la casa de 
cultură din Botoșani, organizarea, 
ior mele diverse de activitate, 
schimburile de experiență, preocu
parea zilnică și pasiunea cu care 
se lucrează. Pentru eă, fără pasiu-

ne, fără dăruire, talentul nu • ta
lent, arta nu e artă.

E ceea ce a înțeles și înțelege 
zi de zi, dirijorul orchestrei amato
rilor din Botoșani, Dumitru Nisto- 
rică. La aproape 30 de ani, conduce 
orchestra de muzică populară și ta
raful, face prelucrări de folclor — 
muzică și versuri — ca acele fru
moase cîntece „Cit în lume am 
trăit" sau „Foaie verde iasomie*,  
prezentate și la concurs t scrie 
texte pentru brigada artistică de 
agitație, îndrumă. Este un talent 
în plină înflorire, căruia timpul 
nostru îi deschide larg porțile rea
lizărilor visate...

Pentru 23 August, Casa de cul
tură din Botoșani pregătește un 
festival de cîntec șl joc care se va 
desfășura pe stadion -, 1 800 de ar
tiști amatori din tot raionul îșl vor 
aduce contribuția lor la marea 
sărbătoare.

Artiștii amatori... Vin de pretu
tindeni, din munți și păduri, din 
cîmpii și colțuri abia cunoscute. 
Sînt ca izvoarele, brăzdează tot 
pămîntul țării, fertilizîndu-l, lnflo- 
rindu-1. Pe atîția dintre ei i-am vă
zul pe scena de la Pustnicu sau pe 
scena Operei de stat din Capitală 
emoționați și stîngaci dar adevă- 
rați în bucuria lor, in arta lor. 
Căci arta lor vine din pămîntul 
..Mioriței" și baladei lui Pintea, 
din horele și „țarinele*  acestor 
locuri i se trage din folclor și-l 
adaugă — nou și frumos. Arta lor 
— o autentică și impresionantă 
dăruire.

FLORENȚA ALBU

Pe 
al

„Călușarii* în interpretarea echipei de dansuri a Căminului cultural din comuna Frumoasa raionul Zimnicea.

Solii artei populare
scena celui de-al VII-lea concurs 
formațiilor artistice de amatori Din poșta

„Cuvîntul“ dansului
prin înțelegere și tălmăcire corec
tă a textului.

Le urmează alți 100 de coriști 
— formația Casei raionale de cul
tură Caracal. Deținători ai premiu
lui I pe regiune in prima etapă a

„Sînt majora, 
mă conduc

din partea 
iă din Si- 
1, o scri- 
espre fiica 
și-a para
și care a- 

cum se poartă „așa 
cum nu dorește nici un tată 
să se poarte fiica lui“. Scri
soarea, dureroasă pentru un 
părinte, mai cuprinde însă și o 
întrebare:

„Fata mea, scrie tatăl, are 
20 de ani, și nu știu de unde a 
învățat că, necăsătorită fiind, 
poate să se poarte oricum, 
n-are nimeni dreptul să-i re
proșeze ceva. Noi i-am spus, și 
eu și mama ei, că o asemenea 
comportare este rușinoasă, am 
sfătuit-o să înțeleagă aceasta. 
Dovadă, nu numai faptul că 
Si-a făcut un prost renume 
printre tovarășii săi de mun
că. dar dorința de „aventură* ’ 
a dus-o și la lipsuri în muncă, 
pentru care a fost de cîteva 
ori sancționată".

Toată această situație, scrie 
tatăl, s-a lovit piept în piept 
cu sfaturile noastre, ale părin
ților, deoarece ea pretin
de că la vîrsta de 20 de ani 
este majoră și că ea nu pri
mește sfaturi de la nimeni*  
socotindu-se „capabilă să se 
conducă singură". Văzîndu-se 
în această situație, părinții au 
apelat la organizația U.T.M. a 
întreprinderii „6 Martie", unde 
lucrează fiica, pentru a le veni 
în aiutor și, spre surprinde
rea lor, un tovarăș din comi

Din ce în ce mai mult — cînd 
•vorbim de arta amatorilor se im
pune semnul egalității cu marea 
artă. Și nu atît pentru că în eta
pa actuală a celui de-al VII-lea 
concurs — faza regională — urcă 
pe scenă sute și mii de noi și au
tentice talente, dar pentru că o 
dată cu ele și prin ele este pusă 
în valoare — iarăși și iarăși — 
frumusețea fără seamăn, bogăția 
de idei și sentimente a marii arte 
făurite de cel mai mare creator — 
poporul.

La Caracal, scena teatrului - 
încăpătoare pentru evoluția unui 
colectiv artistic profesional, oricît 
de numeros, s-a dovedit spațial 
insuficientă, aproape pentru fie
care din formațiile care au dat 
examenul măiestriei in fața ju
riului fi a sutelor de spectatori.

...lati-i pe scenă pe vestițu dan
satori din Dăbuleni, intr-un mo
zaic multicolor de costume. In 
dansul cu tema „Eliberarea', ar
tiștii amatori din Dăbuleni evocă 
într-o emoționantă transpunere 
artistică victorioșii 20 de ani din 
istoria patriei, drumul propriei lor 
vieți. La făurirea transformărilor 
revoluționare înfăptuite sub con
ducerea partidului — mulți din 
cej 80 de dansatori au participat 
ei înșiși.

Vor reedita dăbuleștenii succe
sul de la ediția trecuta a con
cursului, păstrîndu-și distincția de 
laureați pe țară l Cert e că nu-și 
trădează renumele. Cu atît mai 
mult, cu cît lingă ei au crescut 
alți 84 de excelenți interpreți, cu 
care acum își dispută întîietatea.

— Urmează a doua echipă de 
dansuri a căminului cultural din 
Dăbuleni — anunță prezentatorul 
va interpreta dansul cu temă 
„Inul și mătasea”.

Privindu-i, ne gîndim că pre
zentatorul i-ar fi putut recomanda 
denumindu-i tot atît de bine „pri
ma echipă...' N-ar fi greșit cu ni
mic.

...Cine nu cunoaște dansul stră
vechi al „Călușarilor" ? Faima lui, 
și a făurarului de frumuseți — 
poporul — a trecut de mult gra
nițele țării. Dar același făurar i-a 
dat azi un sens nou — al bucu

riei muncii libere, împlinite. Intri 
în scenă 8$ de călușari — for
mație reunită a căminelor cultura
le din Dobrun, Osica de Sus și 
Osica de Jos, raionul Balș. Pre
zintă dansul cu temă „Anii pu
terii populare, ne-au adus belșug 
și stare". Forța de sugestie a cu- 
vintului pălește in fața dansului 
însuși. Spectatori și juriu le a- 
plauda măiestria nu numai cu 
sentimentul cunoscătorului de 
artă, dar cu acel sentiment al 
mîndriei pentru marile realizări 
obținute de poporul nostru in anii 
socialismului. Pentru ci in nu
mele acestui sentiment vorbesc 
dansatorii. Cu mare putere de su
gestie evocă în limbajul dansului 
drumul străbătut sub conducerea 
partidului de țărănimea colectiviș
ti ; de Ia artuJ rtfomr. agrare ia 
crearee primelor htfoMrișin, de la 
primele nuclee ale mima: colecti
ve — la anul colectwizini totale 
— momentele fiind transpuse c*  
deosebită forță emoționali. Asi

stăm la o emoționantă lecție de 
istorie prezentată pe scenă prin 
„Cuvintul dansului'. Bățul „că
lușului' măsoară împărțirea 
pămintului; treptat arată șterge
rea hatului; se transformă, su- 
gerind anotimpurile de la griul 
verde, la spicul greu de rod le- 
gănîndu-se în soare ; este „răpus 
apoi de combine; din stiva imencă 
răsare la fel de imensă pîinea 
coaptă-n țest. E imaginea sugesti
vă a împlinirii muncii, a belșu
gului prin care colectiviștii sărbă
toresc recolta.

...Și la apariția coriștilor scena 
a devenit neîncâvitoare.

... Parcă zvonul acesta de cinice 
se desprinde nu dintre cele pat**  
z:dxri fie wj săli — â de *"■-

concursului (ca de altfel a nu
meroase premii de-a lungul activi
tății) — ei vădesc maturitate ar
tistică. Sub o pricepută conducere 
dirijorală, au inclus în repertoriu, 
pe lingă cîntece folclorice con
temporane, și piese clasice (Corul 
țăranilor din opera Mireasa vin- 
dută de Smetana, de pildă,, vă
dind prin intonație, ritm, frazare 
o fidelă înțelegere, „o perfecțio
nare spre perfecțiune" — am ne 
spune tov. Petre Severin, pre
ședintele juriului, recomxtuUr.- 
du-ne să reținem ci deocamdată 
e numai părerea fa in cahîatc de 
profesor și compozitor. Reprodu-

canei — aproape ex. 
pe crniect conde co o oeserwhe critici se

impune : coriștii din Amărăștii de 
Jos s-au prezentat sub nivelul ce
rințelor unei faze regionale n. n.) 
relevînd dezvoltarea muzicalității 
coriștilor, lărgirea orizontului lor 
de cultură muzicală".

Alăturîndu-ne concluziei referi- 
toare la coriști, am generaliza-o și 

orchestre (cu deosebire cea de 
S.M.T. Zănoaga). Deși nu- 

mai cu vechime de cîteva 
iun:, s-a făcut cunoscută în în
tregul raion. E și firesc: tinerii 
mecanizatori — printre care ci
tăm pe I. Marcu, V. Tufiș, I. Ba
că. 1. Popa — fruntași în campa
nia de primăvară, au ținut să fie 
*rniași și în activitatea culturală. 
Alătari de ei trăiește emoția și dă- 
•- rea și directorul S.M.T.-ului. 
ter V. biițu (un pasionat îndru
mător al muncii lor — în pro- 

ca și in artă). La fel și ta- 
nfurUe. soliștii instrumentiști și 
vocah («mi cu compoziții proprii 
ca Ga. Stănăgoi din Dobroteșt:. 
sa*  at origrxalx interpretări l*
** fâră ia‘ ca tinânl Aaârr. 

Mi—t ăsi .Mbjauu, rmoaal Co-

Tioep de maz multe ore au evo
luat in fața juriului aproape 1700 
de artiști amatori. Oricît am în
cerca. enumerările nu-i vor putea 
cuprinde pe toți. Am vrea sa con
semnăm prezența numeroasă a 
brigăzilor de agitație. Programele 
lor — tn genere — au prezentat 
succesele muncii cotidiene din co
lectivele pe care le reprezentau, 
subliniind valoarea exemplului 
fruntașilor prin momente sugesti
ve agitatorice, mînuind cu price
pere și eficacitate puternica lor 
armă — satira. O observație s-a 
impus însă pentru fiecare din ele : 
autorii textelor puteau face mai 
multă risipă de fantezie și de mai 
multă griji tn adecvata alegere a 
textului muzical. Și ar fi fieut-o 
cu siguranță daci juriile raionale 
de selecționare ar fi manifestat 
mai multi exigență față de multe 
dintre brigăzi, și față de toate 
printr-un sprijin calificat și 
oportun.

FLOR1CA POPA

Ancheta noastră
în rîndul unor oameni 

de știință pe tema:

Cel

BESURSELE ENERGETICE
RLE VIITORULUI1

• Rezerve
pentru 1 miliarde

de ani...

• „Materie 
primă" -

inepuizabilă

Se vorbește tot mai insis
tent, în ultimii ani, despre e- 
nergia termonucleară. Se vor
bește, se scrie și, mai cu sea
mă, SE LUCREAZĂ intens în 
marile laboratoare ale lumii 
în vederea „domesticirii" uria
șei forțe pe care o reprezintă 
reacțiile termonucleare. Și 
este firesc să fie așa, de vre
me ce oamenii de știință con- 
sideră că ACESTOR REACȚII 
LE APARȚINE VIITORUL 
ÎNDEPĂRTAT AL ENERGE- 
TICIL Perspectiva pe care o 
oferă ele nu poate fi compa
rată cu nimic din ceea ce o- 
feră sau va oferi exploatarea 
altor surse posibile, despre 
care am amintit în cursul an
chetei noastre.*).

în primul rind — pentru că 
„materia primă" a acestor re
acții este inepuizabilă, atît pe 
Pămint cît și în întregul Uni
vers.

în al doilea rînd — pentru 
că aceste reacții pot produce 
cantități uriașe de energie, cu 
un randament foarte bun.

In al treilea rînd — pentru

eă energia astfel obținută se 
va putea transforma probabil, 
lesne, direct în energie elec
trică.

Am examina:, pe rînd, de
taliile acestor premise, în con
vorbirea avută cu tov. ing. Lâ- 
cinitt Ciplea, doctor în științe. 
de la Institutul de fizică ato
mică.

De ce se consideră inepuiza
bil combustibilul reacțiilor 
termonucleare ?

Acest combustibil nu este 
altul decît hidrogenul, cu izo
topii săi mai grei — deuteriul 
(hidrogenul greu) și tritiul 
Calcule făcute cu privire la 
compoziția chimică a materiei 
din acea parte a Universului 
accesibilă mijloacelor actuale 
de observație, arată eă hidro
genai este elementul eel mai 
abundent. în ceea ce privește 
planeta noastră este cunoscut 
că : două treimi din suprafața 
ei este acoperită de apă. La 
fiecare 7 000 de atomi de hi
drogen există cîte un atom de 
deuteriu. Procentul, pare ne
însemnat. în realitate, însă 
numărul atomilor de deuteriu 
este și el imens. S-a calculat 
că pe Dunăre, la Viena, curg pe 
secundă nu mai puțin de 250 
kg de apă grea (în compoziția 
apei grele intră doi atomi de 
deuteriu și unul de oxigen) 
Pentru moment se întrevede 
numai utilizarea deuteriului și 
a tritiului pentru reacțiile ter
monucleare, nu și a atomilor 
obișnuiți de hidrogen.

Cum se poate obține energia

de ieri
Cuptor modernizat

La fabrica de sticlă „Vitrometan" din Mediaș a fost pus 
în funcțiune de curînd cuptorul nr. 9 de topit sticlă căruia 
în timpul reparațiilor capitale i s-au adus importante modi
ficări constructive. Mărirea zonelor de topire și limpezire prin 
prelungirea distanțelor de la gura de încărcare la canalul de 
trecere duce la îmbunătățirea calității sticlei și la reducerea 
rebuturilor cu 2 la sută. Prin adaptarea sistemului de camere 
regeneratoare mari și prin folosirea unui nou sistem de ar
zătoare, consumul de combustibil se reduce cu 30 la sută.

Datorită folosirii unor materiale refractare de cea mai bună 
calitate viața cuptorului este prelungită de la 12 la 18 luni. 
In urma acestor modernizări, capacitatea de producție a cup
torului crește cu 2 000 000 bucăți flacoane pe an și se obțin 
economii anuale de aproximativ 270 000 lei.

PAUL IVANCEA 
sculptor 

Doi ani
de activitate

In urmi cu doi ani, sub conducerea dirijorului Mihai Preda, 
douăzeci de soliști instrumentiști din raionul Rîmnicu-Vîlcea 
hotărîseră înființarea unei orchestre de muzică populară care 
avea să devină foarte repede cunoscută în întregul raion. Cu
noscuta horă „Alunelul" născută în regiune avea să fie și 
numele orchestrei. In acești ani, numai din folclorul argeșan 
au fost valorificate peste 45 de melodii și jocuri populare 
dintre care cele mai îndrăgite sînt Hora de la Govora, Brîul 
pe șase, Hora de la Găiești etc.

Tinerii soliști Irina Angelescu, Domnica Onete și Doina 
Bogoslav alături de soliștii instrumentiști Alexandru Anghel 
și Nicolae Văcaru au fost prezenți pe scena mai tuturor co
munelor și satelor din raionul nostru.

Buchetul de melodii populare adunate de pe plaiurile 
vîlcene se bucură de mult succes și la fiecare spectacol sînt 
viu aplaudate.

COSTEA MARINOIU 
profesor

„Melodii de primăvară^
La căminul cultural din comuna Salcia, raionul Turnu Mă

gurele, colectiviștii au participat la spectacolul „Melodii de 
primăvară". Programul a fost susținut de orchestra de mu- 
zi că populară a sfatului popular Oltenița (dirijor Marin Pre
da) cu cunoscutele soliste Ileana Constantinescu și Lili Crean
gă și interpreții amatori din cadrul orchestrei, Ioana Gudin 
și Emilia Petruț.

Melodiile și calitatea interpretărilor au plăcut spectatorilor 
care an răsplătit strădania artiștilor cu numeroase aplauze.

LUNGU ALEXANDRU 
corespondent voluntar

mai bun combustibil... APA
Ne

cu ajutorul reacției termonu
cleare? Care este principiul 
acestei reacții?

Tn anumite condiții, nuclee
le de hidrogen, deuteriu și tri- 
tiu se pot „contopi" dînd naș
tere unor nuclee mai grele — 
de heliu, spre exemplu. Acest 
proces este Însoțit de degaja
rea unor cantități enorme de 
energie. Cu tot discemămîntul 
cuvenit, trebuie să spunem că 
in acest caz, calificativul „e- 
norm" nu este cîtuși de puțin 
exagerat Și iată de ce. S-a 
calculat eă, în timp ce unui 
kilogram de țiței îi corespun
de o energie de 11,6 kWh, for
marea unui kilogram de heliu 
prin fuziunea unor nuclee mai 
ușoare degajă o energie echi
valente cu 177 560 000 kWh ! 
Prin fuziunea deuteriului con
ținut într-un litru de apă s-ar 
abține tot atita energie cît se 
obține astăzi prin arderea a 
300 de litri de benzină. Avînd 
in vedere rezervele de apă ale 
planetei noastre, se poate a- 
precia că deuteriul existent 
poate asigura — la un consuni 
de energie de 1000 de ori mai 
mare decît cel actual----- ne
voile energetice ale omenirii 
pentru circa un milion de ani.
O dată cu descoperirea mij
loacelor de a face să fuzione
ze și nucleele de hidrogen 0- 
bișnuit — nu numai cele de 
deuteriu și tritiu — rezervele

vorbețte ing. Liciniu Ci|
Doctor în științe

energetice vor putea asigura 
necesarul pentru încă 7 mili
arde de ani!

Perspectiva care ni se oferă 
este, într-adevăr, excepțional 
de atrăgătoare. Se pune însă 
întrebarea : cînd se va putea 
obține primul kilovatt-oră de 
energie electrică de origină 
termonucleară ?

în ziua în care se va putea 
realiza prima reacție termo
nucleară controlată, cu alte 
cuvinte atunci cînd vom avea 
la îndemînă tehnica necesară 
pentru reglarea debitului e- 
nergetîc al acestei reacții și 
pentru extragerea, în condiții 
avantajoase, a energiei rezul
tate. PlNĂ ATUNCI, INSĂ, 
MAI SÎNT DE REZOLVAT 
PROBLEME EXTREM DE 
DIFICILE. înainte de a le tre
ce în revistă, trebuie să ară
tăm că „aprovizionarea cu 
combustibil" nu mai consti
tuie o problemă. La ora ac
tuală se separă cu destulă u- 
șurință deuteriul din apă.

Principala dificultate constă 
în crearea și menținerea unei 
temperaturi foarte ridicate în 
zona în care se desfășoară re
acția. Numai în asemenea 
condiții de temperatură nu
cleele, care au toate sarcină e- 
lectrieă pozitivă, respingîn- 
du-se neîncetat, pot fi „con
vinse" să se apropie și să se 
ciocnească pentru a fuziona. 
La temperaturi foarte înalte,

a

un gaz — în cazul nostru deu
teriul — se ionizează complet, 
se transformă într-un amestec 
de nuclee atomice și electroni 
liberi, denumit plasmă.

Posibilitățile actuale de a 
realiza fuziuni termonucleare 
de interes economic se bazea
ză pe utilizarea metodelor 
magnetohidrodinamice de în
călzire și îngrădire a plasmei 
Cele mai cunoscute tipuri de 
instalații cu care se fac astăzi 
experiențe sînt Ogra (sovieti
că), Zeta (engleză), Stellaratoi 
(americană) etc. In aceste in
stalații s-au obținut deja tem
peraturi de ordinul zecilor de 
milioane de grade, însă pentru 
un timp prea scurt: numai 
cîteva fracțiuni infime de se
cundă. Se cere însă o tempe
ratură de ordinul sutelor 
de milioane de grade, care 
să fie menținută un timp 
de ordinul secundelor. Tre
buie, de asemenea, să se 
realizeze cîmpuri magnetice 
foarte intense pentru încălzi
rea și îngrădirea plasmei. Tre
buie create, pentru construc
ția camerei de reacție, mate
riale foarte refractare care să 
reziste la temperaturile cele 
mai înalte... Bineînțeles mai 
trebuie rezolvate și probleme
le extragerii, în condiții eco
nomice, din camera de reacție, 
a energiei rezultate în urma 
fuziunii termonucleare. Se pa
re că acest lucru va fi rezol
vat în cele mai bune condiții

tetul U.T.M. le-a răspuns că... 
organizația U.T.M. n-are nici 
„dreptul" nici „menirea" să se 
ocupe de viața particulară a 
tinerilor.

„Răspunsul acestui tovarăș 
spune tatăl — ne-a determinat 
să scriem „Scînteii tineretului". 
Eu socotesc că organizația 
U.T.M. are un mare rol în e- 
ducarea tineretului în spirit 
socialist, atît la locul de mun
că, dar și în viața de toate zi
lele. Este cumva greșită păre
rea mea?".

Răspunsul la această între
bate este, firește, de partea ta
tălui. Organizația U.T.M. nu 
numai că are dreptul să se in
tereseze despre viața particu
lară a tinerilor, dar prin me
nirea ei — ocupîndu-se în 
special de educația utemiști- 
lor — are și sarcina de a se 
interesa de comportarea tine
rilor, de a-i îndruma. E curios 
că un membru al comitetului 
U.T.M. nu știe acest lucru, 
după cum, tot așa de curios 
este faptul că secretarul orga
nizației de bază din secția în 
care lucrează tinăra respectivă 
ne-a spus că e adevărat ce 
ne-a scris tatăl, dar că el ,.nu 
mai știe nimic despre această 
tînără de aproape un an".

Firesc, organizația U.T.M. 
nu-și propune să se amestece 
în viața intimă a membrilor 
ei. ar fi chiar o greșeală să se 
procedeze așa. Dar într-un a- 
semenea caz e vorba nu de un 
amănunt oarecare, ci de o 
concepție greșită despre viata 
a unei tinere : „sînt majoră, 
mă conduc singură”, „nu e 
treaba voastră, a părinților 
să-mi dați sfaturi" etc. Cu a- 
semenea „teorii" ea a ajuns 
unde a ajuns.

însuși faptul că părinții ti
nerei solicită ajutorul organi
zației U.T.M. este un argument 
important că trebuie să ne 
preocupăm de modul în care 
trăiește un tovarăș al nostru. 
Dar și fără acest apel, e de la 
sine înțeles că nouă, utemiști- 
lor, nu ne poate fi indiferent 
cum concepe viața, prietenia, 
dragostea și căsătoria un tînăr 
ca și noi. E o lege a vieții 
noastre, ca un tovarăș să-1 a- 
jute pe celălalt tovarăș, chiar 
și atunci cînd e voi^a de pro
bleme foarte intime.

EUGEN FLORESCU

tot prin metode magnetohi
drodinamice. Există temeiuri 
să se creadă că cel puțin ju
mătate din energia obținută 
va putea fi transformată di
rect în energie electrică.

Un viitor strălucit va avea 
aplicarea energiei termonu
cleare în cucerirea Cosmosu
lui. In primul rind ea va da 
posibilitatea de a se crea mo- 
toare-rachetâ de puteri mult 
superioare celor pe care le cu
noaștem astăzi. în acest fel, 
va fi posibil să se plaseze pe 
orbită nu numai sateliți arti
ficiali ci și planete artificiale 
locuite. Apoi, cu ajutorul unor 
nave cosmice termonucleare 
vor fi posibile zborurile spre 
alte sisteme planetare fără a 
lua rezerve de combustibil, de
oarece hidrogenul este — cum 
am arătat — elementul cel 
nai abundent din Univers.

La prima Conferință inter
națională pentru utilizarea 
pașnică a energiei atomice, 
care a avut loc la Geneva în 
1955, savantul indian Homi 
Bhabha și-a exprimat speran
ța că în viitorii douăzeci de 
ani se va rezolva probabil 
problema fuziunii termonu
cleare controlate. Deși această 
previziune poate părea unora 
prea optimistă, intensitatea 
cercetărilor, precum și rezul
tatele obținute pînă acum ne 
cac să credem că ea nu stă 
departe de adevăr.

*) Vezi „Șeînteia tineretu
lui" nr. 4640, 4650, 4653, 4656, 
4.62, 4666.

Întreprinderea „Automatica" din 
Capitală produce panouri de 
automatizare pentru fabrici și 
uzine din țară. Iată-1 pe elec
tricianul Crai Constantin, lu- 
crînd la un pupitru de coman
dă al panourilor de automati
zare pentru Combinatul de la 

Ișalnița.

Foto : AGERPRES ~
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SELECȚIONATA SECUNDA DIVIZIONARA — P. C 
NVRNBERG: 2-1

Continuîndu-și 
turneul în țara noa
stră echipa vest- 
germană de fotbal 
F. C. Niirnberg a 
întîlnit ieri pe sta
dionul Dinamo din 
Capitală o selecțio
nată secundă divi
zionară. Fotbaliștii 
romîni au repurtat 
victoria cu scorul

de 2—1 (2—1). Sco
rul a fost deschis în 
minutul 2 de Dridea 
care a reluat cu 
capul o centrare a 
lui Badea. In minu
tul 27 fotbaliștii 
noștri au mărit sco
rul prin Nunweiller 
IV. Acesta a înscris

cu capul în urma 
unei lovituri de colț 
executată de Mate- 1 
ianu. Oaspeții au 
marcat in minutul 
35 prin centrul ata
cant Streăl. Dumi
nică la Constanța . 
F. C Xumberg ta- 
t&nește pe Farul.

• Aseară stadionul Republicii a gtedutt priita reraătee a 
semifinalelor campionatelor republicane de box. La cat. 
muscă, N. Gîju (Steaua) l-a învins la puncu pe D- Dav-jescu 
(Dinamo). El- se va întîlni în finală cu C. Cxucă CSteaate «ace 
l-a eliminat pe St. Constantin (Stana*.  Haini P. Vteea 
(pană) a dispus la puncte de vechiul tateraattanal C. Gheor
ghiu. Iată celelalte rezultate înregistrate: pană: Bsndeae 
b. p. Sabău; ușoară: Mihalik b. p. Popoad ;Dtate ta ah. 
Tudose ; mijlocie-mică : Mirza b. p. Badea ; Otteoon ta ta 
Loew; semigrea: Nicoiau ta ab. Trandafir ta Ctjah ta ta 
D. Gheorghiu. A doua reuniune a secufir:
seară de la orele 1940 pe stadlocul

• La 14 iunie va avea loe te CațteB. ff-a'-t
pionilor europeni**  la rughâ. came va aqne landă GtMW 
Roșie București, echipa franceză State Maateter Otete-te- 
Marsan). Aceasta formație iniocmeșSe pe ST*  Agsc. :are are 
numeroși jucători accidentați. Fmate va 5 aateată te -ta- 
lianul Pozzi.

•Echipa nachzari da feteai F. C. SatBtd a taxat ieri la
Sibiu cu formația locate CSM J-onat a-a tachesae eu na re
zultat de egalitate: 1—1

• Miercuri la Maacawa ta ataci Mv pate« MaBaGa 
-e f.r-a.a i.e L_mț>e » ‘ JU *.' S
a tarta» cu scorul de *—l O—• aescpa Scetee pm 
punctele marcate de romdelcafc ® n Vorueua. Fl-Uii eva
dezi a Înscris Hamnn. In semi^-aW echtea URSA va te- 
tilni Danemarca.

• Beata 73088 da teaetaiari sa antes aaaari la hMtea 
reflectoarelor stadionului Prater dm Viesa fi—ala .Cupe 
campionilor europeni*  la fotbal ia rare a-aa teGWt «ho
rele Real Madrid ta totemaau—i'e Mlterc. Fribshr*.  ita
lieni au intrat ta posesia trofeul-: tereunfed bnmglteei eu 
scorul de 3—1 (1—Au Barca: Manete CB» Mdam si res
pecți v Di Stefano.

a După cum se anunță dm Totao. Qnw-we-F ețtaqiie al 
RPD Coreene a protestat pe lingă OnsBiUCal oLrapse inter
național împotriva botăririi de a îndepărta de la viitoarele 
■Tocuri Olimpice pe sportivii care an participat la jocurile 
de la Djakarta. Intr-o scrisoare adresată CXO- Federația 
de atletism din RKD. Coreeană cere înaltului for olimpic 
să revină asupra aceste: hotăriri care afectează alcătuirea 
echipei olimpice de atletism a țării și in spcctal pe cea mai 
bună performeră mondială la 8CO m plat, atleta Sin Kim Dan.

• Cea de-a 11-a etapă a turului ciclist al Italiei, disputată 
pe traseul Rimini-San Benedetto del Tronto (185 km), a fost 
cîștigata de italianul Rafaelo Marcoli în 4h35'35" (medie 
orară 40,276 km). In același timp au sosit Zandegu și Dan- 
celli. Francezul Jacques Anquetil conduce în clasamentul 
general, urmat de Guido de Rosso la 1'41", Zilioli la 2'01“, 
Mugnani la 3'03". Carlesi la 3'26“ etc. De remarcat că în pri
mele zece locuri, in afară de Anquetil, toți ceilalți concurenți 
stat italieni.

• In ce! de-al doilea med al turneului pe care-1 între
prinde in Franța, selecționata masculină de baschet a UUSS. 
a jucat la Lyon cu echipe Franței- Ca și ta primul joc bas- 
chetbalistii oaspeți au terminat învingători eu scorul de 
57—44 (!»-î».

(Urmare jie peg I)

tica în producție (te eara am 
numit specialiști din toate 
sectoarele). Responsabilul aces
tui colectiv este inginerul Tor- 
nos Gavril — adjunct al getu
lui serviciului producției

Acest colectiv de practici 
are ca sarcini să stabilească 
locurile de muncă cfttepai re
prezentative, să vatS ce pro
cedee tehnologice noi au fost 
introduse In uzină, ce metode 
noi de lucru — pentru a se 
ține seama de toate acestea la 
întocmirea programelor de 
practică Tot acest colectiv va 
pregăti și o sesiune de comu
nicări științifice a studenților 
practlcanți. Chiar din primele 
zile studenții vor primi în a- 
cest scop teme de cercetare.

In perioada practicii acest 
colectiv va da studenților o 
îndrumare permanentă, in toa
te seețiile uzinei. O atenție 
deosebită o vom acorda stu
denților din anul IV. Conside
răm necesar ca aceștia să 
înceapă practica cu serviciile 
tehnice care constituie „creie
rul" uzinei: aici viitorii ingi
neri vor avea posibilitatea să 
facă legătura între cele învă
țate la curs și practică. Abia 
duoă aceea vor lua contact cu 
secțiile productive, unde vor 
urmări modul de perfecționare 
a utilajelor, caracteristicile 
mașinilor și calitatea produse
lor.

Dorim să statornicim o 
strînsă colaborare între stu
denții practicanți și întreprin
dere. Vom urmări ca progra
mele să fie respectate întoc
mai. încă înainte de începerea 
practicii vom lua măsuri — 
de comun acord cu asistenții 
îndrumători de practică — ca 
acestea să fie concretizate în 
grafice (planuri calendaristice)

Fier vechi 
oțelăriilor 

patriei
Tinerii metelarruV te ta U-

La secase aeâaai s-aa evt- 
teațtaz ttaeril te la secțiile 
feejk tr.tvnr.lt termice. tije 
mJL» LrZ A— Ieradae.

tae Oaneaa ta Gh.ee sta Ale-

DDfnit CTRSASr

Realizări
cu care

se mindresc

m eratr-area apelor de spâ- 
tare oe'-c-^-ire ș. e^rapo-

se a 4 Kâ zacctarea
a ocafar. eâertrice de i-
s.a.'ă tessr^e aliere. Toate 
aeessea an peds scăderea 
cscsosE^Jcr tperfire, recu
perarea unor pr xfcxse. mări
rea capacități; de alnneatare 
ea eserf^e etectrscă eic.

iox rutioiu
•perx:or dumist

„Dsîcî Aigsșalm" 
p.htre colectiviști
îa twml tatreprias prin 

acteU erpesene. orchestra de 
kuW populară Ukrina Ar- 
geșukear >-« oprit și ia com«- 
aa Racoocx- Sab conducerea 
tb^fordo9 Georgg Moreanu și 
X-MÎ Tisase orchestra a pre- 
teme9, in $aia căminului cul
tural u fntr.51 fi bopot con
cert de muzici.

Soliștii Eltsabeta Ticuță, 
caterina Negoescu, Florea 
Netcu. Coca Coțoveanu, Nicu 
Vitomireanu si Toma Marin 
au primit numeroase aplauze 
și flori de la spectatori.

GHEORGHE ROBEA 
corespondent

NUMEROASE PARTICIPĂRI DE P2STE HOTARE ANUN
ȚATE LA CONCURSUL iU^RNAȚIONAL ,.GEORGE 

„ENESCU“
Peste 120 de tineri interpreți 

; . . . ........- . -.1.. cereri
de înscriere ia cei de al III-lea 
Cs.-c^rs .r.-.err.ațional „George 

a avea loc în 
Capitală intre 5—20 septem
brie 1964.

Cotnitetul de organizare al 
eoocursului și festivalului a 
adresat unor personalități de 
peste hotare invitația de a lua 
pane la lucrările celor trei 
jurii ale concursului. Alături 
de personalități ale vieții mu- 
zicale rominești, pînă acum 
și-au anunțat participarea în 
juriul de noarâ : Jean Absil 
(Be.g;a,'. Joseph Cal vet (Fran
ța), Gaspar Cassado (Spania), 
Fritz Ehiers (R. D. Germană), 
Henri Gagnebin (Elveția), 
Gonzales Mantiei (Cuba), Pe- 
ter Mennin (S.U.A.), Principe 
Remy (Italia), Hans Sittner 
(Austria), G. M. Țîganov 
(UJLS.S.); in juriul de pian : 
Istvăn Antal (R. P. Ungară), 
Nadia Boulanger și Marchizul 
de Gontaut Biron (Franța), 
Aram Haciaturian (U.R.S.S.), 
Prof. Emil Hajek (R.S.F. Iugo
slavia), Josef Palenicek (R. S. 
Cehoslovacă), Henrik Sztomp- 
ka (R. P. Polonă), Magda Ta-

gliaferro (Brazilia), prof. Tin 
Sen-de (R. P. Chineză), iar în 
juriul de canto : William Mc 
Alpin (Anglia), Ewa Bandrow- 
ska Turska (R. P. Polonă), 
Kim Borg (Suedia), Christo 
Brambarov (R. P. Bulgaria), 
Antiochos Evanghelatos (Gre
cia), prof. dr. Otto Miiller 
(Italia), Galina Vișnevskaia 
(U.R.S.S.), Frans Froons (Olan
da).

In cadrul manifestărilor ar
tistice, care se vor desfășura 
atît în Capitală cît și în orașe
le Iași, Cluj și Timișoara, va 
fi prezentat anul acesta un nu
măr sporit de lucrări din crea
ția enesciană și din crea
ția compozitorilor romîni con
temporani. Programele ce vor 
avea loc zilnic în sălile de con
certe ale Bucureștiului și ale 
celorlalte orașe vor fi transmi
se de posturile noastre de ra
dio și televiziune și vor cu
prinde concerte simfonice și 
muzică de cameră, recitaluri, 
spectacole de operă și balet.

(Agerpres)

COMEDIA FRANCEZA 
ÎN CAPITALĂ

în cadrul programului de 
schimburi culturale, științifice și 
tehnice dintre R. P. Romînă și 
Franța, miercuri a sosit în Capi
tală colectivul Comediei Franceze 
care se află într-un turneu prin 
mai multe țări europene.

Timp de peste o săptămînă, 
artiștii francezi vor prezenta 
spectacole la București cu piesele 
„Tartuffe" și „Vicleniile lui Sca- 
pin" de Moliere, „Un capriciu" 
de Alfred de Musset, iar în con
tinuare la Iași și Cluj cu 
„Tartuffe".

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de artistul poporului Radu 
Beligan, președintele Consiliului 
Teatrelor din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai O.S.T.A., oameni 
de teatru și alți oameni de cul
tură.

Au fost prezenți Jean Francois. 
Noiville, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței în R. P. Ro
mînă și membri ai ambasadei.

Pe marile trasee 
ale întrecerii socialiste

foto : O PL0CA.K

Televiziune
JOI 28 MAI

19.00 Jurnalul televiziunii j
19.10 Peptru tineretul școlar : 
Miniaturi tehnice (II). 19.40 '
Mici piese instrumentale. 20.15 
Filmul „Cdidul**  21.45 Poșta 
televiziuni:. In încheiere : Bu
letin de știri. Buletin meteoro
logic.

(Urmare din pag. I)

scurtarea duratei de elaborare și a 
reparațiilor la cald ca și prin fo
losirea gazului de cocs) ;

— ștamparea rinelor prin care 
se reduce consumul de cărămidă 
refractară.

Prin asta Hunedoara mulțumește 
Reșiței. Împrumutată de la Reșița, 
metoda a adus la O.SM.-2, după 
3 luni de aplicare mai mult de un 
milion de lei economii la prețul 
de cost.

Cifre, statistici, date, explicații 
și formulări tehnice. Pare arid, 
de neasimilat pentru cine nu le 
vede decît așa, pe albul hîrtiei. 
Cu ce am putea veni în ajutor ? 
In aceste lucruri se află de fapt 
chintesența muncii unui mare co
lectiv de oameni. Fiecare pas al 
lor pe platforma oțelănei, fiecare 
ridicare de mînă înseamnă cel 
mai adesea gestul hotărîtor al 
realizării unei părți din aceste ci- 
fre.

Oțelarii, chipuri în general ti
nere, înroșite de dogoare, iată-i 
sînt aici în jurul nostru. 11 în
treabă pe fotoreporter dacă vor 
reuși fotografiile și el ridică din 
umeri. Ei rîd. Acte mari de eroism 
nu se petrec. Tehnica e modernă, 
bine pusă la punct. Tot ce s-a rea
lizat — în mare un act general 
de eroism latent — s-a făcut cu 
mișcarea normală a muncii de fie
care zi. Ideile se nasc și ele și se 
aplică normal, topite în marea 
muncă de fiecare zi.

Atîta doar că oamenilor aceș
tia, foarte mulți dintre ei tineri, 
le place grozav de mult meseria 
lor bărbătească, le place grozav de 
mult cuvîntul : OȚEL. Le place să 
se lupte cu timpul și cu tot ce 
poate să facă munca lor mai spor
nică. Le plac toate aceste lucruri 
pentru că le place să știe că ei sînt 
aceia care dau țării o mare parte 
din oțelul necesar vieții noastre de 
toate zilele.

Au nume obișnuite : Cornel De- 
hereanu, Faur Sabin, Constantin 
Corlaciu, lan Prodan, Vasile Bu- 
ruilă, Ștefan Tripșa etc., etc.

Se pregătește o 
scrisoare către Reșița

lntr-un reportaj de la Reșița 
am transmis mulțumirile oțelarilor 
reșițeni pentru o metodă împru
mutată de la Hunedoara privind 
reparațiile la cald. Aplicată aco
lo, metoda adusese un spor serios 
producției de oțel, prin reducerea 
duratei reparațiilor.

Astăzi însă Ștefan Tripșa ne-a 
făcut o destăinuire.

— Vreau — ne-a spus el — să 
le scriu o scrisoare celor de la Re
șița...

Nu știu cum va fi redactată în 
cele din urmă, însă, ea ar putea 
să aibă următorul conținut:

„Dragi tovarăși,
Ați fost la noi de curînd și 

v-am împărtășit cu multă plăcere 
metoda privind reducerea duratei 
de reparație a vetrelor la cald. 
Metoda, cum știți', constă în încăl
zirea stratului de magnezită timp 
de maximum 40 de minute, fapt 
care scurtează cu o oră durata 
fiecărei reparații. La noi, prin me
toda asta s-a redus procentul re
parațiilor la cald, în trimestrul 1 
de la 3 la sută la 1,4 la sută ceea 
ce înseamnă circa 8000 de tone 
de oțel în plus. Am aflat că și la 
dumneavoastră ea a dat rezultate 
bune.

Colectivul nostru de la întreți
nere nu este totuși pe deplin mul
țumit cu acest rezultat. Am ajuns 
la concluzia că timpul de repara
ții la cald poate fi și mai mult 
redus.

In curînd vă vom invita din 
nou la noi.

Este vorba despre un nou pro
cedeu pe care l-am studiat și în 
a cărui reușită credem pentru că 
toate încercările de pînă acum au 
dat. rezultatele așteptate.. ...

Rezultă o economie âe timp' de 
încă o oră. Știm, pare ciudat și 
împotriva teoriilor cunoscute. 
Practic însă reparațiile făcute la 
noi așa au aceeași durabilitate, a-■ 
ceeași rezistență, sînt la fel de.ț' 
bune. Încălzirea stratului de mag
nezită se face ulterior datorită ra
dierii căldurii prin stratul de țun- 
der. Sperăm că în luna iunie să 
reducem procentul de reparații la 
cald sub 1 la sută.

Ne-a trebuit destul curaj ca să 
experimentăm metoda. Iată însă 
că ea a reușit în toate cazurile.

Vă așteptăm la Hunedoara.
Din partea colectivulut de între

ținere al O.S.M.-2.
ȘTEFAN TRIPȘA

Mulți oțelari 
sint tineri

In toată această preocupare a 
unui întreg colectiv pentru înde
plinirea angajamentelor în tot ce 
se întreprinde sub semnul devizei 
„Mai mult ojeT se face simțită 
prezența tinerilor, a crganizatulor 
U.T.M.

Iar „Mai mult oțel' înseamnă 
totodată mai puține rebuturi. De 
aceea, atunci cînd schimbul con
dus de inginerul Ion Szabo a ră
mas în urmă cu reducerea procen
tului de rebuturi, organizația 
U.T.M. pe schimb în adunarenge- ■ 
nerală, a dezbătut atribuțiile, răs
punderile ce revin tinerilor în în-., 
lăturarea acestei situații. A rezult 
tat o mobilizare generală a tine
rilor pentru :

„Eșalonarea deșarjărilor, evi
tarea prelungirii neprogramate a 
șarjelor, prin care se încalcă gra
ficele de pregătire a trenurilor de 
turnare'.

Asta se face de cite ori e ne
voie. Anul acesta a rămas în 
procesele verbale rezumatul cîtor- 
va asemenea intervenții. Rezulta
tele practice au fost înregistrate în 
munca tinerilor.

S-a organizat un concurs „Cina 
știe meserie, cîștigăa, „Concurenți, 
toți tineri oțelari". Cîștigătorii doi 
tineri prim-topitori : Ion Drăghiu 
și Alexandru Ciocan.

Organizația U.T.M. a recoman
dat și a controlat activitatea unui 
mare număr de tineri înscriși la 
concursurile de calificare pentru 
profesiile : oțelari, electricieni,^lă
cătuși, macaragii. A ajutat în a-, 
legerea celor mai buni lectori, a 
ajutat la desfășurarea normală a 
cercurilor.

Deseori, se organizează „joia 0- 
țelarului" la club. Principalul în 
aceste seri sînt referate și discu
ții pe teme tehnice la ordinea zi
lei.

In secții există obiceiul ca din 
cînd în cînd, cîte un maiștrii să 
fie chemat în mijlocul tinerilor. 
De pildă,. Ștefan Tripșa vof^ștf 
despre ce e nou în întreținerea 
cuptoarelor, maistrul Teodor Șu
tea despre întreținerea utilajului 
mecanic ș.a.m.d.

Anul acesta aproape 250 de ti
neri din oțelărie sint evtdențiați 
în întrecerea socialistă. Este cea 
mai concretă și mai de onoare do
vadă a prezenței organizației 
U.T.M. în viața colectivului sec
ției.

Asta ca să vorbim în mod spe
cial despre organizația U.T.M. 
Insă se înțelege, în tot ce s-a vor
bit în capitolele precedente este 
vorba și despre munca, despre 
viața tinerilor oțelari, despre lupta 
lor cu timpul și inerția pentru mai 
mult oțel.
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Litimul examen - 
practica in producție

ta baza cărora n-atanȘ. să 6c 
repartizat ta «etate te fabri- 
cațte.

Varietatea mare a produse
lor r.oaitre, numeroasete faze 
ate proccaelor tehnologi.-» pun 
probleme deosebite ta munci 
de concepție *i  cercetare. Le 
not studenții au ce Învăța. Au 
însă nevoie de o îndrumare 
calificata. S-su lntimpiit ca
zuri — ta anii trecuți — eind 
asistenții care-i Inaoțeau pe 
studenți în practică, urmă
rind procesele tehnologice din 
secțiile noastre de fabricație — 
să nu poată da studenților de- 
clt explicații cu totul generale.

Am văzut că ta unele facul
tăți se pune problema de a fi 
trimiși asistenții ta uzină în 
scopul cunoașterii prealabile a 
problemelor ce se pun în di
ferite sectoare de producție. 
Am dori generalizarea proce
deului. Așa s-ar crea și pre
mize pentru o mai atentă stu
diere a condițiilor din între
prindere In vederea elaborării 
programelor de practică. Pen
tru că, uneori, acestea stat 
elaborate cu totul Intlmplător 
fiind contradictorii cu realita
tea din întreprindere.

• ION BOJIN, responsabil 
cu probleme de învățămint în 
cadrul Uzinelor „Vulcan"

Prima măsură pe care am 
luat-o noi a fost alcătuirea u- 
nui colectiv de specialiști con
dus de tov. Olimpian Florescu

— ingtos» șef te produețte — 
caro va răspunde de practica 
ta producția a stirimțiior. A- 
cest cu teme a și pornit la lu
cra. A inat legătură cu institu
tele car» vor trimite studeep 
ta practică, li s-au comunicat 
condițiile dta întreprindere — 
altfel tadt acestea să poată 
Întocmi programe de practică 
care să aibă un caracter con
cret și aă ofere studenților po
sibilitatea de a urmări obiec
tive practice precise pe locu
rile unde vor fi repartizau 
pentru practică. Și încă ceva, 
îndată ce ne vor sosi progra
mele de la institute, vom în
tocmi planuri calendaristice și 
vom face o repartizare a stu
denților pe subgrupe — aceas
ta cu acordul institutului. Prin 
rotație, conform planului de 
muncă, fiecare subgrupă va fi 
îndrumată către un anumit 
sector de activitate. Tn felul a- 
cesta repartizarea studenților 
pe întreaga întreprindere va fl 
uniformă, nu vor fi secții aglo
merate și altele mai puțin a- 
glomerate. In această situație, 
însă va fl necesar ca în flecare 
sector să existe un specialist 
care să se ocupe îndeaproape 
de studenți, să-i îndrume și 
să-i controleze. Aceasta pentru 
că asistenții care-i vor însoți 
nu vor putea „acoperi" o uzi
nă așa de mare ca a noastră, 
în consecință, am stabilit deja 
cine vor fi specialiștii care vor 
răspunde de fiecare sector. Am 
pregătit și un număr de 500

te raractete — paesrs ficeaa 
grrtr-T ctae — ta oare
*c«șu gpw-J «r ting wri. tte- 

tM„mu vor taSBUBa 
ritoir ca ca s-o ocupat ștu- 
aetta dta subgrupa pa caia

De asemccaa. petnru ca stu- 
oer.;. să aibă o imagine clară 
a uzina, conducerea a daaara- 
nat mai mulți ingineri care 
vor prezenta partea construc
tivă, procesele tehnologica și 
utilajele uzi net Vom lua și mă
suri ca studenților, înainte de 
a li se vorbi despre o mașină, 
înainte de a li se explica ca
racteristicile ei și modul de 
funcționare, să li se ofere po
sibilitatea de a studia docu
mentația tehnică și de a cu
noaște pe viu mașina res
pectivă.

Și tot înainte de sosirea stu
denților va fi gata planul ac
țiunilor cultural-artistice și e- 
ducative la care aceștia vor 
participa alături de tinerii din 
uzină.

• ION SĂLAJAN, inginer 
șef al Uzinelor „Republica"

Nu am luat încă nici un fel 
de măsuri. Pînă vor veni stu
denții în practică este mai 
mult de o lună, așa că avem 
destul timp. începerea practi
cii nu ne va surprinde nepre
gătiți. Le vom asigura tuturor 
locurile de muncă.

(Intr-adevăr, mai este destul 
timp pînă cînd studenții vor 
sosi în practică. Dar sarcina 
uzinei nu se reduce numai la 
asigurarea locurilor de muncă 
studenților practicanți. Specia
liștii din uzine — și nu numai 
de Ia „Republica" — au în a- 
ceastă perioadă sarcina să 
participe alături de cadrele di
dactice din facultăți la intoc-

Cum pregătiți 
secerișul ?

(Urmare din pag. I)

de toamnă le vom recolta cu 
mijloacele mecanice ale brigă
zii de tractoare. Restul, întru- 
cit terenul este în pantă, le 
vom recolta cu mijloacele gos
podăriei. Noi sîntem pregătiți, 
putem începe si mîine, seceri
șul. Pregătirile le-am început 
de mult. încă în timpul iernii 
am reparat toate uneltele pe 
care le folosim la recoltat, 
precum și cele 40 de atelaje 
necesare pentru transportul 
grînelor și al paielor. Au fost 
reparați 600 de saci, au fost 
curățate și reparate magaziile. 
La transport vom folosi din 
plin cele două autocamioane, 
două remorci ale brigăzii de 
tractoare, precum și toate ate
lajele.

La nevoie vom închiria și 
alte mijloace de transport. 
Ne-am gîndit ca în primul rînd 
să ne achităm obligațiile con
tractuale, așa că autocamioa
nele vor transporta cantitățile 
contractate de grîne din lan, 
sau arii direct la baza de re
cepție. Pentru ca strîngerea 
recoltei să se facă într-un timp 
cît mai scurt și fără pierderi, 
iar transportul grînelor și al

paielor precum și eliberarea 
terenului să se desfășoare în 
ritmul necesar, vom mobiliza 
zilnic la lucru 800 brațe de 
muncă.

Din cele relatate rezultă că 
atît colectiviștii cît și mecani
zatorii, cadrele de conducere 
din unitățile agricole din raio
nul Luduș, se preocupă încă de 
pe acum de pregătirea tuturor 
condițiilor pentru ca strînge
rea recoltei să se facă în timpul 
optim și fără pierderi. Există, 
totuși, unele neajunsuri care 
pot fi înlăturate. La G.A.S. 
Cuci, de exemplu, ritmul repa
rațiilor este încă necorespun
zător. Din 8 combine numai 4 
sînt reparate. Nn sînt pregă
tiți nici toți sacii de care au 
nevoie și numai pentru două 
din cele 8 combine au asigu
rate colectoare de pleavă. La 
G.A.C. Ghețani ca și la G.A.C. 
Cuci, nu s-a acordat încă aten
ția cuvenită pregătirii spațiului 
de depozitare a cerealelor pe 
motivul că mai este timp. Timp 
e destul, dar nu trebuie să 
uităm că pe măsură ce trece, 
muncile din cîmp se aglome
rează. Iată așadar, cîteva lu
cruri care mai trebuie făcute 
neîntîrziat.

M A T O G
1645; 18.45; ÎL grădină ora 
». Grivița orele : 9; 11; 13; 
1545; 1745; 1945; 2145, Tomis 
orate: 9; U; 13; 1545; 1745; 
*.9.15: 21,15^ Aurora orele 9; 11; 
U: 15.15; 1745; 19,45; 21,15, 
grădiri ora 20, Modern orele: 
1J0; 1L45: 14; 16,15; 1830;
Î145 grătaaă ora 20,30), Fero- 
riar orele: 10; 12; 14.15; 16,15, 
Arenele Libertății 20: grădina 
Toctas — 20. TINĂBUL DE 
PE VASUL COLUMB — d- 
nemazrop — ruletei la Câr
peli orele: 10; 12; 14; 16;
ora 19, Seara prietenilor fil- 
teuhtil. ÎMBLÎNZTTORII DE 
■SIUBB -- d»M*8sp  
— ratatei la Festival orele 
9: 11; 13; 15; 17: 19; 2L, 

ora 20. Floreasca o- 
rete: ÎS; 1845; 2030. ANO
TIMPURI ruteeză la Victoria 
□rele: 9,45; 12; 1445; 16J0; 
18.45: 21. Excelsior orele : 10; 
12; 15; 16; 1845; 2030. KALO- 
LAN rulează la Central orele : 
940; 11,45; 14; 1645; 1840;
20,45, Viitorul orele 16; 18; 
20, Pacea orele: 18; 18,15; 
2040. DIVORȚ ITALIAN ru
lează la Lumina orele : 9.45; 
11; 14; 1645; 1840; 20,45. TO
TUL DESPRE EV A rulează la 
Union orele: 14,30; 1740;
20,30, Cosmos orele: 16; 19. NU 
SE POATE FARA DRAGOSTE 
rulează la Doina orele : 11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, (pro-

R A F E
gram pentru copii ora 10). 
FRAȚII CORSICANI — ci
nemascop — rulează la Giu- 
lești orele 10; 12; 15,30 18;
2030, Crîngași orele : 11, 14,30; 
17; 19,30. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop — 
Munca orele 15; 17; 19; 21, 
grădina Vitan ora 20. NU 
PLECA rulează la Cultural 
orele: 16; 18,15; 20,30. UN
OM CARE NU EXISTA ru
lează la Feroviar orele î 18,30; 
20,30, Adesgo orele: 15,30;
18; 20,15. CUM STĂM
TINERE ? rulează la Da
cia orele: 9; 11; 13; 15;
17; 19; 21, TAXIUL MOR- 
ȚTI rulează la Buzești orele: 
16; 18,15; 20,30, grădină ora 20. 
AVENTURILE UNUI TÎNAR 
— cinemascop — rulează la 
Bucegi orele 10; 13; 16; 19, 
grădină ora 20,15, Miorița 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Arta 
orele: 14,15; 16,30; 18,45; 21,
grădină ora 20, Volga orele 
9; 12: 15: 18; 21, Flamura 
orele 9; 12: 15; 17,43; 20,30). 
Grădina Moșilor ora 20. UN 
SURÎS TN PLINA VARĂ ru
lează la Unirea orele: 16; 
18.15, grădină ora 20,30, ANA
CONDA rulează la Flacăra 
orele : 14; 16; 18,15; 20,30, Co- 
lentina orele: 14,15; 16,30;
18,45; 21, grădină ora 20, Lira 
orele : 15; 17; 19, grădină ora: 
2L

ANUNȚ
Combinatul chimic Craiova
cu sediul în Cal. Unirii nr. 120, angajează următoarele 

categorii de personal:

— Ingineri chimiști
— Ingineri mecanici
— Ingineri energetici
— Ingineri electrotehnici
— ingineri electronici
— maiștri chimiști
— maiștri mecanici
— maiștri electricieni
— maiștri energetici

Condiții de angajare, conform H.C.M. pentru ingineri 
și maiștrii.

Combinatul se angajează să asigure locuință pentru ingi
neri și maiștrii.

Doritorii se vor prezenta sau adresa în scris la Serviciul 
Personal învăță, aînt al Combinatului Chimic Craiova.

tr.tvnr.lt


JAWAHARLAL NEHRU
Dezbaterile din Consiliul

de Securitate

DELHI 27 (Agerpres). — 
Miercuri la ora 14 (ora locală) 
a încetat din viață în urma 
unul atac de cord, eminentul 
om de stat Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei. 
Știrea încetării din viață a Iul 
J. Nehru a fost anunțată în 
Parlamentul indian de Subra- 
maniam, ministru în guvernul 
Indiei. Lucrările Parlamentu
lui au fost suspendate. Pe în
treg teritoriul Indiei drapele
le naționale au fost coborîte 
în, berna în semn de doliu.

Guvernul indian s-a întrunit 
miercuri într-o ședință de do
liu, în cadrul căreia președin
tele republicii S. Radhakrish- 
nan a adus un omagiu memo
riei lui Nehru.

Guvernul indian a pro
clamat doliu național pe timp 
de 12 zile. Toate întreprinde

rile șl Instituțiile de stat din 
India își vor înceta activitatea 
timp de două zile.

Corpul neînsuflețit al lui 
Jawaharlal Nehru se află de
pus la reședința sa din Delhi. 
In tot cursul nopții de 
miercuri spre joi porțile reșe
dinței vor fi deschise pentru 
ca populația să poată aduce 
un ultim omagiu eminentului 
om de stat indian.

Cortegiul funebru va porni 
în dimineața zilei de joi 28 
mai de la reședința primului 
ministru spre malul rîului 
Jumna unde corpul neînsufle
țit al lui J. Nehru va fi inci
nerat, în apropiere de locul 
unde cu 16 ani în urmă, la 30 
ianuarie 1948, a fost asasinat 
conducătorul luptei de elibe
rare al Indiei, Mahatma 
Gandhi.

J. Nehru, eminent om de stat 
al Indiei, s-a născut la 14 noiem
brie 1889, la Allahabad. El și-a 
făcut studiile în Anglia și, după 
întoarcerea sa în India, în anul 
1912, a început să practice avo
catura la Tribunalul suprem din 
Allahabad. în același an, a in
trat în partidul 
Congresul Națio
nal Indian și de 
atunci a luat 
parte activă la 
viața politică a 
Indiei. Din anul 
1918 a fost 
fără întrerupere 
membru al orga
nelor conducă
toare ale parti
dului Congresul 
Național Indian, 
fiind ales de mai 
multe ori pre
ședinte al acestui 
partid.

J. Nehru a 
participat ca mi
litant de frunte 
la mișcarea de 
eliberare națio
nală, din care
cauză el a fost arestat în repetate 
rînduri de autoritățile engleze, 
petreeîndu-și în închisorile colo
niale aproape 10 ani. Acolo el a 
scris cunoscutele cărți : „Descope
rirea Indiei" și „Autobiografie", 
traduse și în limba romînă.

După proclamarea, la 15 august 
1947, a independentei Indiei. 
Nehru a fost fără întrerupere 
prim-ministru, îndeplinind în a- 
celași timp funcțiile de ministru 
al afacerilor externe și de pre
ședinte al Comisiei de planificare.

Sub conducerea guvernului in
dian în frunte cu Jawaharlal Ne
hru, poporul indian a obținut

succese de seamă în dezvoltarea 
economică și culturală a Indiei, în 
consolidarea independenței sale.

Afirmîndu-se ca o personalita
te marcantă a vieții internaționa
le contemporane, J. Nehru a pro
movat în domeniul politicii exter
ne, în fruntea guvernului indian, 

o politică de 
pace, prietenie și 
colaborare între 
popoare. El și-a 
dobîndit o înaltă 
apreciere în opi
nia publică mon
dială, prin efor
turile pentru pro
movarea princi
piilor coexisten
ței pașnice între 
statele cu orân
duiri sodale di
ferite, pentru des
tinderea încor
dării internațio
nale, pentru în
făptuirea dezar
mării generale și 
totale, pentru li
chidarea definiti

vă a rămășițelor colonialismului.
Legăturile dintre Republica In

dia și Republica Populara Romînă 
s-au dezvoltat continuu, în inte
resul șt avantajm ambelor țări, 
iar primul ministru Nehru a avut 
un rol însemnat in această evolu
ție. Deosebit de rodnice pentru 
stringerea relapJoc de prietenie și 
colaborare dintre țâriLe noesere 
au fost vtzireie la nirei ir-ak ia 
India și România ale coodacatdri- 
lor lor.

în aceste clipe c-e grea tacer- 
care pentru poporul raiim, po
porul romîn împărtășesce aiza 
sa durere și îi adresează expresia 
sentimentelor sale de prrxobda 
compasiune.

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
In Consiliul de Securitate al 
O.N.U. continuă dezbaterile pri
vind plîngerea Cambodgiei în le
gătură cu acțiunile de la fron
tiera cu Vietnamul de sud.

Reprezentantul Franței', Roger 
Seidoux, care prezidează, ședința 
Consiliului de Securitate, a sus
ținut plîngerea Cambodgiei și s-a 
declarat de acord cu convocarea 
imediată a conferinței de la Ge
neva, da singura soluție menită 
să contribuie la garantarea inte
grității teritoriale și neutralității 
Cambodgiei. în scopul evitării re
petării unor astfel de incidente, a 
declarat el, Comisia internațională 
de control, instituită prin acordu
rile de la Geneva, va trebui să în
treprindă inspecții la frontiera 
dintre Cambodgia și Vietnamul de 
sud.

Reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Adlai Steven
son, a deplîns incidentele de la 
granița Cambodgiei cu Vietnamul 
de sud și s-a pronunțat pentru 
trimiterea de trupe O.N.U. în re
giunea de frontieră, opunîndu-se 
convocării conferinței de la Ge
neva și extinderii atribuțiunilor 
comisiei internaționale de control 
asupra acestei regiuni.

Reprezentantul Marocului, Taibi 
Benhima, a sprijinit plîngerea 
Cambodgiei și cererea sa de a fi 
convocată Conferința de la Geneva 
pentru a i se garanta neutralitatea 
și integritatea teritorială. Vorbi
torul s-a declarat înpotrîva propu
nerilor sud-vietnameze, sprijinite 
de S.U.A., privind crearea unei co
misii pentru delimitarea graniței 
dintre Cambodgia și Vietnamul de 
sud și formarea unor imitați mi
litare mixte de către cele două 
țări, cu sarcina de a supraveghea 
zona de frontieră.

A uimat ia cuvînt Huot Sam- 
bath, ministrul afacerilor externe 
al Cambodgiei, care a reafirmat 
poziția guvernului său față de 
propunerile sud-vietnameze, res- 
pingîndu-Ie ca inacceptabile și 
contrare neutralității țării sale.

In cuvînrul său, reprezentantul 
UJLS-S-, Fedorenko, a condam
nat »rț7ST-:> fcapetrira Cambod
gia și s-a proeunțat în sprijinul 
cereru Cambodgiei privind convo
carea in cel mai scurt timp a con
ferinței de la Geneva.

CcetssExI de Securitate al O-N.U. I 
își coc» dezrisxrix in aceia

★

Știrea morții lui J. Nehru 
a fost primită cu vie emoție 
în întreaga lume. Lucrările 
diferitelor organisme ale Or
ganizației Națiunilor Unite și 
ale altor foruri internaționale 
— U.N.E.S.C.O., Conferința de 
la Geneva pentru comerț și 
dezvoltare — au fost întrerup
te în semn de doliu. Secreta
rul general al O.N.U., U Thant 
a adus un omagiu marelui 
dispărut, elogiind activitatea 
neobosită și meritele lui J. Ne
hru în lupta pentru pace și 
colaborare între state.

Pe adresa guvernului in
dian și a Președinției Repu
blicii India sosesc din întrea-

*

ga lume numeroase mesaje și 
telegrame de condoleanțe din 
partea conducătorilor de state 
și guverne, din partea a nu
meroase personalități ale vie
ții publice internaționale.

Pînă miercuri seara și-au a- 
nunțat oficial participarea la 
funeralii primul ministru al 
Angliei, Douglas-Home, pre
mierul Ceylonului, d-na Siri- 
mavo Bandaranaike, A. N. 
Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Dean Rusk, secreta
rul Departamentului de Stat 
al S.U.A., și alte persoane ofi
ciale.

Mesajul președintelui indici
DELHI 27 (Agerpres). — In

tr-un mesaj radiodifuzat a- 
dresat poporului indian cu 
prilejul încetării din viață a 
lui Jawaharlal Nehru, pre
ședintele Indiei S. Radha
krishnan a declarat că în 
persoana lui Nehru națiunea 
a pierdut pe unul din cei mai 
mari luptători pentru liberta
te șl pe unul din creatorii In
diei contemporane. „Nehru, a 
declarat președintele, a crezut 
cu toată convingerea în pacea 
în întreaga lume. Memoria 
conducătorului nostru va fi 
cinstită cel mai bine dacă 
vom servi idealurile lui. Este 
greu să ne imaginăm India 
contemporană fără luptătorul 
activ Jawaharlal Nehru. O 
dată cu moartea sa a fost în

cheiată o epocă în istoria țării 
noastre".

Elogiind meritele lui Nehru 
în cucerirea independenței 
naționale a Indiei, președinte
le s-a referit la marea sa con
tribuție în construirea econo
miei țării.

Referindu-se la atitudinea 
lui Nehru față de cele mal 
importante probleme interna
ționale, S. Radhakrishnan a 
arătat că fostul prim-minis- 
tru s-a pronunțat cu toată pu
terea și fermitatea caracteru
lui său pentru lichidarea co
lonialismului pe întreg globul 
pămîntesc. Cuvintele lui, a 
subliniat președintele, au fost 
întotdeauna ascultate cu res
pect

Numirea lui Gulzarilal Nanda

ca prim-ministru ad-interim
DELHI 27 (Agerpres). — în 

legătură cu încetarea din via
ță a primului ministru al In
diei, Jawaharlal Nehru, pre
ședintele Republicii India, 
Sarvapalli Radhakrishnan, l-a 
numit pe Gulzarilal Nanda 
prim-ministru ad-interim.

Conform Constituției In
diei, o dată cu încetarea din 
viață a primului ministru, gu
vernul său se dizolvă.

După depunerea jurămîntu-

lui, care a avut loc în Palatul 
prezidențial, G. Nanda a pro
pus tuturor membrilor guver
nului precedent sa rămînă la 
posturile lor pînă la ședința 
Comitetului executiv al frac
țiunii parlamentare a Congre
sului, care va avea loc la 29 
mai. La această ședință va fi 
ales un nou prim-ministru, 
care va fi însărcinat cu for- i 
marea guvernului.

delegațiile guverna- 
ale R. P. Romîne și 
Unite. Membri

Tratativele dintre delegațiile

guvernamentale ale R.P. Romîne și S.l/.A.

municipal Turku,

în sala 
loc, sub 

de 
un concert dat 

compus din

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — Miercuri au conti
nuat la Washington tratative
le între 
mentale 
Statelor

delegației romîne au avut, de 
asemenea, întrevederi cu re
prezentanți ai ministerului a- 
griculturii al S.U.A. și cu 
membri ai conducerii „Export- 
Import Bank".

Cuvîntarea. radiotelevizată
a lui N. S. Hrușciov

R. S. Cehoslovacă. Clădirea po
litehnicii de la Bratislava

In Comisia

HELSINKI. — Ca urmare a 
acțiunii de înfrățire dintre o- 
rașele Constanța și Turku, în 
Finlanda a sosit o delegație a 
Sfatului popular al orașului 
Constanța. Delegația este con
dusă de președintele Comite
tului executiv al orașului Con
stanța, Nicolae Petre.

La sosirea în Finlanda, de
legația a fost întîmpinată de 
Oyvind Stadius, prim-vicepre
ședinte al consiliului munici
pal al orașului Turku, Kristo- 
fer Graesbeck, director la

Consiliul 
ziariști.

PARIS. — Marți seara, 
Gaveau din Paris a avut 
auspiciile Asociației franceze 
acțiune artistică, 
de „Trio București", 
pianistul Valentin Gheorghiu, vio
lonistul Ștefan Gheorghiu și vio
loncelistul Radu Aldulescu. Con
certul a cuprins lucrări de Beetho
ven, Schumann și Valentin Gheor
ghiu. A asistat un numeros pu
blic, care a făcut o primire căldu
roasă artiștilor romîni, rechemîn- 
du-i da mai multe ori la rampă.

s

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
La 27 mai, N. S. Hrușciov, șe
ful guvernului sovietic, care 
s-a înapoiat luni din R.A.U., a 
rostit o cuvîntare radiotelevi
zată. în cuvîntarea sa, el a a- 
preciat drept un eveniment 
de seamă în viața poporului 
egiptean, zăgăzuirea Nilului și 
încheierea primei părți a lu
crărilor de construcție a bara
jului de la Assuan.

„Dorim ca eforturile lumii 
socialiste — a spus vorbitorul 
— ale mișcării de eliberare 
națională, forțele revoluționa
re ale oamenilor muncii din 
țările capitaliste să se unească 
în lupta împotriva imperialis
mului, împotriva jugului mo
nopolurilor, împotriva colo
nialiștilor vechi și noi“.

N. S. Hrușciov a arătat că 
tehnica, gîndirea inginerească, 
energia și voința oamenilor so
vietici, care lucrează pe șan
tierul de construcție a baraju
lui de la Assuan, au ilustrat 
o dată mai mult marile posi
bilități tehnice și științifice de 
care dispune statul socialist

Șeful guvernului sovietic a 
arătat că asupra sa și a mem
brilor delegației sovietice au 
produs o deosebită impresie 
construcțiile moderne pe care 
le realizează poporul eliberat 
al R.A.U., în primul rînd ba
rajul de la Assuan, pămînturi- 
le smulse deșertului. „Ne 
bucurăm din toată inima de 
succesele prietenilor noștri a- 
rabi și le urăm cu căldură noi 
realizări în valorificarea tere
nurilor din deșert**.  El a arătat 
că in cei 12 ani care au trecut 
de la victoria revoluției- R-A-U.

un mare pas t

culturii sale, în construirea u- 
nei vieți noi“.

N. S. Hrușciov a comunicat 
că a avut cu președintele Ga
mal Abdel Nasser și convorbiri 
în probleme de ideologie, unde 
există puncte de vedere dife
rite. „Totuși, a spus el, inter
pretarea diferită a unor feno
mene nu ne împiedică să întă
rim prietenia dintre cele două 
state, prietenie care se înteme
iază pe comunitatea țelurilor 
în lupta împotriva imperialis
mului, a colonialismului, în a- 
părarea păcii și a coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri 
sociale diferite".

După cum a spus N. S. 
Hrușciov, din declarațiile pre
ședintelui Nasser „se poate 
desprinde concluzia că între 
noi nu există divergențe deo
sebite" în interpretarea pro
blemei unității arabe.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la convorbirile avute cu pre
ședinții Algeriei, Yemenului și 
Irakului.

Analizînd declarația comu
nă, vorbitorul a declarat că ea 
este apreciată de guvernul so
vietic drept „document impor
tant îndreptat spre destinde
rea continuă a încordării in
ternaționale, spre întărirea 
păcii“. „Vizita noastră, a ară
tat șeful guvernului sovietic a 
dovedit că între R.A.U. și 
U.R.S.S. există posibilități 
prielnice pentru o colaborare 
prietenească, încununată de 
succes in numele intereselor 
popoarelor noastre, în numele 
intereselor tuturor popoarelor 
care luptă pentru pace, demo
crație și procres social-.

In legă tură cu Încetarea din 
viață a pruzului miniștri al 
Jnrtart, J. Neriru. X. S. Hruș- 
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pentru problemele 
agricole

a Parlamentului
european

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
Comisia pentru probleme agricole 
a Parlamentului european (orga
nism cu caracter consultativ care 
întrunește reprezentanți parlamen
tari din cele șase țări membre ale 
Pieței comune) a cerut Comisiei 
Pieței comune să adopte de în
dată o serie de măsuri menite să 
pună capăt crizei actuale care se 
manifestă pe piața ouălelor în a- 
numite țări membre ale comuni
tății. După cum relatează buleti
nul economic al agenției France 
Presse, comisia a adoptat o mo
țiune în care se subliniază că a- 
ceastă criză este „susceptibilă să 
lovească în venitul agricultorilor" 
din țările membre. In moțiune se 
cere comisiei Hallstein să dea asi
gurări că pe viitor vor fi adoptate 
măsuri care să lichideze concu
rența în cadrul comunității pro
vocată de importurile de ouă din 
afara Pieței comune. Buletinul a- 
mintește, pe de altă parte, că 
săptămîna trecută prețul ouălelor 
a înregistrat o scădere bruscă pe 
piața belgiană fapt care a dat 
naștere la un puternic protest din 
partea „Boerenbond" 
țăranilor din Belgia) . x 
importurilor de ouă în R.F.G. din 
terțe țări.

(Asociația 
împotriva

CONGO: Dizlocarea unor trupe
O. N. U. în provincia Kivu

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a anunțat că a fost acceptată ce
rerea guvernului congolez de a fi 
trimise trupe ale O.N.U. în pro
vincia Kivu, unde au loc lupte de 
partizani. Potrivit agenției Asso
ciated Press, se plănuiește trimi
terea în capitala acestei provincii, 
Bukavu, a unui batalion nigerian 
cu un efectiv de 900 de oameni, 
pentru a sprijini trupele guverna
mentale în operațiunile împotriva 
partizanilor.

Purtătorul de cuvînt a confirmat 
că guvernul congolez a adresat o 
cerere verbală în acest sens șefu
lui operațiunilor O.N.U. în Congo, 
dar că ordinul de dizlocare a tru
pelor O.N.U. în provincia Kivu 
va fi dat numai după ce se va 
primi o cerere în scris. El a pre
cizat că această acțiune nu va 0- 
pri operațiunile de retragere a tru
pelor O.N.U. din Congo, prevăzuta 
să se termine la 30 iunie.

S-a anunțat, totodată, că o 
companie de parașutiști congolezi 
a fost transportată pe calea aeru
lui în provincia Kivu. Efectivul 
trupelor congoleze angajate în 
luptele cu partizanii se ridică la 
1400 de militari. „Dar, 
genția Associated Press, 
acestor trape este foarte

Aceeași agenție arată că parașu- 
tiștii constituie „elita armatei lui 
Mobutu".

Ofensiva anunțată de ministe
rul apărării cu cîteva zile în urmă 
nu a avut pînă în prezent nici' un 
rezultat. Partizanii 
controleze o vastă 
provincia Kivu.

La, Elisabethville 
în Katanga, au fost luate măsuri 
stricte de siguranță pentru a pre
veni, potrivit agenției’ U.P.I., ex
tinderea acțiunilor de partizani 
din provincia Kivu. Autoritățile 
au impu9 severe restricții de cir
culație, au interzis intrarea orică
rei persoane neautorizate în Ka
tanga și au supus unui control 
mai strict cartierele africane ale 
celor două orașe.

continuă să 
regiune din

și Jadotville,

Orașul Albertville 
ocupat de către forțele 

răsculaților

scrie a- 
moralul 
scăzut”.
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Marți seara a 
venind de la

Partizani din Guineea portugheza znstru 
momentului capturat de la trupele cotea:

ELISABETHVILLE 27 (Ager
pres). Agențiile de presă anun
ță că orașul Albertville, capitala 
Katangăi de nord, a fost ocupat 
de către forțele răsculaților. Știrea 
a fost confirmată de către consulul 
american Jonathan Dean, care 
aflind u-se intr-un avion ce urma 
să aterizeze pe aeroportul din 
Albertville, a fost nevoit si se în
toarcă la Elisabethville întrucit, 
după cum a declarat el, pistele 
aeroportului erau blocate de bari
cade ridicate de răsculați. Încercă
rile făcute de autoritățile congo
leze de a intra în legătură cu 
Albertville-ul au fost zadarnice, 
comunicațiile telegrafice și tele
fonice fiind întrerupte. In fruntea 
răsculaților se află Pierre Mulele, 
fost colaborator apropiat al lui 
Antoine Gizenga. Agenția Asso
ciated Press anunță că o garni
zoană a trupelor congoleze situa
tă în acest oraș s-a răsculat. 
Agenția nu confirmă însă, carac
terul acestei răscoale.
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BUDAPESTA. — U 27 mai, 

președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdullah al-Sallal. care 
se află într-o vizită oficială în 
R. P. Ungară, s-a întilnit cu 
Janos Kadar, președintele guver
nului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar și cu Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare.

GENEVA — La Palatul Nați
unilor din Geneva s-a deschis 
marți cea de-a 34-a sesiune a 
Consiliului executiv al Organiza
ției Mondiale a Sănătății. Actu
ala sesiune va discuta, printre al
tele, programul de activitate al 
O.M.S. pe perioada 1967—1970. 
Totodată, ea va pregăti și ordinea 
de zi a celei de-a 18-a sesiuni a 
O.M.S., ce va avea Ioc tot la Ge
neva în 1965.

Președinte al acestei sesiuni a 
Consiliului executiv a fost ales 
dr. H. B. Turbott (Noua Zedendă).

OTTAWA. — Primul ministru a! 
Canadei, Lester Pearson, a înaintat 
Camerei Comunelor propunerea cu 
privire la schimbarea drapelului și 
a imnului national canadian.

Proiectul noului drapel, aprobat

SEUL. — Agecțza Reuter 
relatează că in cursul zilei de 
miercuri s-au semnalat noi 
incidente în Coreea de sud. 
Un număr de aproximativ 500 
de studenți ai universității din 
orașul Kwangju au organizat 
o demonstrație pe străzile ora
șului. purtând pancarte cu in
scripția : ^Președintele Pak 
Cijan Hi să-și dea demisia" !

Poliția a intervenit, încer- 
cînd să-i împrăștie pe demon
stranți. In timpul ciocnirilor, 
mai mulți studenți și polițiști 
au fost răniți- Zece studenți 
au fost arestați

BRUXELLES. — 
sosit la Bruxelles, 
Bonn, senatorul democrat din par
tea statului Massachusetts, Edward

CAIRO. — Marți a
avui Ioc o ședință extraordinară a 
guvernului R-A.U. Prizsal Bdnistrs 
Aii Sabri a declarat că gzr.erxzl a 
dezbătut acordul dintre R.A.U. si 
Republica Irak, semnat ae preșe
dinții celor două țări, și a aprobai 
declarația pe care o va prezenta 
în Adunarea Națională.

Seara, Aii Sabri a dat citire de
clarației, in Adunarea Națională 
a R.A.U. 1

de la Epidaur

/osif Ben Abraham, în vîrstă 
de 107 ani, a apărut în fața 
unui tribunal din Chicago 

pt'.irn o infracțiune la legea cir- 
alzției. El a fost achitat, deoa
rece r.u mai fusese niciodată pe- 
nxî-zai pentru o asemenea infraâ- 
țnae de ând a început să conducă 
mzr.rz, adică din anul... 1914.

Ben Abraham trăiește acum cu 
z 12-a soție și are 65 de copii. în
trebat de un reporter cîți nepoți 

Ben Abraham a răspuns: 
Jăa poți să numeri stelele

In urma unei violente dispute 
familiare, Clyde Nichols, 
din Austin, statul Texas, a 

scos un revolver și a tras în soția 
sa, Irene, lovind-o în dreptul ini
mii, dar inima ei nu era... acolo. 
Intr-adevăr, Irene Nichols se năs
cuse cu o deficiență congenitală, 
având inima la dreapta, caz foarte 
rar. Glontele a străbătut corpul 
și s-a oprit în omoplat, rănind-o 
grav, dar nu mortal.

La Stockholm se paie că au venit zile călduroase. Elefanții 
grădinii zoologice „Skansen" au simțit nevoia unui duș rece

Noi incidente

NICOSIA 27 (Agerpres). — 
Marți, unități ale forțelor O.N.U. 
din Cipru au fost atacate cu 
focuri de armă în trei incidente 
separate în strivitoarea*  Kyreniei, 
unde cele două comunități cipriote 
se înfruntă de mai bine de trei 
luni pentru dobîndirea controlului 
asupra șoselei de importanță stra
tegică ce leagă această regiune cu 
capitala Ciprului, Nicosia.

Primul atac a fost dezlănțuit de 
ciprioții greci împotriva unei pa
trule suedeze și austriece. Aproa
pe imediat după acest atac o pa
trulă canadiană care escorta ci- 
prioți greci la muncile agricole a 
fost supusă unui tir de către ci
prioții turci care dețin poziții for
tificate în regiunea Temblos. Co
mandantul regimentului 22 cana
dian, maiorul Patrick Tremblay, a 
cerut întărirr^-clorlalte forțe cana
diene. După o scurtă întrerupere a 
focului, ciprioții turci au începiit 
din nou să tragă asupra canadie
nilor. Comandantul trupelor cana
diene, locotenent-colonel Andrew 
Woodcock, a intrat imediat în le
gătură cu liderii ciprioților turci 
în vederea încetării focului. Un 
alt incident s-a produs cînd o 
patrulă a O.N.U. a încercat să pă
trundă în zona ostilităților din ju
rul castelului St. Hilarion.

Agenția Prance Presse infor
mează că generalul Gyani, coman
dantul forțelor O.N.U. a avut 
marți seara o întrevedere cu vice
președintele Kuciuk căruia i-a în- 
mînat un protest în legătură cu 
aceste incidente. Pe de altă parte, 
un purtător de cuvînt al guver
nului cipriot a declarat că se vor 
institui anchete speciale în vede
rea stabilirii răspunderilor în le
gătură cu aceste incidente. El a de
clarat că vinovății vor fi sancțio- 
noți.

In același timp, în localitatea 
Ayos Theodoros din regiunea Lar- 
naka au fost înlăturate baricadele 
și fortificațiile celor două comu
nități. îndepărtarea acestor forti
ficații a avut loc în prezența for
țelor O.N.U. Cele două comunități 
și-au oferit reciproc daruri pen
tru a marca reconcilierea interve
nită.
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