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ALBUM DIURN LA CĂLAN TRACTORUL U-651 încheierea concursului

Suita de reportaje de pe itinera- 
riul Reșița-Oțelul Roșu-Valea Jiu- 
lui-Hunedoara se încheie.

Pînă la publicarea unei pagini de 
ziar în care vom face cîteva însem
nări pe marginea celor mai impor
tante aspecte întîlnite în acest 
drum, prezentăm în numărul de 
astăzi un fotoreportaj de la Uzina 
„Victoria“-Călan.

în ritmurile industriale ale regiu
nii Hunedoara se fac simțite intens 
și pulsațiile energice ale unei 
uzine siderurgice cu un nume cu
noscut : „Victoria“-Călan. Produ- 
cînd fontă, semicocs și piese turna
te, uzina asigură o mare parte din 
nevoile de fontă cenușie ale indus
triei noastre.

Colectivul uzinei se prezintă as
tăzi, după cinci luni de muncă 
din acest an, cu un bilanț care-i dă 
optimism și forță pentru alte și alte 
succese. Angajamentul uzinei stabi
lea la începutul anului o depășire a 
producției la fontă de 4 000 de tone, 
stabilea 200 de tone de piese turna
te peste plan, economii la prețul de 
cost de 2 000 000 lei. Ziarele din ul
timele zile au publicat o știre de la 
Călan prin care se anunța că din 
cele 4 000 de tone de fontă au fost 
realizate peste 1 900, că economiile 
la prețul de cost ating pînă acum 
suma de 3 028 000 lei.

In dimineața în care am vizitat 
uzina, am fost martorii unor scene 
obișnuite de muncă. Fotoreporterul 
nostru a înregistrat multe asemenea 
imagini.

In timpul deșarjării unuia dintre 
cele două furnale, am văzut acel 
spectacol neobișnuit al luptei jurna
liștilor pentru stăpînirea șuvoiului 
de foc, spectacol care vorbește des
pre felul în care trebuie înțelese 
cifrele pe care ni le-au prezentat 
statisticienii. La cele două furnale 
din Călan a crescut indicele de uti
lizare cu 1,161 la sută. O inițiativă 
pornită de furnaliștii hunedoreni 
potrivit căreia toate depășirile de 
plan la producția de fontă să fie 
realizate cu cocs economisit, aprins 
rădăcini și la Călan. Principalul 
mijloc de economisire a cocsului 
este ridicarea temperaturii aerului

insuflat în furnal. Furnaliștii din 
Călan au găsit posibilități proprii 
pentru creșterea acestor tempera
turi. Ei au modificat ventilatoarele 
printr-o inovație care sporește de
bitul aerului și presiunea lui, au 
sporit consumul de gaz metan, au 
sporit intensitatea de ardere la gu
rile de vînt, așa incit acum se eco
nomisesc pentru fiecare tonă de 
fontă 43 kg de cocs. Cu cocsul eco
nomisit astfel se pot produce 2 983 
tone de fontă. Tinerii de aici, pentru 
că lucrează în special la întreținere 
și dozare, își au înscrisă în realiză
rile colectivului contribuția lor spe
cifică tocmai în aceste domenii.

Fie că e vorba de Teodor Lavric, 
tînăr furnalist, fie că e vorba de 
Vasile Sîngeorzan, un alt tînăr 
furnalist, fie că e vorba de alți și 
alți tineri de aici, poți întilni mulți 
furnaliști ale căror fapte de muncă 
s-au făcut cunoscute mult dincolo 
de porțile uzinei.

Fonta astfel obținută, adunată în 
oalele de turnare, ajunge la banda 
de turnare în flux. De aici, în
cărcată direct în vagoane, pleacă 
spre furnizori.

Printre acești furnizori se află și 
cele două turnătorii ale Uzinei 
„Victor iau-Călan.

întrecerea socialistă a pus și aici 
în valoare energia unui colectiv 
harnic prin a cărui muncă s-au 
realizat peste plan anul acesta nu
mai la turnătoria l, de pildă, 13 
tone de radiatoare, 16 tone instala
ții sanitare, 11 tone vane pentru 
băi. Numai din această secție s-au 
realizat economii la prețul de cost 
de 168 264 lei. Despre tinerii din e- 
chipa lui Aurel Cîmpeanu, a celor 
din echipa lui Ion Tudoran, despre 
mulți alți tineri din secție și din 
uzină am aflat lucruri de laudă, lu
cruri care merită să fie scrise sub 
fotografiile unui amplu album de 
întrecere.

M. CARANFIL 
V. DINULESCU 

C. PRIESCU
Fotografiile : I. CUCU

In hala uneia din cele două turnătorii

La Uzina „Tracto
rul'*  din Brașov se 
află în fabricație de 
serie o nouă variantă 
a tractorului univer
sal de 65 cp. Acest 
tractor, denumit U- 
651, are dublă tracți
une și se fabrică para
lel cu tractorul U-650. 
El este destinat în 
special pentru aratul 
pămînturilor dure și 
pentru alte lucrări a- 
gricole pe terenuri ac
cidentate.

Noul tractor are a- 
celași motor ca și

tipul U-650 și, la 
fel ca acesta, este în
zestrat cu pornire e- 
lectrică, cu servo-co- 
mandă hidraulică a 
direcției, are o viteză 
sporită de lucru și re
dactor planetar, ceea 
ce ușurează condițiile 
de exploatare. El poate 
să furnizeze energie 
pentru o gamă largă 
de lucrări în agricul
tură, ca și-în con
strucții, economia fo
restieră, transporturi 
etc.

de tractorul 
noul tractor 

productivitate 
la sută mai 
iar forța nor-

Față 
U-650, 
are o 
cu 30 
mare, 
mală de tracțiune a- 
tinge 2 000 kg, față 
de 1 600 kg cît are 
tractorul U-650. Tre
cerea de la tracți
unea pe două roți la ' 
acea 
poate 
chiar în centrele de 
exploatare, într-un 
timp scurt.

de literatură romînă
pentru elevi

pe patru roți 
fi efectuată

(Agerpres)

Cronica
actualității

Manifestări consacrate
comemorării lui Emînescu

Magazine 
pentru forestieri
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — Nu de mult 
timp,. pentru aprovizionarea 
muncitorilor din gurile de ex
ploatare forestieră de la Cio
cănești, Cîrlibaba, Sesuri, 
Crucea, raionul Vatra Dornei, 
Paltina și Stulpicani, raionul 
Gura Humorului, au fost în
ființate magazine forestiere în 
care se găsesc atît produse a- 
limentare cît și articole de 
larg consum. De la începutul 
anului și pînă acum s-au în
ființat circa 20 de asemenea 
magazine. Astfel că în pre
zent există 107 magazine ale 
forestierilor. în primele 5 
luni ale anului, prin aceste 

unități s-aiu desfăcut măr
furi în valoare de peste 20 mi
lioane lei, cu aproape 5 mili
oane lei mai mult față de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

------•------

Telegramă

In regiunea Suceava au loc 
în aceste iile numeroase acți
uni consacrate comemorării a 
75 de ani de la moartea Iul ML 
hali Eminescu. La căminele cul
turale, casele raionale de cul
tură, cluburi, au loc conferințe, 
expuneri, montaje literare, în
chinate marelui poet. Conferin
ța „Eminescu — luceafărul poe
ziei romînești*  a fost expusă la 
căminele culturale din raioane
le Botoșani, Dorohol, Rădăuți, 
Gura Humorului. La biblioteci
le din raioanele Cîmpulung, 
Săveni, Fălticeni, au fost

La serile distractive,
în excursii
și drumeții,

la muncă patriotică,
pe

A m
scenele estivale,
toate acțiunile

tinerești,
la braț

Cîntecul și poezia se bucură firesc de o largă prețuire, ca și învățarea șl 
interpretarea lor. Ele dau frumusețe deosebită întîlnirilor tinerești, sînt me
sagerii înaripați ai prospețimii ce caracterizează însăși vîrsta minunată a 
tinereții și, de aceea, este normal să fie întîlnite pretutindeni, acolo unde 
trăiesc, muncesc, învață, petrec colective de tineri.

In toate satele și orașele țării, pe scenele căminelor culturale, ale cluburi
lor, pe estradele în aer liber, într-o emoționantă întrecere, cîntecul și poezia 
țin nedespărțită tovărășie sutelor și miilor de iubitori ai lor, sînt învățate și 
interpretate cu multă pasiune.

Venind în întîmpinarea acestor manifestări firești, cerințe ale tuturor ti
nerilor, comitetele regionale, raionale, orășenești și comunale ale U.T.M. 
organizează acțiuni pentru învățarea cîntecelor și a poeziilor, seri de reci
tări, concursuri, montaje literar-muzicale. Ziarul nostru a publicat relatări 
de la asemenea acțiuni care au avut loc, de exemplu, în multe organizații 
U.T.M. din Năsăud, Brașov, Tg. Mureș, Ploiești, București.

Continuăm seria acestor relatări dînd cuvîntul experienței în acest do
meniu din orașele Sibiu, Iași și Brașov.

Noi tipuri
Noi tipuri de ciment, 

cu caracteristici superi
oare, se înscriu printre 
realizările specialiștilor 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor. Principa
la caracteristică a ci
mentului Rim — 200 
constă în faptul că la 
24 de ore după turnare 
capătă o rezistență de

orga-

de

nizate seri de poezie In cadrul 
cărora numeroși tineri au reci
tat din poeziile Iui Eminescu.

In această săptămînă vor a- 
vea loc !n toate orașele regiu
nii simpozioane închinate vieții 
șl operei Iul Eminescu. La Bo
toșani va avea Ioc o sesiune 
științilică, iar la Ipotești — lo
cul de naștere al poetului — se 
pregătește o serbare cîmpe- 
nească la care își vor aduce 
contribuția numeroși soliști, re
citatori, cu un repertoriu inspi
rat din opera marelui poet.

(Agerpres)

La Școala medie „Nicolae 
Bălcescu" din ' Capitală s-a 
desfășurat marți dimineața 
festivitatea de încheiere a fa
zei republicane a concursului 
de literatură romînă pentru e- 
levii școlilor medii, pedagogi
ce, profesionale și tehnice a- 
gricole.

Deschizînd festivitatea, acad. 
Petre Constantinescu-Iași, pre
ședintele Societății de ști
ințe istorice și filologice din 
R. P. Romînă, a arătat că a- 
cest concurs, organizat cu 
sprijinul Ministerului Invăță- 
mîntului și al C.C. al U.T.M. 
în scopul de a stimula elevii 
să-și însușească bogate cu
noștințe de literatură romînă, 
a devenit o frumoasă tradiție. 
Anul acesta, la diferitele faze 
ale concursului au luat parte 
circa 17 000 de elevi.

Subiectele date candidaților 
au fost legate de cea de-a 
XX-a aniversare a Eliberării 
patriei. De asemenea, unele 
subiecte s-au referit la opera 
luceafărului poeziei romînești, 
Mihail Eminescu, de la moar
tea căruia se împlinesc 75 
de ani.

Analiza lucrărilor, a subli
niat acad. P. Constantinescu- 
Iași, a dovedit că elevii posedă 
bogate și temeinice cunoștințe 
de teorie literară, din dome
niul istoriei literaturii. De a- 
semenea, candidați! au reușit 
să sistematizeze materialul și 
să-l Prezinte într-o formă în
grijită, adesea personală. A- 
cest fapt demonstrează grija 
cu care profesorii s-au preo
cupat de pregătirea elevilor, 
precum și pasiunea lor pentru 
studiul literaturii noastre.

Elevii au fost felicitați de 
reprezentanți ai C.C. al U.T.M. 
și ai Ministerului Invățămîn- 
tului.

In încheierea festivității 
s-au îhmînat premii și men
țiuni unui număr de 35 elevi.

GH. ȘOVU 
profesor

în .iumele Comediei Fran
ceze, J?an Mar chat, societar 
al Corn -diei Franceze, profe
sor la Conservatorul Național 
de Artă Dramatică, a trimis 
președintelui Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheoe- 
ghe Ghcorghiu-Dej, o telegra
mă în care exprimă „omagiul 
recunoștinței pentru primirea 
de neuitat care a fost făcută 
Comediei Franceze în Repu
blica Populară Romînă“. „Pre
zența la prima noastră repre
zentație a șefului și conducă
torilor eminenți ai statului, se 
spune în telegramă, frumu
sețea țării și a Capitalei, căl
dura și finețea publicului, 
avîntul admirabil care se re
simte în toate domeniile și în 
special în domeniile cultural 
și teatral, vor rămîne în a- 
mintirile noastre și în adîncul 
inimii noastre".

...E cunoscută larga participare 
de care se bucură la Sibiu, în 
parcul „Sub arini" la statuia Lu
ceafărului liricii noastre, serile de 
poezie. Către acest loc, devenit se
diul încăpător al unei stagiuni 
permanente a poeziei, se îndrep
tau. sute de tineri din orașul nos
tru într-o zi din a doua săptămînă 
a lunii mai. Avea loc recitalul 
inaugural la care, ca și în anii 
trecuți, timp de o vară întreagă 
își vor da concursul sute și sute 
de tineri iubitori ai versului. Pe 
această scenă în aer liber vor e- 
volua cei iriai buni recitatori, ti
neri din toate organizațiile de 
bază U.T.M. ' și, alături de ei, cu 
aceeași pasiune, grupuri de actori 
de lă Teatrul de Stat, scriitori, 
poeți, invitați anume în mijlocul 
auditorilor obișnuiți — din ce în 
ce mai mulți — din parcul „Sub 
arini".

lată-ne, așadar, la prima întîl
nire cu poezia, aici, din vara a- 
ceasta. Cadrul este cu adevărat 
feeric, luminat discret de becurile 
ce înconjoară un mare spațiu în 
jurul statuii, de altfel cadrul cel 
mai adecvat poeziei. Rînd pe rînd. 
versurile lui Eminescu sînt rostite 
cu firească emoție de tineri, astă

2oo kg pe mp. Aceasta 
permite reducerea ter
menului de execuție la 
obiectivele industriale 
care necesită o con
strucție rapidă. Din a- 
celași tip a fost realizat 
cimentul Rim-300 care 
va fi folosit la fabrica
rea tuburilor de ciment 
centrifugate.

CU CÎNTECUL ȘI POEZIA
• La Copou, sub ramul Teiului

seară de cei de la Fabrica de con
fecții „Steaua roșie". Luîndu-le 
locul, la următoarea întîlnire, cei 
de la Uzinele „Independența" vor 
recita versuri alese,■ în cadrul . te
mei intitulate „Poeții cîntă patria, 
partidul".

Aplauzele cu care sutele de 
spectatori răsplătesc convingătoa
rei! emoție a recitatorilor sînt, și 
acum, o aprobare entuziastă, una
nimă, a unei inițiative ca aceasta. 
De altfel, aceleași aplauze for
mulează și exigențele de care tre
buie neapărat să ținem seama în 
organizarea recitalurilor următoa
re, pentru a le menține mereu la 
un nivel de desfășurare pe care 
însăși frumusețea poeziei reci
tate aici îl pretinde.

Asemenea cerințe importante 
ne-au călăuzit în pregătirea pla
nului pentru desfășurarea serilor 
de poezie pe întreaga vară. Fără 
îndoială, experiența din anii tre- 
cuți ne folosește la alcătuirea cit 
mai diversă a acestui plan, pen
tru că nici modul de prezentare a 
poeziei nu este neglijabil cînd ne 
gîndim să transformăm serile noa
stre poetice în spectacole, la care 
sute și mii de spectatori vin fără 
alt bilet de intrare decît dragos-

tea față de valorile acestui gen de 
artă.

Pregătite pe rînd, de fiecare or
ganizație U.T.M., un număr de 
seri vor avea un pronunțat carac
ter tematic („23 August în versu
rile poeților noștri" „Poeții des
pre eroii clasei muncitoare" : „Te 
slăvim tinerețe" — aceasta din ver
surile lui N. Labiș ; „Din versu
rile poeților tineri" etc.). Alături 
de acestea, planul nostru prevede 
pregătirea și prezentarea Unor 
montaje literar-muzicale, acțiuni 
la care își vor putea da concursul 
tineri cu diverse aptitudini, elevi 
ai școlii populare de artă. Așa va 
fi, de exemplu, montajul., prilejuit 
de comemorarea lui Mihail Emi
nescu. Vom putea, t astfel, să lăr
gim cadrul întîlnirilor, cu poezia, 
solicitînd și cadre specializate, lu
crători ai bibliotecii orășenești, 
artiști de la Teatrul de Stat ș. a. 
In preajma aniversării Eliberării 
patriei, tinerii din întreprinderile

IOAN CORLACIU
prim-secretar al Comitetului orășe

nesc U.T.M.-Sibiu

(Continuare în pag. a IlI-a)

Am parcurs de curînd un interesant 
și semnificativ itinerar poetic, oferit 
de tinerii ieșeni în sala de festivități 
a Fabricii „Țesătura", la Casa tinere
tului, la Casa memorială „Ilie Pinti- 
lie", la Fabrica de antibiotice, „Ate
lierul de reparat material rulant", 
„Textila roșie" și, ca în atîția ani, la 
teiul lui Eminescu din bătrînul 
Copou. Pretutindeni, în aceste locuri 
și în numeroase altele (multe în jurul 
estradelor amenajate în aer liber, în 
locurile d'e odihnă din preajma lașu
lui), poezia și cîntecul se bucură de o 
mare dragoste lucru vădit, poate, cel 
mai bine, în „lecțiile" organizate 
pentru învățarea lor. Sub teiul mare
lui poet versurile învie atmosfera 
plină de vrajă a naturii din lirica 
eminesciană, patosul versurilor sale 

'militante. în același timp, aici, sute de 
tineri își îmbogățesc „repertoriul" 
permanent de cîntece și poezii, sub 
îndrumarea competentă a profesori
lor, dirijorilor ori ascultînd pe actorii 
Teatrului Național la unul din obiș
nuitele recitaluri.

...Ramurile teiului filtrează ușor lu
mina înserării, frunzele mîngîiate de 
vînt murmură lin, dînd surdină or
chestrală soliștilor : „La steaua carc-a 
răsărit...*.  Și soliștii — recitatori în-

tre 17—25 de ani — trec, rînd pe 
rînd, sub tei, rostesc cu emoție versu
rile poetului.

...Două ore, cu tinerii d’in tura C a 
Fabricii „Țesătura". In sala de festi
vități, prima care se înscrie la cuvînt 
e filatoarea Valeria Cristoreanu. De 
fapt recită. Versurile, din Beniuc, sînt 
urmate de o invitație, adresată tutu
ror celor prezenți în sală, adresată 
„repertoriului" pe care-1 are fiecare. 
Maria Gavriluță recită din creația li
rică a lui Victor Tulbure („Țării 
mele"), urmează Elena Guriță, și tot 
așa, rînd pe rînd, poezia a inundat 
sala mare, la sfîrșitul orelor de lucru.

în alte locuri — cele numite mai 
sus — învățarea cîntecului, a poeziei, 
se desfășoară cu concursul celor mai 
buni cunoscători, sub îndrumarea 
activiștilor Comitetului orășenesc 
U.T.M. Iași. Este o acțiune de amploa
re, la care mii de tineri iau parte cu 
pasiune, cei mai mulți dintre ei dese
ori spectatori sau interpreți la serile 
de poezie, organizate sub ramul teiu
lui din Copou.

C. SLAVIC
corespondentul „Scînteii tineretului' 

pentru regiunea lași

Armonie (elevi din anul VII al Școlii de core

grafie din București)

Foto : AGERPRES
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pînă In toamna NUTREȚURI VERZI!
E
R
V
1
u
L

N
O

T
R
U

în legătură cu măsurile luate în regiunea 
Oltenia pentru asigurarea unei baze furajere 
corespunzătoare în acest an, am luat un in-, 
terviu tovarășului dr. Toma Modran, vicepre
ședinte al consiliului agricol regional, care 
ne-a relatat următoarele :

„Pe baza experienței acumulate în anii tre- 
cuți, consiliul agricol regional a elaborat din 
timp un plan de măsuri practice în scopul 
creării unei baze furajere sigure, cu o struc
tură variată și corespunzătoare din punct de 
vedere cantitativ și calitativ. în toate gospo
dăriile colective s-a întocmit balanța nutre
țului verde pe specii și categorii de animale; 
luîndu-se în calcul toate suprafețele furajere. 
Au fost însămînțate, astfel, cu culturi, în sis
temul conveierului verde, peste 48 000 hectare, 
la care se mai adaugă cele aproximativ 110 000 
hectare de pășuni naturale din care 20 000 hec
tare în goluri de munte.

In zona de cîmpie a regiunii, mai deficitară 
în pășuni, în gospodăriile colective s-a orga
nizat cultivarea eșalonată a celor mai valoroa
se plante furajere în cadrul conveierului, asi
gurînd producerea de 
masă verde necesară pe 
întreaga perioadă de pă- 
șunat.

în anii următori su
prafețele cu furaje vor 
fi extinse. în vederea 
asigurării semințelor de 
plante de nutreț valo
roase, 
organizat 
mincere 
suprafață 
tare și _ . ____________
10 500 hectare loturi se
mincere în gospodăriile 
colective în structura cărora leguminoasele re
prezintă peste 70 la sută.

O altă sursă importantă de nutreț verde o 
constituie cele peste 110 000 'hectare de pă
șuni naturale situate, în special, în raioanele 
din centrul și nordul regiunii. Consiliul agri
col regional, consiliile raionale și gospodăriile 
agricole colective au pus anul acesta în cen
trul atenției creșterea productivității pajiști
lor. în acest scop, în fiecare gospodărie colec
tivă s-au întocmit planuri tehnice privind lu
crările de îmbunătățire. Pînă în prezent, lu
crări de întreținere care constau în : curățirea 
de marăcinișuri și lăstărișuri, scoaterea cioate
lor, strîngerea pietrelor, nivelarea mușuroaie
lor etc. s-au executat pe aproximativ 20 000 
de hectare. Se pot evidenția în mod deosebit 
acțiunile desfășurate în gospodăriile colective 
din raioanele Strehaia, Tg. Jiu, Balș și Oltețu.

La aceste lucrări o contribuție însemnată au 
adus-o tinerii. De altfel, în regiunea Oltenia 
participarea tineretului la întreținerea pășuni
lor naturale a devenit o acțiune tradițională. 
Prin planul comun întocmit de consiliul agri
col regional și comitetul regional U.T.M. (ase
menea planuri comune se găsesc la fiecare ra
ion) tinerii s-au angajat să participe la efec
tuarea întregului complex de lucrări înscris 
în planul G.A.C., iar prin acțiuni de muncă

în regiune s-au
15 loturi se- 

raionale ou o 
de 1 700 hec- 

aproximativ

cu toi. dr. TOMA MODRAH,
vicepreședinte al Consiliului

agricol regional Oltenia

patriotică să îngrijească circa 50 000 de hectare 
de pășune. Aceste angajamente devin pe zi ce 
trece fapte. Peste 60 la sută din lucrările efec
tuate pînă acum sînt rezultatul acțiunilor de 
muncă patriotică ale tineretului. In multe co
mune cu suprafețe mari de pășune ca: Broș- 
teni, Corcova, Borăscu, Cornești, Căzănești și 
altele tinerii, constituiți în brigăzi de muncă 
patriotică, vor executa lucrări de întreținere 
pînă toamna tîrziu.

Producția de masă verde pe pășuni va crește 
anul acesta și ca urmare a organizării pășu
natului pe specii și categorii de animale. în 
aproape toate gospodăriile colective s-a sta
bilit, potrivit unui grafic calendaristic, ordi
nea de intrare a animalelor, perioada pășu
natului, timpul cît se pășunează în fiecare tarla 
și timpul de refacere a pajiștii.

în cele mai multe părți s-a făcut de acum 
tarlalizarea pajiștilor, amplasarea taberelor de 
vară (inclusiv a adăposturilor necesare) luîn
du-se măsuri ca la amenajarea acestora să fie 
asigurată alimentarea cu apă. In amenajarea 
taberelor de vâră gospodăriile colective au fo

losit în exclusivitate re
sursele locale, reali- 
zînd construcții trainice 
și ieftine. Așa, spre 
exemplu, la G.A.C. Li- 
pov din raionul Segar
cea suprafața de 300 
hectare de pășune a fost 
împărțită în 9 parcele. 
Pentru aducerea apei 
în fiecare parcelă, s-au 
construit jghiaburi ali
mentate prin conducte 
care aduc apă de la iz
voare captate. Adăpos
turile sînt construite 

prevăzute cu iesle, pentrusimplu: șoproane 
care s-au folosit circa 50 de mc material lem
nos din defrișări. Tabăra fiind demontabilă, 
este mutată de la o parcelă la alta, asigurînd 
îngrășarea pajiștii prin tîrlire, ceea ce va duce 
la creșterea producției 
tar.

Asemenea tabere de 
în G.A.C. Ciupercenii 
din raionul Calafat, Băbiciu și Scărișoara din 
raionul Caracal, Nedeia și Măceșul de Jos din 
raionul Segarcea și în multe alte gospodării 
din raioanele regiunii noastre. Pentru o mai 
buna coordonare a acțiunilor de întreținere și 
îmbunătățire a pășunilor și fînețelor naturale 
din zona muntoasă, care însumează peste 20 000 
de hectare, se vor înființa în acest an un nu
măr de 4 cantoane zoopastorale prevăzute cu 
personal tehnic de specialitate. Cantoanele zoo- 
pastorale vor îndeplini un rol dublu : vor coor
dona și organiza pășunatul rațional pe pajiș
tea montană, vor întreprinde studii și vor re
comanda căile de refacere a pășunilor degra
date.

în regiunea Oltenia s-au creat, deci, condiții 
care asigură întregului efectiv de taurine și 
ovine masă verde din abundență, condiție ho- 
tărîtoare în obținerea unor producții sporite 
de carne și lapte".

de masă verde la hec-

vară sînt organizate și 
Vechi și Poiana Mare

Pe pășunea bine îngrijită, ierburile valoroase asigură hrană consistentă

■ : .

Acum este momentul optim pentru recoltatul lucerne!

d e
schimb 

experiență
La G.A.S. 

ieni, regiunea Crișana, 
s-a desfășurat zilele a- 
cestea un schimb de 
experiență privind re
coltarea și prepararea 
fînurilor. La consfătui
re au participat ingi
neri agronomi de la 
consiliile agricole raio
nale, ingineri din 
S.M.T. și G.A.S. în ca
drul consfătuirii, Ion 
Feher, de la G.A.S. Să- 
cuieni, a arătat expe
riența acestei unități 
în asigurarea bazei fu
rajere. A urmat apoi o 
demonstrație practică 
de preparare a furaje-

din Săcu- lor prin uscare pe ca
pre și uscare prin ba- 
lotare și suflare de aer 
rece, metodă concepută 
de un grup de specia
liști de la Trustul re
gional Gostat Crișana. 
Această metodă con
stă din strîngerea fînu
rilor în baloți de 9— 
10 kg fiecare cu ajuto
rul unor prese modifi
cate, la 2—3 zile după 
recoltare, cînd ierburile 
mai au încă o umidita
te de aproape 40—43 la 
sută.

CONSTANTIN 
corespondent 

voluntar

B.

AȚI CITIT ACESTE CĂRȚI ?
Din numeroasele 

cărți și broșuri în 
care autorii — spe
cialiști și practici
eni cu o îndelunga
tă experiență — re
latează metodele 
înaintate de asigu
rare și gospodărire 
a bazei furajere, 
am ales trei. Ne-am 
oprit la acestea de
oarece răspund în 
cea mai mare mă
sură problemelor 
care se pun în se
zonul actual și în 
perspectiva apropi
ată în legătură cu 
asigurarea hranei 
necesare animale
lor.

„Orientări noi în 
întreținerea, reface
rea și folosirea pă
șunilor și fînețelor" 
ai cărui autori sini 
prof. dr. Gh. An*

ghel și ing. V. Va- 
siu, este o broșură 
care se adresează 
specialiștilor din 
G.A.S. și G.A.C 
Succint sîntprezer. 
tate aici măsurile 
care trebuie luate 
pentru combaterea 
buruienilor, distru
gerea mușuroaielor 
și a vegetației lem
noase nefolositoare. 
Lucrarea cuprinde 
apoi recomandări 
cu privire la pro
ducerea semințelor 
pentru supraînsă- 
mînțarea pajiștilor, 
combaterea eroziu
nii solului, organi
zarea pășunatului 
pe tarlale etc. adică 
lucrări la ordinea 
zilei.

A doua broșură, 
intitulată „Cum pu
tem asigura baza 

trateazăfurajeră'*

despre producerea, 
recoltarea și conser
varea nutrețurilor 
cultivate. Autorul, 
inginerul C. Borde- 
ianu, prezintă ex
periența mai multor 
G.A.S. și G.A.C. în 
obținerea de pro
ducții mari de po
rumb, sorg, sfeclă, 
în organizarea con- 
veierului verde etc.

„Experiența G.A.S. 
și G.A.C. în crește
rea și întreținerea 
animalelor în tabe
re de vară“ este o 
lucrare în care au
torul, dr. Gh. Că
trăni, înfățișează 
un tablou concret, 
practic al măsurilor 
ce trebuie luate 
pentru creșterea ra
țională a animale
lor în perioada rx- 
șunatului.

în tabăra de vară

Prin munca
patriotică

Și anul acesta am organizat ta
băra de vară în același loc : în a- 
propierea surselor de furaje și a 
rezervelor de apă. Gospodăria noa
stră nu dispune de pășune natu
rală. De aceea, pentru a asigura 
animalelor masă verde, aici unde 
am și organizat tabăra de vară, 
la liziera de salcîmi dintre comu
nele Piatra-sat și Brîncoveni, în- 
tr-o vale care ne oferă condiții 
naturale optime, o suprafață de 
260 de hectare a fost rezervată 
numai cultivării plantelor furaje
re : lucernă, secară, borceag, iar
bă de Sudan și altele.

Desigur, organizarea taberei, fi
nind seama de numărul mare de 
animale (aproape 600 de taurine) 
a necesitat lucrări de amenajare la 
care cei 16 utemiști și ceilalți ti
neri îngrijitori au adus o contri
buție însemnată. Ei au participat 
la confecționarea ieslelor, a pa
docurilor, a jghiaburilor pentru a- 
dăpat, la amenajarea șoproanelor 
pentru viței etc.

Animalele au fost aduse în ta
bără la 15 mai, atunci cînd pu
team să le asigurăm deja furaje 
din noua recoltă. Noile con
diții au impus și alcătuirea u- 
nui nou program de îngrijire și 
furajare. Acum programul începe 
la ora 4 dimineața. în cadrul lui, 
hrana se administrează în patru 
tainuri, vitele se adapă de 3—4 
ori etc.

Dat fiind faptul că majoritatea 
îngrijitorilor sînt tineri, organiza
ția U.T.M. din sectorul zootehnic 
urmărește zi de zi modul cum a- 
ceștia respectă programul stabilit. 
In mod deosebit punem accentul 
pe furajarea diferențiată a anima
lelor în funcție de producția pe 
care o dau, de perioada de gesta
ție, 1 de vîrsta și de greutatea cor-

porală. Asigurăm această furajare 
diferențiată întrucît noi nu pășu- 
năm animale, ci hrana li se ad
ministrează la iesle, folosind di
ferite amestecuri : lucernă cu se
cară, lucernă cu orz etc.

O bună îngrijire a animalelor 
și în timpul verii, prin aplicarea 
strictă a programului, presupune și 
o pregătire profesională bună. In 
timpul iernii toți tinerii au frec
ventat cursurile cercului zooteh-

nic. Ei și-au însușit, desigur, mul
te cunoștințe pe care acum le a- 
plică cu rezultate bune. Iar fap
tul că în luna mai, comparativ cu 
aprilie, producția de lapte a spo
rit cu 18 litri la fiecare vacă fu
rajată, confirmă pe deplin acest 
lucru. Tinerii îngrijitori au totuși 
o pregătire diferită. E și firesc. 
Unii lucrează de 7—8 ani, alții 
n-au încă nici un an. De aceea,, 
organizația U.T.M. s-a îngrijit să 
continue în forme adecvate, spe
cifice, care se pot organiza aici la 
tabără, pregătirea profesională. 
Accentul îl punem pe întrajutora
re. Cei cu o experiență mai înde
lungată, cum sînt Constantin Un- 
gureanu, Marin Băluță, îi ajută 
practic pe tinerii proaspăt promo-

vați în acest sector : Ion Cocoloș, 
Ion Bocea și Ion Bucătaru.

Acest ajutor ia, de fapt, forma 
unor schimburi de experiență ți
nute de regulă săptămînal, cu 
care prilej tinerii îngrijitori cu o 
pregătire profesională mai bună, 
fac demonstrații practice la locul 
de muncă în fața celor care nil 
cunosc încă bine tainele meseriei. 
Cît de eficientă este această me
todă reiese chiar și numai din 
exemplul tînărului Ion Bucătaru, 
care în mai puțin de o lună a 
reușit să obțină de la fiecare vacă 
cu 1,5 litri de lapte mai mult la 
o mulsoare.

In scopul îmbogățirii con
tinue a cunoștințelor profesio
nale ale tinerilor îngrijitori, 
vom întreprinde și alte acțiuni. 
Este în curs de amenajare, aici la 
tabără, o bibliotecă cu cărți și re
viste de specialitate al căror stu
diu intenționăm să-l facem orga
nizat. De asemenea, în planul de 
muncă ne-am propus organizarea 
mai multor întâlniri cu inginerul 
gospodăriei care să explice mai pe 
larg tinerilor îngrijitori unele pro
cedee mai noi de hrănire și îngri
jire a animalelor.

Am și propus, de fapt, cîteva 
teme cum ar fi t masajul înainte 
de muls și repetarea lui, impor
tanța evidenței pe fișe individuale 
a vacilor și junincilor montate, 
conținutul în substanțe hrănitoare 
a unor plante furajere și însem
nătatea amestecului acestora în 
alcătuirea rațiilor, precum și alte 
asemenea teme legate strîns de re
zolvarea unor probleme de pro
ducție.

NICOLAE GUGU
secretarul organizației U.T.M. din 
sectorul zootehnic al G.A.C. Pia- 

tra-sat, raionul Slatina
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că. Lucrările de îngrijire a pă
șunilor continuă și acum. Ac
țiuni importante și cu rezultate 
bune au fost întreprinse de că
tre organizațiile U.T.M. de la 
G.A.C. Topolovățu Mare, Raco- 
vița, Lugoj, Belinț, Boldur, Ba- 
cova, Găvojdia și altele. Gos
podăria colectivă din Topolo
vățu Mare, de exemplu, și-a 
propus să ridice fertilitatea ce
lor 560 de hectare de pășune 
prin efectuarea unui complex 
de lucrări care necesitau un 

1 VOlaim mare de muncă. Organic 
a antrenat 'fe-cuw 

ceste acțiuni peste 300 de ti
neri și în scurt timp au fost 
săpate, prin muncă patriotică, 
două canale colectoare lungi 
de 3—4 km, au fost dislocați 
85 000 mc de pămînt și s-a ri
dicat un dig care permite for
marea unui lac de acumulare 
cu apă provenită din pînza 
freatică. Acesta asigură iriga
rea a 360 de hectare de pășune. 
Producția de masă verde va 
spori pînă la 15 000 kg la hec
tar. Astfel, în condițiile în care 
suprafața repartizată pentru fu
raje rămîne constantă, produc
ția de nutrețuri verzi va spori, 
asigurînd gospodăriei condiții 
bune pentru creșterea număru
lui de animale 
acestora.

Colectiviștii 
care dispun de 
că, situată pe un teren podzo
lic, au hotărît să execute în a- 
ceastă primăvară lucrări spe
ciale de amenajare. Tinerii, 
mobilizați de organizația 
U.T.M., au fost prezenți la efec
tuarea lucrărilor de desecare, 
la îngrășarea anumitor suprafe
țe precum și la însămînțarea 
celor 21 de sole cu lucernă, 
trifoi, borceag și diferite ier
buri perene. Pentru ca în tot 
timpul verii să fie asigurată o 
cantitate constantă de masă 
verde, însămînțările s-au făcut 
în epoci diferite. Pășunatul se 
face rațional. Animalele rămîn 
în fiecare parcelă cîte 5—6 zile 
șj revin în același loc după o 
lună și jumătate, timp în care 
iarba se reface. Dacă înainte 
de pe aceste suprafețe se obți
neau numai 2 000 kg masă ver
de la hectar, acum, prin ame
najările făcute, se prevede o 
producție de aproape 2 vagoa
ne la hectar.

Lucrările de întreținere a pă
șunilor n-au sezon. Pentru ca 
o pajiște să dea randamentul 
maxim, ele trebuie efectuate în

Lugoj pășunile 
o suprafață de 
hectare, consti-

în 
naturale ocupă 
circa 15 000 de 
tuind o sursă importantă de fu
rajare pentru hrana animalelor 
pe tot timpul verii. In vederea 
sporirii producției de masă 
verde pe aceste suprafețe, con
siliul agricol raional a întocmit 
din vreme un plan de măsuri 
practice privind lucrările de 
întreținere a pajiștii, organiza
rea taberelor de vară și a pă
șunatului rațional, efectuarea 
unor lucrări de canalizate, de
secări, indiguiri etc. Realizarea ' zația U.T.M. 
tuturor acestora într-un timp 
scurt presupunea un volum 
mare de muncă. Organizațiile 
U.T.M. din raionul nostru, care 
au acumulat o experiență va
loroasă în antrenarea tinerilor 
la înfăptuirea unor asemenea 
lucrări, cunoscînd din timp o- 
biectivele stabilite în fiecare 
gospodărie colectivă și-au luat 
angajamente concrete pe acea
stă linie. Rezultă din acestea că 
tineretul din raionul Lugoj va 
participa la efectuarea întregu
lui complex de lucrări pe toată 
suprafața cu pășuni naturale, 
iar prin acțiuni de muncă pa
triotică va îngriji peste 7 000 
de hectare. O dată cu venirea 
primăverii, în luna martie, tine
rii, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., au și trecut la înfăptui
rea angajamentelor luate. Au 
fost curățate de arborele și 
mușuroaie suprafețe însemnate. 
A urmat apoi îngrășarea zone
lor sărace și reînsămînțarea 
„punctelor negre" unde se dis
truseseră mușuroaiele de cîrti-

raionul

și a producției

din Găvojdia, 
o pășune săra-

timpul anului. Acum, petot , • • • w
pășuni au început să crească 
multe buruieni. Paralel cu lu
crările de întreținere a culturi
lor, tineretul va participa din 
nou la curățirea pășunilor. De 
altfel, în unele gospodarii a- 
gricole colective efectuarea a- 
cestor lucrări a și început. Nu
mai la G.A.C. Lugoj 200 de ti
neri au curățat de acum o su
prafață importantă.

Organizațiile U.T.M. din gos
podăriile colective s-au angajat 
ca anul acesta să mobilizeze un 
mare număr de tineri și la exe
cutarea lucrărilor de întreține
re pe loturile semincere. La 
Hitiaș, pe 35 de hectare, la Ti- 
pariu pe alte 49 de hectare, la 
Hoștein, Racovița și alte locali
tăți tinerii au efectuat la zi 
lucrările de întreținere pe lo
turile semincere. Ei se pregă
tesc, de asemenea, să colecteze 
o cantitate însemnată de se
mințe de ierburi valoroase din 
flora spontana, care vor fi folo
site la anul la reînsămînțarea 
pășunilor slab productive. Pen
tru a veni în sprijinul lor, co
mitetul raional U.T.M., împreu
nă cu consiliul agricol raional, 
au întocmit planșe care au și 
fost difuzate în organizațiile de 
bază după care tinerii vor re
cunoaște plantele de la care 
trebuie recoltate semințele.

în felul acesta, tinerii din ra
ionul Lugoj aduc o contribuție 
însemnată la îmbunătățirea pă
șunilor naturale, la sporirea 
producției de masă verde, fac
tor important în obținerea u- 
nor producții mari de lapte și 
carne.

VASILE MIRON 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. — Lugoj 
regiunea Banat

Valorificăm toate resursele
Asigurarea unei producții 

sporite de masă verde pe tot 
timpul verii are o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic și obți
nerea unor cantități tot mai 
mari de carne și lapte. De a- 
aceea colectiviștii noștri acor
dă o mare atenție rezolvării 
acestei probleme.

Principala sursă de masă 
verde, pe tot timpul verii, o 
constituie pășunea, care în 
gospodăria noastră se întinde 
pe 568 de hectare. întreaga 
suprafață am curățat-o încă 
din luna aprilie și, în conti
nuare, vom executa lucrări de 
îngrijire. Datorită efectuării, 
în perioada pășunatului, în 
mai multe rînd'uri a unor lu
crări de întreținere, la care 
colectiviștii și în special tine
rii au participat în număr 
mare, am reușit ca anul trecut 
să realizăm circa 6 000 kg de

masă verde la hectar. Anul 
acesta ne-am propus să obți
nem o producție mai mare cu
2 000—3 000 kg la hectar prin 
fertilizarea unor importante 
suprafețe de pășune. Astfel, 
pe vreo 50 de hectare am fă
cut tîrlitul cu oile, iar pe 
100 de hectare am adminis
trat îngrășăminte minerale. 
Vom continua acțiunea de 
fertilizare și anul acesta prin 
tîrlire — avem 11 staule — 
pe încă 70 de hectare.

Dar numai masa verde pro
venită de pe pajiștile naturale 
nu este suficientă pentru o 
bună hrănire a animalelor în 
perioada pășunatului în cele
3 tabere de vară organizate. 
De aceea, am luat măsuri 
pentru sporirea cantităților 
de nutrețuri verzi. în primul 
rînd am creat cîte un lot de 
10 hectare, teren arabil, la

fiecare tabără care a fost în- 
sămînțat cu borceag și secară. 
Nutrețul verde se cosește, se 
transportă cu ușurință la ta
bără și se dă animalelor în 
completarea pășunii.

Apoi pe o suprafață de 20 
de hectare am făcut însămîn- 
țări cu ierburi valoroase pen
tru îmbunătățirea componen
ței floristice a pajiștii.

Cantități însemnate de masă 
verde provin și de pe supra
fețele cultivate cu păioase. Am 
însămînțat, în acest scop, tri
foi în cultură ascunsă, în 
grîul și ovăzul de toamnă pe 
suprafața de 200 de hectare. 
După ce se recoltează grîul, 
mai lăsăm cîteva zile să trea
că, apoi recoltăm și miriștea 
cu trifoi. De asemenea, în 
incinta sectorului zootehnic 
am însămînțat pe 20 de hecta-

re lucernă cu care vom hrăni 
vițeii, porcii și păsările.

Preocupările conducerii gos
podăriei pentru asigurarea u- 
nei producții sporite de masă 
verde au fost cunoscute în
deaproape și d'e comitetul 
U.T.M. încă înainte de înce
perea acțiunii de curățire a 
pășunilor, organizația U.T.M. 
și-a stabilit ca obiectiv per
manent al muncii patriotice, 
mobilizarea tuturor utemiști- 
lcr și a celorlalți tineri colec
tiviști la executarea lucrări
lor de curățire și întreținere, 
pe întreaga suprafață cu pă
șuni naturale. Iar în momen
tul în care s-a declanșat a- 
ceastă acțiune, în calitate de 
inginer agronom, am fost so
licitat să îndrum, în mod 
practic, activitatea ce o desfă
șurau tinerii pe izlazurile gos
podăriei și să veghez la cali

tatea lucrărilor pe care/ le 
executau.

Prezența tinerilor colecti
viști s-a făcut simțită și la 
fertilizarea pășunilor, la însă- 
mînțarea loturilor semincere 
și întreținerea plantelor fu
rajere însămînțate, la acțiu
nea de supraînsămînțare a 
unor pășuni sărace, precum și 
la amenajarea taberelor de 
vară.

Tinerii vor continua, în 
toată perioada pășunatului, să 
execute lucrările de întreține
re conform ciclului stabilit de 
noi, pe pășunile naturale ale 
gospodăriei, pe loturile semin
cere și celelalte suprafețe cul
tivate cu plante furajere.

Ing. agr. FILIP BOBAR
G.A.C. Uriu — raionul Dej, 

regiunea Cluj
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întrebările numeroase ale studenților 
privind cultura generală și de speciali
tate îmi par foarte firești, și eu trebuie 
să spun, ca profesor, că s-a făcut un 
imens progres în ce privește pregătirea 
profesională a tinerei generații. Avem 
studenți din ce în ce mai buni și în ul
timii ani chiar foarte buni la matematică 
și în toate specialitățile. Avem studenți 
eminenți, putem fi deci plini de încre
dere în valoarea științifică și umană a 
celor ce ne vor continua munca. Există, 
deci, o ridicare a nivelului de speciali
zare, există o seriozitate în preocupările 
adinei ale specializării. Pentru noi, care 
construim societatea socialistă, aceasta 
are o însemnătate excepțională. în ace
lași timp, însă, o dată cu problema spe
cializării se ridică și problema cealaltă, 
a culturii generale, a raportului dintre 
SDccializare și cultura generală. Personal, 
văd aici un raport analog raportului din
tre individ și societate. Nu este de con
ceput una fără alta. Cultura generală 
este, în fapt, ambianța în care a apărut 
și se dezvoltă domeniul particular, în 
care ți-ai propus să realizezi ceva. în 
același timp mai văd și o altă rațiune a 
preocupării continue, intense, pentru cu
noașterea limbii literare și artei. Omul 
de știință, cufundat în munca sa de cer
cetare plină de frămîntărl, obsedantă u- 
neori, are nevoie de literatură și artă ca 
de o odihnă reală a organismului ; aici 
săsește o adevărată împrospătare a for
țelor pentru atacarea din nou a proble
mei de specialitate. Cel puțin a<=a prac
tic eu o astfel de alternanță. Si aceasta 
chiar din anii fragezi ai tinereții. Ca stu
dent. la un moment dat m-am simtit a- 

tras de 
însă să 
cultura 
cursuri
tante pentru formarea mea ca om : la un 
curs de literatură, la altul de filozofie, 
„nimerind" chiar și la un curs de filo
zofie a dreptului. Am urmat un an de 
chimie pentru simpla plăcere 
contact cu lumea experienței, 
un an de laborator de fizică, 
bine au afirmat unii studenți
poate separa specializarea de cultura ge

nerală.
M-aș opune expresiei „a sacrilica’ fo

losită în 'discuție. Termenul mi se pare 
din cale afară de auster. Noi nu trebuie

matematică. Se întîmpla deseori 
particip la diverse cursuri de 
generală ale altor facultăți, 
care mi se păreau mai impor-

de a hi2 
am făcut 
Așa incit 
câ nu se

LA MASA ROTUNDA
A .SC1NTEII TINERETULUI' CU TEMA:

„Specialitate

și cultură generală^

le

fcă fie
Studenți ai Conservatorului „Ci priori Porumbescu" audiind la căști, un concert simfonic

Foto : AGERPRES

Cu prilejul sărbătorii 

naționale a Italiei
Ambasadorul Italiei la Bucu

rești, dr. Alberto Paveri Fon
tana, a oferit marți după a- 
miază o recepție cu prilejul 
aniversării proclamării Repu
blicii, sărbătoare națională a 
Italiei.

Au luat parte Ștefan Bălan$ 
ministrul învățămîntului, Voi- 
nea Marinescu, ministrul să
nătății și prevederilor sociale, 
membri ai Consiliului de Stat, 
ai conducerii ministerului A- 
facerilor Externe și ai altor 
ministere, conducători ai unor 
instituții centrale, academi
cieni și alți oameni de știința 
și cultură.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★

Cu același prilej, ambasa
dorul Italiei a vorbit la pos
turile noastre de radio și tele
viziune.

Totodată posturile noastre 
de radio au transmis un pro
gram special de muzică sim
fonică italiană.

(Agerpres)

Acad, prof
MIRON

NICOLESCU
pectivă trebuie să producă a deiecure 
în înțelesul precizat ma. sos. Așacla~ 
o delectare nu este tot osa es superfi
cialitatea. Delectarea face parte 
ța noastră. Obținem cu atit sui ——he 
rezultate bune in munea zoaszri. ca C.Z 
această muncă o facem din ptâcere. ea 
pasiune. Numai in feh2 acesta ae putem 
exprima, prin nw~:L prcpna 
personalitate Un stuien: spunea a—i eâ 
definiția in circulație eeefixm cârca 
cultura generală este ceea ce iți rârr -ne 
după ce ai uitat tot cin ceea ee ai —- 
vițat este un simplu ;•« de orale. Co
legul Nenițescu și-a exprima: temerea 
ea această definite să nu se apte» p la 
specialitate. De fapt nu avem de-a face 
cu un joc de cuvinte; este o fermă u$x 
glumeață, o butadă care exprimă un a- 
devăr foarte adine. Ce rânune după ce 
ai uitat totul ? Mai întîi trebuie să ai ce 
uita, adică să fi învățat, să fi parcurs 
un mare volum de lucrări. După ce ai

CARNET CINEMATOGRAFIC

® Cei patru călugări
ino Taranto, Aldo 
Fabrizi, popularul 
Macario și Peppino 
de Filippo (fiul dra- 

i maturgului), patra 
f buni actori italieni 

de comedie, ne pro
pun un dublu ( uneori triplu) 
„travesti **.  Jocul le reușește in ge
neral, regulile comice sînt respec
tate, uneori cam prea riguros res
pecta tr, dar spectacolul, in ansam
blu, este amuzant. Pe alocuri 
chiar instructiv. însă, nu vă 
spenați, substanța „serioasă' nu 
înclină îngrijorător balanța, „Ci- 
lugăriU n-au pretenții deosebite. 
Le-au avut, poate, inițial (ideea 
aparținea lui Gianni Buffardi) dar 
teama de complicații i-o fi oprit 
la vreme. Așa incit acum, in film, 
stau cumințiți în banca lor (mai 
precis în „Boxa“ lor, undei sur
prinde filmul) deși mai dau din 
cînd în cînd bobîrnace în dreapta 
și stingă, celor care le stinjenesc 
partida rigorilor absurde ale vieții 
monahale ori libertăților „scan
daloase" ale moravurilor de pro
vincie. Nu prea mult însă, să nu 
supere prea tare. De-a lungul 
acțiunii fac șotii drăgălașe de 
copii ce îmbracă hainele bunicu
lui, îi iau bastonul și-i maimu
țăresc mersul. Cînd însă bitrînul 
se întoarce, ei redevin ascultători 
și promit, solemn, că „n-or sâ 
mai facă".

Cu banii pe care voiau să-i 
stoarcă de la mirenii intimidați 
de haina bisericească, și de sfin
tele ei „afurisenii", pseudo-călu-

gării înzestrează la repezeală o 
rată săracă și iubitoare, lată-i, 
așadar, prezidînd, galant, într-un 
grațios cadril nupțial, unirea lo
godnicilor pe care vroiau să-i tra
gă pe sfoară. Ca haz al situațiilor, 
există cîteva mostre savuroase. 
Tocmai în dipele de post negru 
și rugăciuni ale proaspeților că
lugări, unul își imaginează, cu 
voluptate sadică, un prînz cu 
spaghetti, în timp ce confratele 
lui intru suferință, dotat cu mai 
puțină fantezie, dar cu un apetit 
pantagruelic, trece prin toate chi
nurile Tantalului. Macario face 
jocul de-a macaroanele cu haz 
amar autoironie, e chiar subtil 
in robusta sa pantomimă. Inspira
ția clasică (celebrul prînz chapli- 
niaii cu șireturile ghetelor) nu-1 
sdnjenește. îl intimidează în 
schimb drumul prin subsolul mî- 
nâsdrii (e drept, cam incomod) 
unde trebuie să inventarieze niște 
sfinte oseminte. Situația se preta 
la un comic macabru pe care, cu 
prea multă pioșenie, l-au ocolit 
călugării.

Au ocolit de altfel și alte ten
tații critice, chiar dintre cele „lu
mești'. Tabloul de moravuri pro
vinciale, de pildă, anunțat mai 
viguros, se cam pierde, anemiat 
spre final. Cîteva schițe de por
trete (farmacistul și consoarta sa, 
amantul, baroana înfumurată, ho
țul cu calificare internațională 
etc) dau culoare, și un anume 
pitoresc satiric, comediei.

ALICE MĂNOIU

> O „publicație“ atrăgătoare

I urnalul cinemato
grafic realizat de 
Studioul Sahia devi
ne tot mai intere
sant. îl „citesc" zil
nic sute de mii de 
spectatori. Nu-ți

mai permiți, ca odinioară, să în- 
tirzii la film, de teamă să nu 
pierzi „completarea". Note bune 
pentru realizatori. Dar și pentru 
publicul domic de ' '
instruire 
folosind 
’late — _ .
reportaj sau notă satirică. Cel mai 
recent număr al actualităților fil
mate poartă amprenta unor 
căutări fructuoase. Ne-a cîștigat 
deplin felul degajat, firesc, al re
gizorului (Octav loniță) de a se 
adresa citorva elevi aflați în pra
gul examenului de maturitate cu 
întrebarea (simplă și complicată 
totodată) „Ce vrei să urmezi ?“ Și

instruire. O 
inteligentă, dinamică, 

mijloace publicistice va- 
de la micro-schițe la

— mai ales — ,de ce tocmai acest 
institut F Răspunsurile au fost 
spontane și interesante, ineditul 
reportaj-anchetă, util și atrăgător. 
Un „cine-verite" înțeles creator.

Cu ingeniozitate, nerv cinema
tografic, aparatul de filmat se 
rotește în inima cetății de foc, 
Reșița. O călătorie pasionantă, ca
re îți dă senzația deplinei vartici- 
pări la procesul magnific, tulbu
rător, de geneză a metalului. Ești 
purtat apoi cu o mocăniță pito
rească spre crestele munților, la 
o întîlnire tradițională de baci. 
Comentariul lucid ferește de idi
lism imaginea rustică proaspătă, 
reconfortantă. Pentru iubitorii 
basketbal-ului o filmare specială
— desfătare și studiu în același 
timp de tehnică sportivă. Cîteva 
subiecte de peste hotare intere
sante și inteligent înmănunchiate.

A. M.

>c

sar

va tr

Îndeletnicire de sezon
Foto : V. BOGDĂNEȚ

Steagul roșu —
Bonsucceso 3—1

Comedia Franceză la Cluj

Marți a sosit la Cluj colec
tivul Comediei Franceze, aflat 
în turneu prin țara noastră.

Seara, oaspeții francezi au 
participat la Un spectacol cu 
piesa i,D-ale carnavalului", 
în interpretarea artiștilor de la 
Teatrul Național din Cluj.

Miercuri, artiștii francezi vor 
prezenta în sala Teatrului de 
Stat din localitate un specta
col cu piesa „Tartuffe".

Sosirea noului ministru 
al Izraelului în Republica 

Populară Etamină

La 2 iunie a sosit în Capi
tală Tsvi Ayalon, trimis ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Izraelului în Re
publica Populară Romînă.

La sosire, Tsvi Ayalon a 
fost salutat de Dionisie Io- 
nescu, ambasador, directorul 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Mordechai 
Avgar, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Izraelului în Re
publica Populară Romînă, și 
membrii legației.

(Agerpres)
------•------

FILATELIE
Ultimele emisiuni filatelice rd- 

mînești, printre care „Navigația 
Cpsmică", „Olimpiada de la Inn-, 
'^bruck^ și altele, s-au bucurat de 
un interes*.  L-d$asehit î-n jindurile 
filateU’Ștplor<'‘^îdin ■munarmnse- țări, 
cum sirii Anglia, -Belgia, Ceho
slovaca,'■ Elvețih, r Franța, R. F. 
Germană, Japonia, Olanda, Spa
nia, S.U.A.

Printre noile emisiuni se nu
mără, de asemenea, aceea intitu
lată „Flori de grădină', formată 
din opt valori, și care înfățișea
ză cîteva din speciile de flori or
namentale din țara noastră, cum 
sînt: regina nopții, mușcata, 
cercelușul, crizantema, dalia, 
crinul etc. Mărcile sînt tipărite în 
patru culori.

In scopul popularizării succese
lor obținute de călăreții noștri 
fruntași în întrecerile internațio
nale, Direcția generală a poștelor 
și telecomunicațiilor va pune în 
circulație emisiunea de mărci 
poștale „Hipism".

(Agerpres)

Noi recorduribrazi- 
lotbal 

și-a

Echipa
‘liană de 
Bonsucceso 
continuat turneul 
în țara noastră 
întîlnind marți la 
Brașov, echipa

Steagul Roșu.
Peste 20 000 de 

spectatori au urmărit acest joc care 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 
(2—0) în favoarea fotbaliștilor ro
mâni. Echipa locală a prestat un 
joc rapid și eficace repurtînd o 
meritată victorie. Scorul a fost 
deschis în minutul 35 de Necula, 
care a trimis balonul cu capul în 
plasă în urma unei pase primite 
de la Hașoti. Cel de al doilea 
punct a fost marcat de Năitănăilă 
în minutul 42. Gazdele au conti
nuat să domine reușind în minutul 
50 să înscrie cel de aP treilea 
punct prin Sejymesi. Oaspeții au 
redus din handicap în minutul 85 
prin Jose. De remarcat că în mi
nutul 6 Szigheti a ratat o lovitură 
de la 11 m.

• Intre 10 și 14 iunie va avea 
loc la București competiția inter
națională de box „Dinamoviada", 
care reunește pe cei mai valoroși 
boxeri de la cluburile Dozsa Buda
pest, Spartak Sofia, Gwardia Var
șovia, Ruda Hvezda Praga, Dyna
mo Berlin (R.D.G.) și Dinamo Bucu
rești.

După meciul cu echipa Olandei 
care va avea loc la Galati la 14 iu
nie, selecționata olimpică a R.P.R. 
va î ‘ ~

încă de la prime
le concursuri ale a- 
nului, atleții noștri 
juniori și seniori au 
declanșat un conti
nuu asalt al recor
durilor republica
ne. Cîteva din a- 
cestea sînt de certă 
valoare internațio
nală, ca de pildă 
performanta Iui V. 
Jurcă la 200 m și 
recordurile egalate 
de Gh. Zamfirescu 
la 100 și 200 m sau 
16,16 m al lui Cio
chină la triplu salt. 
De asemenea, re
cordurile juniorilor 
Gh. Costache la cio
can și Mihaela 
Peneș la suliță, îi 
situează în capul 
listei celor mai buni 
juniori europeni.

Sîmbătă și dumi
nică, în cadrul Di
viziei de atletism a 
Capitalei —- care în 
acest an se desfă
șoară într-o formu
lă mult îmbunătă
țită- față de anii 
precedenți — au

pe același stadion 
recordul lui Moina 
(egalat de Zamfire- 
scu). A fost o între
cere de mare ten
siune nervoasă, în 
care fiecare a arun
cat ultimele resurse 
de energie. A în
vins Jurcă de data 
aceasta, însă timpii 
de 21,4 și 21,6 rea
lizați în condiții 
normale, lasă și pe 
mai departe deschi
să lupta lor echili
brată, din care vor

Atletism

întilni la 27 iuniajUrlg^ ~ a~
echipa Iugoslaviei. Apoi,, olimpicii„; ... C,aZJ]t-J.nC 1 «?Ua 
noștri vor întilni la 5 și 7 iulie lani"j4D?r^Ufî : 7,74 m la
București și respectiv Constanța 
echipa R. F. Germane.

• Turul ciclist 
al Italiei a conti
nuat cu disputa
rea etapei a 17-a: 
Livorno — Santa

A Marguerita Ligu-
/ re (210 km). Ca

și în etapa pre
cedentă, victoria 

a revenit Italianului Bitossi, cro
nometrat în 5h53'01“ (medie orară 
35,691 km). Liderul clasamentului 
este francezul Anquetil, care aro 
acum numai 33" avans față de ita
lianul Fontona. In etapa a 17-a 
Anquetil a sosit cu 32” întîrziere 
de plutonul fruntaș.

• Automobilistul englez Donald 
Campbell a eșuat în tentativa de 
a doborî recordul mondial absolut 
la viteză deținut din 1947 de ame
ricanul John Cobb cu 634,402 km 
pe oră.

Campbell a încercat să bată re
cordul pe pista de sare a lacului 
Eyre din Australia. Pilotînd auto
mobilul său special pe care îl nu
mește „Pasărea albastră11 sportivul 
englez a realizat pe kilometrul lan
sat viteza de 621,106 km cu 13 km 
sub recordul lumii. „Sînt, desigur, 
dezolat că nu am reușit — a decla
rat pilotul britanic — condițiile 
atmosferice au fost bune și roțile 
automobilului au aderat perfect la 
pistă. Sper totuși că în curînd voi 
doborî recordul".

săritura în lungime 
(Mihail Calnicov- 
Simionescu) și 4,55 
ni la săritura cu 
prăjina realizați de 
Petre Astafei. în a- 
fara acestor recor
duri, concursul a 
mai oferit cîteva 
dispute de o ra
ră spectaculozitate. 
S-au întîlnit din 
nou, la 200 m, Jurcă 
și Zamfirescu, în
tîlnire așteptată cu 
viu interes, la o 
săptămînă după ce 
Jurcă „spulberase".

rezulta desigur noi 
performanțe de va
loare.
De asemenea, cursa 
de 800 m femei. a 
dovedit forma bună 
a Floricăi Greces- ’ 
cu și Elisabetei T0-r 
dorovu prim i 1 
șindraprie^știge — 
torită .calmului și 
unei tactici mai bu
ne (timpi 2' 08”,4 și 
2' 09”,6).

După o iarnă în
treagă de pregătire 
pentru distanțe mai 
lungi, sprintera Ioa
na Petrescu și-a fă
cut sîmbătă apari
ția la 400 m. A a- 
vut ca adversară pe 
Ecaterina Cheșu, al
tă atletă de viteză. 
După o cursă strîn- 
să, ele au reușit 
două recorduri per
sonale (58,0 și 58,1),

însă față de viteza 
pe care o au și se
riozitatea lor 
pregătire, 
că aceste perfor
manțe trebuie a- 
preciate doar ca un 
început.

Rezultate bune 
s-au mai înregis
trat și la lungime 
femei, (V. Ciulinaru 

5,76 m, dar din cau
za vîntului puter
nic din spate este 
necesară o nouă 
confirmare), la 1500 
m și 800 m de către 
Ovidiu Lupu și Ho- 
ria Stef, la 100 m 
unde Gh. Zamfires
cu a alergat 10,5 
sec. de două ori, pe 
ambele laturi drep
te ale pistei, și la 
disc femei (Lia Ma- 
noliu 53,65 m).

Obiectivele prin- 
' cipale ale atleților 

noștri sînt Jocurile 
Olimpice de la To
kio, Jocurile Balca
nice. și, pentru ju
niori, primele cam- 
. ; europene,

afibmpdtitii care se 
vor desfășura în a 
doua parte a sezo
nului atletic. în 
perspectiva acesto
ra, realizările de 
pînă acum sînt 
promițătoare. Grija 
ca forma bună ma
nifestată de unii 
atleți să fie păstra
tă și îmbunătăți
tă pînă la desfășu
rarea acestor mari 
întreceri, trebuie să 
fie preocuparea 
principală a an
trenorilor și atleți
lor noștri fruntași.

uțĂrm spionate
SșnBqaCbmpElti
ad_ vnr

(Agerpres)

în 
desigur

SILVIU 
DUMITRESCU

CINE M A T O G R A F E
MADAME SANS GENE film pe 

ecran panoramic rulează Ia Patria 
(B-dul Magheru 14, tel. 11 86 26) 
orele 9î 11,30) 14) 16,30) 19 ) 21,15. 
ANOTIMPURI rulează la Buzești 
(str. Buzești nr. 9—11, tel, 15 62 79) 
orele 16; 18,15, Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196, tel. 15 66 66) orele 
15,30; 18. DRAGOSTE LUNGĂ
DE-O SEARĂ rulează la Union 
(str. 13 Decembrie nr. 5—7, tel. 
13 49 04) orele 16; 18,15; 20,30. CEI 
PATRU CĂLUGĂRI rulează la Re
publica (B-dul Magheru nr. 2, tel. 
11 0372) orele 10; 12; 14) 16,45; 
18,45; 21, Capitol (B-dul 6 Martie 
nr. 16, tel. 16 29 17) orele 9,30;

11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, grădină 
ora 20, Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 
174, tel. 18 48 04) orele 9,45, 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Flamura
(Șos. Giurgiului nr. 155, tel. 
23 0740) orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30. GOLFUL ELENA rulează la 
București (B-dul 6 Martie nr. 6, tel. 
15 64 54) orele 10; 12; 15; 17; 19; 
21, Carpați (B-dul Magheru nr. 29, 
tel. 13 92 72) orele 10; 12; 14; 16; 
19 — Seara prietenilor filmu
lui, Feroviar (Calea Gri viței 
nr. 80, telefon 16 22 73) orele 10; 
12; 14,30: 16,30; 18,30; 20,30. LU
MEA COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD rulează la Festival (B-du!

CU CÎNTECUL Și POEZIA
Ecou peste munți

zile prin 
fabricile

Am fost în aceste 
întreprinderile și 
orașului Brașov. După orele 
de muncă, tinerii puteau fi 
întîlniți la cluburi, unde or
ganizează manifestări închi
nate Eliberării, învață cîntece 
și poezii. Versurile și melodii
le le îmbogățesc universul 
spiritual, sensibilitatea și re
ceptivitatea față de valorile 
artei. în excursiile și drume
țiile pe care le vor organiza, 
poate de-a lungul Tîmpei, 
prin munții din împrejurimi 
ale căror frumuseți sînt una
nim recunoscute, va răsuna 
ecoul cîntecelor pe care le 
învață acum. Cîntecele și poe
ziile sînt tinere totdeauna, de 
aceea și sînt îndrăgite de ti
neri. Ei le învață cu ajutorul 
artiștilor amatori, în formații 
corale sau chiar și astfel, ca 
la întreprinderea „Partizanul 
roșu" unde s-a hotărît ca, 
săptămînal, două ore să fie 
dedicate învățării de cîntece. 
Acțiunea o conduce dirijorul 
I. Mihailov — metodist la Pa
latul pionierilor. Versurile 
cîntecelor sînt scrise pe tablă, 
apoi, pe rînd, fiecare vers este 
exersat împreună cu dirijorul.

Fiecare cîntec este înregistrat 
pe bandă de magnetofon pen
tru a putea fi cu accesibilitate 
maximă audiat de tineri.

La Fabrica de produse za
haroase „Dezrobirea" organi
zația U.T.M., în colaborare 
cu comitetul sindicatului, ini
țiază săptămînal concursuri 
pe teme muzicale : „Cine a 
învățat mai multe cîntece re
voluționare 
„Cine cîntă 
„Ce cîntec vă place mai 
mult". Profesorul de muzică 
N. Budescu, repartizat la a- 
ceastă organizație U.T.M. dă 
tinerilor explicații asupra mo
dului de înțelegere și inter
pretare a textului.

La Uzinele „Tractorul" n-a 
mai fost însă nevoie de profe
sori de muzică. Cu „specialiș
tii" uzinei (cei mai buni soliști 
sau tineri 
cîntecul 
petițiile, 
învățat 
cîntece 
atîtea, aproape în fiecare or
ganizație U.T.M. din fabricile 
și întreprinderile Brașovului. 
Bunăoară, la uzinele „Steagul 
roșu", „Rulmentul"*  „Hidro-

mecanica" se organizează cu 
regularitate acțiuni de învă
țare a cîntecelor revoluționa
re și patriotice, a celor mai 
frumoase poezii. Tinerii din 
Brașov manifestă o mare 
dragoste pentru cîntece și 
poezii, sînt hotărîți — după

cum o atestă faptele de pînă 
acum — ca fiecare să-și îm
bogățească orizontul cultural- 
artistic cu tot mai multe ver
suri și melodii — podoabe de 
nepieritoare și firească tine
rețe.

I. MARIA

Stagiune în parcul „Sub arini"
și patriotice", 

mai frumos",

care cunosc bine 
respectiv) se fac re- 

Tinerii de aici au 
pînă în prezent 6 
revoluționare și tot

(Urmare din pag. I) 

„13 Decembrie" și poligrafie vor 
prezenta montajul „23 August".

Un invitat permanent al serilor 
noastre din parcul „Sub arini" va 
fi, desigur, cîntecul, în chip firesc 
însoțit cu poezia. Programele care 
vor avea loc de-aici încolo, toată 
vara, vor prilejui unui mare nu
măr de artiști amatori (recitatori, 
soliști, grupuri vocale, orchestre 
etc.) binevenite confruntări cu un 
larg public, în mare parte în ju
rul a douăzeci de ani, un public 
căruia cîntecul i se adresează cu 
mare rezonanță afectivă, lată de 
ce, alături de cîntece inspirate de 
versurile marilor noștri poeți (A- 
lecsandri, Eminescu, Coșbuc, Ar- 
ghezi), numeroși soliști din între
prinderile orașului vor interpreta 
și melodii din folclorul, atît de 
bogat, al patriei, cîntece de masă,

așa incit aici vom concentra ma
nifestări dintre cele mai interesan
te, cu o largă audiență, ale sta
giunii de vară din Sibiu a cînte- 
cului și poeziei. De bună seamă, ne 
gîndim și la caracterul de model, 
exemplificator, pe care această 
stagiune îl are pentru organizații
le U.T.M. din întreprinderile și in
stituțiile orașului nostru. De aici, 
de pe larga scenă a parcului si- 
bian, va fi „difuzată" o astfel de 
inițiativă colectivelor de tineri, 
invitînd, prin exemplul viu, la or
ganizarea unor acțiuni asemănă
toare „pe plan local", în fiecare 
întreprindere. Ajutați de instruc
torii comitetului orășenesc U.T.M., 
tinerii artiști amatori care pe sce
na parcului au evoluat ca inter- 
preți, vor organiza ei înșiși ase
menea seri (acțiuni model de în
vățare a cîntecelor și poeziilor au 
avut loc și pînă acum la între-

prinderi ca „Victoria", „Sibiana", 
„13 Decembrie", „Uzina de repa
rații", „Spitalul de adulți" etc.)» 

implicit, serile de poezie con
stituie și un larg concurs, o în
trecere pasionantă între cit mai 
mulți tineri recitatori și soliști. 
Crearea unei tradiții, la noi, de a- 
cest fel, explică succesul de care 
se bucură, în diverse întreprinderi, 
concursurile „Pentru cel mai bun 
recitator", „Cine recunoaște poe
zia și poetul" etc.

Pentru învățarea cîntecelor, nu 
toate organizațiile U.T.M. se vor 
putea bucura de îndrumarea unui 
dirijor, a unui specialist, dar de 
un mare folos pot fi, în lipsa a- 
cestora, membrii formațiilor co
rale. Această acțiune, la care par
ticipă un mare număr de ti
neri, se desfășoară din plin 
în prezent în organizațiile U.T.M. 
de la „7 Noiembrie", „Autome- 
canica", „Libertatea", „Indepen
dența", „Balanța1, „Metalurgica", 
„Republica".

Orientîndu-ne spre organizarea 
consecventă și cît mai variată a 
modalităților prin care tinerii în
vață să cînte, să recite, răspundem 
de fapt, la un nivel corespunză
tor, înseși pasiunii cu care mii de 
tineri înconjoară pe acești nedes- 
părțiți prieteni : cîntecul și poe
zia.

6 Martie nr. 14 tel. 15 63 84) orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, grădină
ora 20, Stadionul Dinamo ' ora 
20,15, Grivița (Calea Griviței —- 
podul Basarab, tel. 17 08 58) orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare colț cu stra
da Lizeanu, tel. 12 06 88) orele 10; 
12; 15; 17; 19; 21, Doina (str.
Doamnei nr. 9, tel. 16 35 38) grădi
nă ora 20,30. UN SURlS IN PLINĂ 
VARĂ rulează la Crîngași (Șos. 
Crîngași nr. 42, tel. 17 38 81) ore
le 16; 18; 20; grădina Arta (Calea 
Călărași nr. 153, tel. 21 33 87) ora 
20. CÂUZE DREPTE — cinemascop 
rulează la Floreasca (str. J. S. 
Bach nr. 2, tel. 12 28 30) orele 
10,30; 16; 18,30; 21, Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1, tel. 23 71 01) ore
le 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,30, 
Arenele Libertății (toi. 23.71 01) ora 
20,30, Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu nr. 5, tel. 15 6154) ora 20,15. 
CĂPITANUL rulează la Victoria 
(B-dul 6 Martie nr. 7 tel. 16 28 79) 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30,

înfrățirea între popoare (B-dul 
Bucureștii Noi, tel. 17 31 64) orele 
14; 16; 18; 20, Volga (Șos. Ilie 
Pintilie nr. 61, tel. 11 91 26) orele 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,30; 20,30. 
AVENTURILE UNUI TlNĂR — ci
nemascop rulează la Giulești (Ca
lea Giulești nr. 56, tel. 17 55 46) 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Drumul Să
rii (str. Drumul Sării nr. 30, teL 
14 10 37) orele 15; 18; 20,45, Pacea 
(B-dul Libertății nr. 76—72, tel» 
1621 02) orele 11; 16; 19. TINĂ- 
RUL DE PE VASUL COLUMB — 
cinemascop rulează la Bucegi 
(B-dul 1 Mai nr. 57, tel. 17 05 47) 
orele 10; 12; 16; 18,15; 20,30. DĂ-I 
ÎNAINTE FĂRĂ GRIJĂ rulează It 
Central (B-dul 6 Martie nr. 2, teL 
14 12 24) orele 10,30; 12,30; 14,30» 
16,30; 18,30; 20,30. FĂRĂ TEAMĂ 
ȘI REPROȘ rulează la Lumini 
(B-dul 6 Martie nr. 12, tel, 16 23 30) 
orele 10 — 14 în continuare ; 16; 
18,15; 20,30; Dacia (Calea Griviței 
nr. 137, tel. 16 26 10) orele 9,30; 
11; 13,15; 17; 19; 21. VALEA VUL- 
TURILOR rulează la Doina (str. 
Doamnei nr. 9, tel. 16 35 38) orelf 
11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30 pro 

gram pentru copii ora 10.



La încheierea tratativelor dintre delegațiile 

guvernamentale ale R. P. Romine și S. II. A.
Cuvîntările conducătorilor celor două delegații

Delegația de activiști ai P. M. R. 
la Volgograd

WASHINGTON 2 — Trimi- 
sul special, L. Rode seu, trans
mite :

In cursul ultimei ședințe a 
tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale ale Republi
cii Populare Romîne și S.U.A. 
conducătorii celor două dele
gații au rostit cuvîntări.

In cuvîntarea sa, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, a spus :

„Convorbirile noastre ofi
ciale cu privire la dezvoltarea 
relațiilor dintre Romînia și 
Statele Unite au ajuns la sfîr- 
șit. Ele sînt încheiate cu sem
narea unor documente impor
tante care deschid noi pers
pective relațiilor dintre țările 
noastre.

Consider că în cursul celor 
două săptămîni de tratative au 
fost realizați pași importanți 
pentru găsirea de noi căi în 
vederea lărgirii schimburilor 
economice și comerciale și 
pentru rezolvarea unor pro
bleme generale, cum sînt ridi
carea nivelului reprezentării 
diplomatice din cele două țări 
și creșterea schimburilor cul
turale și științifice.

Astfel de tratative, cuprin- 
zînd un cîmp atît de larg de 
probleme, nu au mai avut loc 
vreodată între reprezentanții 
Romîniei și Statelor Unite. 
Este deci normal ca anumite 
chestiuni să nu fi putut fi re
zolvate acum — și îmi permit 
să subliniez pe acelea legate 
de asigurarea unui flux sus
ținut de mărfuri romînești că
tre țara dumneavoastră — ră- 
mînînd ca ele să constituie o- 
biectul preocupărilor noastre 
în viitorul apropiat'4.

Adresîndu-se conducătorului 
delegației americane, vorbito
rul a spus:

„Apreciez că sînt în asenti
mentul dv. ca și al delegației 
americane atunci cînd afirm 
că ceea ce a caracterizat con
vorbirile noastre a fost dorința 
de înțelegere și de găsire a 
soluțiilor convenabile pentru 
ambele părți'.

In continuare, șeful delega
ției romîne a mulțumit — 
pentru spiritul de colaborare 
fructuoasă pe care l-au manife
stat în tot cursul tratativelor 
și ospitalitatea caldă acordată 
delegației — lui Averell Harri
man, șeful delegației ameri
cane, și doamnei Harriman, 
tuturor personalităților și 
instituțiilor americane și in 
mod deosebit secretarului de 
stat, Dean Rusk, ministrului 
comerțului, Luther Hodges, și 
ministrului agriculturii, Or
ville Freeman, precum și so
țiilor lor.

„îmi exprim speranța, a 
spus Gheorghe Gaston Marin, 
că ceea ce s-a făcut în pre
zent constituie o bază trainică 
pentru noi progrese în viitor, 
pentru o mai bună înțelegere 
și prietenie între popoarele 
țărilor noastre. Aș (tori să fiți 
interpretul meu și al delega
ției romîne pe lingă președin
tele Johnson și să-i transmi
teți mulțumirile noastre pen
tru atenția pe care a manife
stat-o față de delegația noa
stră, oa și urările noastre de 
sănătate și fericire personală 
și prosperitate pentru poporul 
american".

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru rezultatele tratative
lor și relevînd faptul că au 
fost făcuți pași importanți 
înainte și că există necesita
tea de a face și mal mult, 

MOSCOVA. — După cum enun
ță agenția TASS, N. S. Hrușaor, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., l-a primit azi la 
Kremlin pe Harold Wilson, liderul 
Partidului laburist din Marea Bri
tanie, care se află în Uniunea So
vietică la invitația grupului parla
mentar al U.R.S.S.

La 2 iunie Harold Wilson, a a- 
vut o convorbire cu N. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. în timpul convorbirii s-a 
făcut un schimb de păreri asupra 
situației comerțului anglo-sovietic 
și asupra posibilităților dezvoltării 
continue a acestuia.

KABUL. — Camera inferioară a 
parlamentului afgan a aprobat 
semnarea de către Afganistan a 
Tratatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă.

ATENA. —. Marți au continuat 
la Atena lucrările celui de-ai 
13-lea Congres al Societății euro
pene de chirurgie cardiovasculară, 
fiind prezentate în continuare nu
meroase comunicări și filme docu
mentare de către participanfi. 
Conf. univ. Dr. P. Brînzeu (R.P.R.) 
a prezentat raportul „Tratamentul 
chirurgical al sindromului post- 
flebitic", precum și comunicarea 
„Cangrena experimentală de ori
gină venoasă". Tot în cursul zilei 
de azi, conf. univ. dr. P. D. I.. 
Popa, a prezentat comunicarea. 
„Tehnica transplantării inimii. Stu
diu experimental“.

BEIRUT. — întrucît mandatul 
Președintelui Republicii Liban,

Fuad Sehab, expiră și constituția 
țării prevede că președintele nu 
poate fi reales Imediat, Camera 
Deputaților a adoptat cu 79 de vo
turi — din 99 — o moțiune privind 
reînnoirea mandatului prezidențial 
al generalului Sehab. Această hotă- 
rire a Camerei a fost dezbătută si 
de guvern, care s-a declarat, de 
asemenea, de acord. Actualul pre
ședinte însă a declarat că se 
opune prelungirii mandatului său. 
Miercuri el va prezida o ședință a 
Consiliului de Miniștri, în care i 
se va cere să se pronunțe defini
tiv asupra propunerii ce i s-a fă
cut Motivele refuzului său nu au 
fost date publicității.

Hotărîrea Adunării 
Naționale algeriene

ALGER. — Adunarea Națională 
a Republicii Algeriene Democrati
ce și Populare a adoptat o lege 
privind ruperea tuturor relațiilor 
comerciale cu Portugalia și Repu
blica Sud-Africană. Legea, adopta
tă în unanimitate, a fost prezentată 
de' președintele Ahmed Ben Bella.

WASHINGTON. — Modelul na
vei cosmice americane „Apollo" 
lansat la 28 mai de la Cape Ken
nedy a intrat la 1 iunie în păturile 
dense ale at moși erei. Administra
ția națională pentru aeronauti
că și cercetarea spațiului cos
mic (NtA.S.A.) a declarat că după 
cum se presupune, modelul navei 
cosmice și cea de-a doua treaptă 
a rachetei „Saturn*  au ars în spa
țiul circumterestru.

către Edvard Eriksen care a luat 
drept model o celebra frumusețe 
a timpului — balerina Ellen 
Price.

• „Patru zile în noiembrie"

Ț i Na, York s-a anunțat că 
/ y cineastul David VJolper, în 

colaborare cu agenția de 
presă „United Press International", 
lucrează la un film documentar 
de 90 de minute intitulat „Patru 
zile în noiembrie", în legătură cu 
asasinarea președintelui Kennedy. 
Documentarul urmărește firul 
evenimentelor în ziua asasinării 
președintelui și cele trei zile care 
au urmat. Wolper a declarat că 
documentarul „Patru zile în no
iembrie" va reproduce ecena asa
sinării și va prezenta evenimente 
care nu au fost date publicității 
pîna în prezent. Scenele din film 
vor fi filmate cu concursul celor 
mai competente surse inclusiv al 
directorului de producție Mei 
Stuart, care a intervievat martori 
oculari ai scenei asasinării lui 
Kennedy și a asasinării lui Lee 
Oswald, folosind totodată un 
vast material documentar.

Documentarul „Patru zile în 
noiembrie" urmează să fie termi
nat la sfîrșitul lunii august și sa 
apară pe ecrane în prima săptă- 
mînă a lunii septembrie.

• Ploi torențiale in Franța

In ultimele zile, o bună 
parte din teritoriul 
Franței a fost bîntuită 

de ploi torențiale însoțite de 
grindină. Televiziunea fran
ceză a inclus în programele 
ei aspecte din orașul Bor
deaux, ale cărui străzi amin
tesc Veneția. Viile din depar
tamentul Gironde au avut de 
suferit serios din pricina 
grindinci, care uneori a atins 
mărimea oului de porumbel.

Oamenii de știință americani in
tenționează să lanseze cu ajutorul 
navei cosmice „Apollo" doi cosmo-

subsecretarul de stat al S.U.A., 
Averell Harriman, a declarat 
în cuvîntarea sa :

„Aceste discuții au avut o 
amploare largă, cuprinzînd 
unele din aspectele fundamen
tale ale relațiilor noastre. Noi 
nu am putut să dăm răspun
suri definitive la toate pro
blemele discutate. In orice caz, 
însă, cred că aceste discuții 
trebuie să fie judecate nu nu
mai în ceea ce privește rezul
tatele lor din prezent dar, și 
poate că acest lucru este și 
mai important, și în ceea ce 
privește perspectivele pe care 
ele le deschid pentru viitor".

După ce a relevat că Romî
nia posedă potențiale pentru 
un viitor prosper, șeful dele
gației americane a spus :

„Doresc să menționez spiri
tul și atmosfera de cooperare

Recepția oferită de ministrul

R. P. Romine in S. R. X
WASHINGTON 2 (Agerpres).— 

Corespondență specială :
Cu prilejul încheierii tratative

lor romîno-americane, Petre Bă- 
laceanu, ministrul R.P. Romîne 
în Statele Unite, a oferit luni 
seara o recepție în cinstea dele
gației guvernamentale romîne 
condusă de Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Au fost prezenți Gheorghe Gas
ton Marin, șeful delegației guver
namentale romîne, Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petrolu
lui și chimiei, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihai Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
consilieri și experți ai delegației.

Au luat parte : doamna Dean 
Rusk, care a reprezentat pe secre
tarul de stat, plecat din S.U.A., 
Orville Freeman, ministrul agri
culturii, Averell Harriman, sub
secretar de stat, șeful delegației 
guvernamentale americane. Wil

liam Crawiord, ministrul StateLcr 
Unite la București. Jack Behraan, 
adjunct al secretarului Departa
mentul comerțului, Richard Davis, 
adjunct al asistentului secretarului 
de stat pentru problemele euro
pene, Phihp trezise, adjunct al 
asistentului secretarului de stat 
pentru problemele economice și 
elfi membri ai delegației ameri
cane, consilieri și experți ai dele
gației: Peter Jones, adjunct al se
cretarului Departamentului comer
țului, G. G. Johnson, adjunct al 
secretarului de stat pentru proble
me econceaice, Loy Anderson, fost 
secretar de sat adjunct, președin
tele Asooapd „Washington In
stitute of Foreign Affairs', inalți 
funcționari și reprezentanți ai Ad
ministrației S-U-A.; George Len- 
degger, președintele societății 
„Parsons and Whitzmore", G. Lin
der. președintele firmei export
import „Bank* *,  Frank Dennis, 
președintele firmei ^American Pe
troleum Institute*,  Raymond Fi
restone. președintele societății 
..Firestone*,  conducători și repre
zentanți c altor mari firme ame
ricane ca: „Goodyear„General 
Electric*,  „Wesnr.gr.oase-. «Fer
guson-, ,.Standard Oii', ,-R.C-A-', 
, Pîullips Petroleum*.  -Bank of A- 
merica’’; •'Chase Manhattan Bank*.  
„Black Qowson- etc ; membri ai 
Congresului S.UjA; oameni de 
știință și cultură americani ; am
basadori, șefi ai misiunilor diplo
matice și membri ai acestor mi
siuni din următoarele țări: UJLS5, 

a acestor discuții. A fost evi
dentă hotărîrea ambelor părți 
de a elabora soluții pentru 
problemele dificile și dorința 
de a ține seama de problemele 
celeilalte părți în chestiunile 
speciale. Acest spirit reprezin
tă un simbol al progreselor 
realizate acum în relațiile 
noastre și al speranțelor noa
stre pentru evoluția de viitor. 
Aș spune, de asemenea, că ho
tărîrea reciprocă de a ridica 
misiunile noastre diplomatice 
la rangul de ambasadă are o 
semnificație simbolică impor
tantă.

Sînt încredințat că dv. și co
legii dv. vă veți reîntoarce a- 
casă satisfăcuți de realizările 
pe care le veți duce cu dv. și 
fiind conștienți de sentimen
tele personale de prietenie pe 
care le-ați lăsat în urma dv'.

R.P. Polonă, R.S. Cehoslovaca, 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, Ma
rea Britanie, Franța, Italia, Aus
tria, R. F. Germană, India, Japo
nia, Indonezia, Brazilia, Argentina, 
Republica Arabă Unită, Suedia și 
altele; reprezentanți de vaza ai 
presei americane și străine; cetă
țeni americani de origine romînă.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

★

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
Corespondență specială :

Luni după-amiază, după sem
narea Comunicatului comun romî- 
no-american, la Departamentul de 
Stat a avut loc o conferință de 
presă consacrată exclusiv nego
cierilor dintre delegațiile guver
namentale ale celor două țări. In
teresul deosebit a atras o parti
cipare masivă a reprezentanților 
presei și radictderizrmii, a co- 
respoodenpjor unor mari ziare r

S-i arăta: ca acest prilej dorin
ța Administrației S.U.A. de a îm
bunătăți relațiile cu țările socia
liste, în cazul de față cu Romînia, 
fâându-se totodată referiri la 
principalele prevederi pe care le 
conține Comunicatul comun. Men- 
ționîndu-se faptul că Statele Unite 
au rămas în urma Europei occi
dentale în ce privește comerțul cu 
țările socialiste, la conferința de 
presă s-a arătat că în privința 
Romîniei există posibilități și per
spective pentru lărgirea relațiilor 
economice viitoare.

Ziariștii prezenți au pus nume
roase întrebări, insisted asupra 
principalelor prevederi și semnifi
cații ale comunicatului, solidtînd 
amănunte și precizări asupra unor 
aspecte ca: ritmul ridicat de dez
voltare a economiei Romîniei, po
sibilitățile de creștere a volumu
lui de schimburi în ambele sen
suri, liberalizarea regimului licen
țelor, chestiunea creditelor pe 
termen lung și mecanismul a- 
cestora, achiziționarea de către 
Romînia a unor utilaje și insta
lații din S.UA. etc.

In cadrul Conferinței de presă 
s-a accentuau de asemenea, faptul 
că in cursul tratativelor nu «-au 
pus condiții politice și că s-au în
registrat noi și importanți pași în 
direcția unei dezvoltări progresi
ve a relațiilor romîno-americane 
în avantajul reciproc al celor 
două țări.

nauți în Lună la sfîrșitul actualu
lui deceniu.

Ruby va primi 
tratament psihiatric

DALLAS. — Judecătorul Joe 
Brown a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că Jack Ruby, 
condamnat la moarte pentru asa
sinarea lui Harvey Lee Oswald, va 
primi tratament psihiatric în celula 
închisorii din Dallas, unde se află 
în prezent. El a făcut cunoscută a- 
ceastă hotărîre după o întrevedere 
avută cu trei psihiatri care l-au 
examinat pe Ruby, la cererea tri
bunalului la care au asistat avoca- 
ții apărării și procurorii.

După cum a declarat Brown, 
dacă, după tratamentul la care va 
fi supus, condamnatul va continua 
să fie bolnav la data de 19 iunie, 
un nou proces asupra stării sale 
mintale se va deschide la 6 iulie. 
EI a ținut însă să precizeze că ho
tărîrea luată nu înseamnă că Ruby 
este nebun din punct de vedere 
legal.

CANBERRA. — Cu două secun
de înainte de lansare, racheta en
gleză de tip „Blue Streak', desti
nată explorării spațiului cosmic 
a fost oprită pe rampa de lansare 
amplasată în localitatea Adelaide 
(Australia), datorită unor defecte 
descoperite la sistemul de ghidare 
(a patra amînare în 10 zile). „Blue 
Streak**  este prima rachetă de a- 
cest fel care urmează a fi lansată 
de către o altă țară decît Uniunea

pe scurt «pe scurt

Imagine a portului Aden

însemnăriDelegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne in R. P. Ungară
BUDAPESTA colersponden- 

tul Agerpres A. Pop trans
mite :

La 2 iunie delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne condusă de tovarășul 
Anton Moisescu, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
care se află în vizită în R. P. 
Ungară, a depus coroane de 
flori la monumentul eroilor 
unguri și la monumentul eroi
lor romîni din Rakos Liget

Membrii delegației au vizi
tat apoi noul cartier de locu
ințe Jozsef Atila, stadionul po
porului, insula Margareta și 
bastionul pescarilor. După-a
miază, delegația Marii Adu
nări Naționale a vizitat Sfatul 
popular al capitalei, unde 
președintele Sfatului, Sarlos 
Istvan a vorbit despre activi
tatea Comitetului executiv și

Noul prim ministru al Indiei
DELHI 2 (Agerpres) — Lal Ba

hadur Shastri a fost ales luni. 
Uer al fracțxmm parlamentare a 
partidului Congresul național 
indian. In aceeași zi, d a fost in- 
sârdnat de către președintele Re
publicii India, Radhakrishnan, să 
formeze noul guvern indian.

Luînd cuvîntul în cadrul ședin
ței fracțiunii parlamentare a par
tidului Congresul național indian^ 
Lal Bahadur Shastri a mulțumit 
pentru alegerea sa în unanimitate 
în fruntea partidului și implicit în 
fruntea guvernului indian și a de
clarat că va activa neobosit pen
tru bunăstarea poporului și pros
peritatea țării.

Studenții au demonstrat 

din nou la Seul
SEUL 2 (Agerpres). — Agenția 

United Press International anunță 
că peste 2 000 de studenți de la 
colegiile Universității din Seul și 
din alte școli superioare au orga
nizat o demonstrație în capitala 
Coreei de sud, cerînd cu hotărîre 
demisia președintelui, Pak Cijan 
Hi. Demonstranții strigau lozinci 
ca : „Afară cu regimul dictato
rial !*,  „Eliberați studenții în
temnițați !'.

Un mare detașament de poliție 
a intervenit împotriva demon
stranților folosind grenade cu ga

Sovietică și Statele Unite. Durata 
«minării lansării rachetei nu a fost 
anunțată.

ROMA. — La 2 iunie în Italia 
s-a sărbătorit cea de-a 18-a ani
versare a proclamării Republicii 
Italiene. Cu acest prilej la Roma 
a avut loc o paradă militară în 
prezența șefului statului, pre
ședintele Antonio Segni, a primu
lui -ministru, Aldo Moro, a mem
brilor corpului diplomatic și a 
peste 30 000 de persoane.

Amînarea ședinței Consi
liului de Securitate

NEW YORK. — Ședința Consi
liului de Securitate în legătură cu 
plîngerea Cambodgiei împotriva 
violării frontierei sale din direcția 
Vietnamului de sud, care urma să 
aibă loc marți dimineața, a fost, a- 
mînată pentru miercuri. Amînarea 
a devenit necesară pentru termi
narea consultărilor în această pro
blemă.

Ședința de miercuri va ii prezi
dată de Arsene Usher (Coasta de 
Fildes), președintele pe luna iunie 
al Consiliului de Securitate.

PARIS. — între 19—30 mai 
a.c. a avut loc la Aix-les Bains- 
Franța — cea de-a 29-a reuniune 
generală a Comisiei Electroteh
nice Internaționale (C.E.I.). Din 
țara noastră a participat la a- 
ceastă reuniune o delegație de 
specialiști condusă de acad. R. 
Răduleț, președintele Comitetului 

despre planul de perspectivă 
de 20 de ani de dezvoltare a 
Budapestei. Membrii delega
ției au asistat apoi la Casa de 
cultură a sindicatelor la spec
tacolul dat de echipa de dan
suri a Budapestei. Seara, 
Sfatul capitalei a oferit în 
cinstea oaspeților o cină 
de gală. Pretutindeni mem
brii delegației au fost în
soțiți de Polyak Janos, 
vicepreședinte al Adunării de 
stat a R. P. Ungare, Huber 
La jos și Bodonyi Palme, depu- 
tați în Adunarea de stat, Bon- 
dor Jozsef, vicepreședinte al 
Sfatului popular al capitalei și 
de reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Delegația a fost însoțită, de 
asemenea, de Mihail Roșianu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Budapesta.

Lal Bahadur Shastri s-a născut 
la 2 octombrie 1904 intr-un sat 
din starul Uttar Pradesh.

La virsta de 17 ară, Shastri a 
intrat în mișcarea de eliberare 
ccndusă de Mahatma Gandhi. 
Shastri și-a petrecut mulți ani în 
închisorile colonialiste. După cu
cerirea independenței de către In
dia, în 1947, el a devenit ministru 
al poliției și transportului. în anii 
următori, Shastri a deținut diver
se funcții în guvern sau în con
ducerea partidului Congresul na
țional indian, iar cînd fostul prim- 
ministru Nehru s-a îmbolnăvit, el 
a fost numit ministru fără porto
foliu, îndeplinind unele din atri
buțiile primului ministru.

ze lacrimogene și bastoane de 
cauciuc. Au avut loc ciocniri în
tre demonstranți și polițiști. Po
trivit agenției, peste 600 de stu
denți au fost arestați, iar 10 au 
fost transportați la un spital din 
capitală, fiind grav răniți.

Celor 150 de studenți care se 
află în greva foamei de cinci zile, 
în semn de protest împotriva 
refuzului guvernului de a-i elibe
ra pe colegii lor întemnițați, li 
s-au mai adăugat, la 2 iunie, alți 
30 de studenți.

Electrotehnic Romîn. în ședința 
din 30 mai a Consiliului, acad. 
R. Răduleț a fost ales în unani
mitate în funcția de președinte 
al "Comisiei Electrotehnice In
ternaționale, pe termen de 3 ani.

GENEVA. — Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare urmează, potrivit a- 
genției France Presse. să se 
întrunească în ședința plena
ră la 5 iunie cînd vor fi luate 
în discuție hotărîrile adoptate 
de cele cinci comisii princi
pale.

La 9 iunie va avea loc o șe
dință a șefilor delegațiilor, iar 
actul final al conferinței va fi 
dezbătut la 9 și 10 iunie, ur- 
mînd ca ședința de închidere 
să aibă loc la 14 sau 15 iunie.

GENEVA — Comisia pentru 
probleme instituționale ale co
merțului internațional, una din 
principalele comisii ale con
ferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, a adop
tat marți un proiect de rezoluție 
asupra instituțiilor, prezentat de 
grupul țărilor în curs de dezvol
tare. Rezoluția a fost adoptată cu 
83 de voturi pentru, printre care 
cele ale țărilor socialiste, inclusiv 
R. P. Romînă, 20 de voturi con
tra, printre care cele ale țărilor 
industrializate din Occident, trei 
abțineri și 13 absențe.

Alegeri furtunoase
Numărătoarea voturilor din 

urne nu s-a încheiat încă —• 
anunță oficialitățile din La Paz. 
La drept vorbind, această ope
rație de aritmetică electorală 
n-are prea mare importanță. 
Emoțiile lipsesc. Practic, scru
tinul nu poate oferi nici un fel 
de surprize. Actualul președin
te Estenssoro, se știe, a rămas 
singur în cursa electorală. 
Opoziția și-a retras candidații, 
socotind neconstituțional a- 
mendamentul la legea funda
mentală pe baza căruia Estens
soro poate să solicite reînnoi
rea mandatului său și, ca atare, 
contestînd autenticitatea votu
lui din ultima zi a lui mai.

Comunicatele din La Paz, di
fuzate de funcționarii guverna
mentali, celebrează victoria lui 
Estenssoro. După datele publi
cate sub egidă oficială, în ca
pitală el a obținut 89 123 de 
voturi. Opoziția a solicitat ale
gătorilor să boicoteze votul 
sau să introducă în urne bule
tine albe. Deoarece abținerile 
de la vot au fost declarate pa
sibile de pedeapsa, 34 655 din 
locuitorii capitalei boliviene au 
iolosit buletinele albe drept 
expresie a atitudinii lor poli
tice.

In ajun de alegeri agenția 
„FRANCE PRESSE" relata din 
Bolivia că „în ultimele zile cli
matul politic s-a înrăutățit 
considerabil*'.  Momentele de 
tensiune au fost puțin obișnui
te chiar și pentru practicile 
sud-americane — au remarcat 
observatorii. Dar deși trecută 
ziua alegerilor, încordarea se 
menține. Pe străzile din La Paz 
ciocnirile continuă. Se aud 
focuri de armă, explodează 
grenade cu gaze lacrimogene, 
in fața universității participau- 
ții la o manifestație antiguver
namentală au încercat să înal
țe baricade. Poliția i-a atacat. 
Studenții au luat cu asalt se
diul partidului guvernamental 
— anunță agenția ASSOCIA
TED PRESS". La fel de explo
zivă este situația și în pro
vincie.

Unii din liderii opoziției au 
declarat de mai multe zile gre
va foamei încercînd prin acest 
fel să protesteze împotriva a 
ceea ce ei denumesc „cea mai 
mare fraudă electorală din is
toria Boliviei".

Furtunoasele evenimente care 
au marcat momentul electoral 
nu promit lui Estenssoro o gu
vernare lipsită de griji.

M. R.

Poziția R.P. Chineze 

în problema 

Laosuiui
PEKIN 2 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Populare Chi
neze a făcut cunoscut, la 1 iunie, 
răspunsul său la mesajul guver
nului britanic din 27 mai, în 
care se propunea ținerea la Vien
tiane a unor consultări la nivelul 
ambasadelor între țările semna
tare ale acordurilor de la Geneva, 
din 1962, cu privire la Laos.

In acest răspuns, se arată că 
guvernul chinez consideră că nu 
ar fi suficiente asemenea con
sultări și propune în schimb în
trunirea la Pnom Penh a unei 
conferințe a miniștrilor de exter
ne avînd în vedere situația în
cordată existentă în capitala 
laoțiană.

După cum relatează agenția 
China Nouă, în răspunsul său, 
guvernul chinez își exprimă păre
rea că această conferință trebuie 
să adopte măsuri eficiente pentru 
normalizarea imediată a situației 
din Laos, în spiritul acordurilor 
de la Geneva.

Nota de răspuns a fost înmî- 
nată luni însărcinatului cu afa
ceri al Marii Britanii la Pekin, 
pentru a fi transmisă guvernului 
englez.

VOLGOGRAD 2 (Agerpres). 
— Corespondență specială de 
la Ambrozie Munteanu.

Marți, delegația de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Ro
mîn, condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, a vizitat edificii 
sociale și noi cartiere de lo
cuințe construite pe faleza 
Volgăi, la Kuibîșev. Membrii 
delegației s-au oprit la „Casa- 
muzeu Lenin“. Un grup de 
pionieri au oferit oaspeților 
flori.

Despărțindu-se de repre
zentanții organelor locale de 
partid și de stat, oaspeții ro
mîni au mulțumit pentru căl
dura și ospitalitatea cu care a 
fost înconjurată delegația în 
timpul șederii sale în regiu
nea Kuibîșev și au urat noi 
succese în dezvoltarea conti
nuă a regiunii.

în aceeași zi, delegația a 
sosit la Volgograd. în întîm- 
pinarea delegației romîne, pe 
aerodromul orașului erou au 
venit K. K. Cerednicenko, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid pentru in
dustrie, A. M. Șkolnikov, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid pentru a- 
gricultură, N. I. Cimutov, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sovietului regional pentru 
industrie, I. F. Sinițîn, pre
ședintele Sovnarhozului Volga 
de Jos și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat.

însoțiți de V. N. Titov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S. și de

DE TOATE
• „Secretar... automat"

7ELSA este denumirea nou
lui „secretar automat" 
sovietic, destinat sălilor 

de așteptare și cabinetelor de 
lucru ale conducătorilor de în
treprinderi și de mari magazi
ne, ale șefilor de gări și altor 
lucrători cu munci de răspun
dere. Părăsind încăperile în 
care lucrează, ei pot transmite 
„secretarului automat" diferite 
dispoziții. Automatul le înre
gistrează pe o bandă de mag
netofon și le retransmite apoi 
persoanelor interesate, care ur
mau să telefoneze lucrătorului 
plecat din clădire. La rîndul 
său, „secretarul automat", înre
gistrează toate cererile și co
municările transmise de cei ce 
au telefonat. In telul acesta, 
conducătorii de întreprinderi 
sau instituții pot lua notă de 
ele imediat ce s-au reîntors în 
cabinetele lor.

Noul tip de „secretar auto
mat" a fost realizat de un co
lectiv de ingineri din Kiev. Au
tomatul este prezentat alături 
de alte aparate similare la ex
poziția realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S. de la 
Moscova.

9 „Mica Sirenă"

ica Sirenă, celebra statuie 
din rada portului Copen
haga, care a fost decapita

tă acum mai bine de o lună de 
niște necunoscuți, și-a reluat lo
cul Ia intrarea în portul din ca
pitala daneză după ce i s-a turnat 
un nou cap. Operațiile de restau
rare ale statuii au durat 36 de 
zile. Resturatorii au folosit aceeași 
formă care a servit la turnarea 
inițială a capului statuii.

Inspirată din basmul cu același 
nume al cunoscutului povestitor 
danez Andersen, „Mica Sirenă" a 
fost sculptată în anul 1913 de 

Un mijloc de transport care se pare că este destul de comod 
— elefantul

conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat, oas
peții au vizitat două din ma
rile uzine ale Volgogradului.

La uzinele metalurgice „Oc
tombrie Roșu", directorul P. P. 
Matevesian a înfățișat oaspe
ților aspecte din activitatea 
acestei întreprinderi fruntașe 
producătoare de oțeluri de ca
litate. Oaspeții au vizitat apoi 
muzeul întreprinderii.

La uzinele de aluminiu, di
rectorul A. P. Kliukin și se
cretarul organizației de partid 
E. S. Molukaev, au informat 
pe oaspeți asupra realizărilor 
colectivului și experienței or
ganizației de partid.

Seara, la palatul cultural al 
Uzinelor „Octombrie Roșu“, 
delegația a asistat la un spec
tacol oferit în cinstea sa de 
formații de artiști amatori din 
.Volgograd.

La încheierea spectacolului 
după ce a felicitat pe artiști, 
tovarășul Chivu Stoica a apus; 
„In numele delegației de ac
tiviști ai P.M.R., mulțumim 
tuturor celor prezenți pentru 
primirea frățească pe care 
ne-au făcut-o. în lupta pen
tru socialism și comunism 
popoarele se sprijină pe uni
tatea lor“. Urările tovarășului 
Chivu Stoica rostite în cinstea 
prieteniei dintre popoarele 
romîn și sovietic au fost înde
lung și viu aplaudate de cei 
prezenți.
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