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• Specialitate și cultu
ră generală de acad. 
AL. PHILIPPIDE

• Duminică estivală
• Revenire la „Scri

soarea unei marne" 
(Să discutăm despre 
tinerețe, educație, 
răspunderi) 
Răspund la sesiză
rile tinerilor
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Lemn mai mult, mai 
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DOCUMENTARE
Este greu să prezinți în spațiul 

unui articol imaginea vastității 
materialului pe care îl deține In
stitutul de Documentare Tehnică.

Numeroși specialiști — in
gineri, tehnicieni, economiști — 
citesc, triază, sintetizează și asi
gură elaborarea materialului do
cumentar destinat informării teh
nice și tehnico-economice a tutu
ror ramurilor economiei noastre 
naționale. In fiecare zi, din mași
nile de multiplicat ies aproxima
tiv 250 000 pagini. Săptămînal se 
expediază circa 50 000 materiale 
documentare la aproape 6 000 de 
întreprinderi și instituții din țară.

Fiecare material documentar 
este, prin sine însuși, o sursă pen
tru îmbogățirea cunoștințelor de 
specialitate ale inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor și cuprin
de numeroase idei practice pen
tru introducerea tehnicii noi.

Ceea ce apare nou, în întreaga 
lume, ceea ce se realizează mai 
interesant în toate domeniile teh
nicii își găsește oglindirea în ma
terialele institutului. Biblioteca 
I. D. T. cuprinde aproximativ 
200 000 volume și anual se pri
mesc 5 000 colecții de reviste teh- 
nico-științifice. Toate acestea re
prezintă o neprețuită posibilitate 
de a ști mereu mai mult, pentru 
a putea mereu mai mult.

Ne-am adresat directorului In
stitutului de Documentare Tehnică, 
tovarășul ing. Marcel Jianu, ru- 

-gîndu-1 să ne înfățișeze unele as
pecte din activitatea I.D.T.-ului $i 
posibilitățile pe care le oferă lu
crările și biblioteca instituției, ce
lor care manifestă interes pentru 
noile cuceriri ale științei, pentru 
introducerea tehnicii noi.

In primul rînd semnalarea bo
gatului material documentar pri
mit de I.D.T. se face prin buleti
nele de referate „Documentare 
tehnică", cu serii de interes gene
ral și serii de specialitate privind 
toate ramurile industriei, trans
porturile, agricultura și silvicul
tura și prin fișe documentare, 
clasificate zecimal, puțind astfel 
constitui, în fiecare unitate, un fi
șier al principalelor probleme care 
le preocupă.

In mod special sînt semnalate 
unele materiale documentare care" 
ar prezenta interes pentru cunoaș
terea nivelului atins în alte țări 
dezvoltate în producția unor uti
laje, mașini, aparate. Pentru a- 
ceasta se întocmesc lucrări perio
dice ce prezintă cele mai noi pros- 
lecte de mașini, utilaje, aparate ; 
ucrări cuprinzînd referatele și 

comunicările prezentate la princi
palele congrese și conferințe teh- 
nico-științifice internaționale, pre
cum și culegeri de brevete de in
venții care ar prezenta interes 
pentru industria noastră.

Pentru cei care urmăresc o anu
mită problemă se întocmesc bi
bliografii pe teme și ramuri, pre
cum și referate de sinteză asupra

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P.M.R.

S-A ÎNAPOIAT DIN D.R.S.S.
Marți s-a reîntors de la Mos

cova delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.R.. 
care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică pentru a 
studia experiența în domeniul 
conducerii de către partid a 
economiei.

La sosire, pe aeroportul Bă-

Ing. M. Jianu 
directorul I.D.T., ne prezintă cite- 
va dintre lucrările editate de in

stitut

unor probleme tehnico-economice 
interesînd, în special, cadrele de 
conducere ale întreprinderilor.

O formă largă de informare o 
reprezintă „Caietele selective", 
care cuprind articole selecționate 
din reviste de specialitate din în
treaga lume. Iată cîteva din do
meniile de preocupare ale acestor 
„Caiete selective" : probleme de 
planificare, organizarea munc::, 
aprovizionare, prețuri și preț de 
cost, statistică social-economică. 
In ceea ce privește tehnica, unele 
caiete se referă la domenii de in
teres general cum ar fi : meca-::- 
zarea și automatizarea, tehnica 
măsurării, materiale plastice, teh
nica nucleară cu aplicațiile ei in 
industrie și agricultură, iar altele 

(Agerpres)

(Agerpres)

la ramuri de specialitate ca 
dustria minieră, construcția de 
mașini, energetica, terminind cu 
industria lemnului, morăritul și 
panificația.

Pentru a se da specialiștilor o 
privire de ansamblu asupra reali
zărilor obținute într-o anumită 
ramură se întocmesc periodic (de. 
2—3 ori pe an), pe baza unei 
vaste bibliografii, referate intitu
late „Progrese în tehnică", care a- 
par pentru 30 de domenii ale in
dustriei, agriculturii și construc
țiilor.

Un domeniu special al preocu
părilor institutului îl constituie 
documentarea în forme specifice ' 

neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Leonte Răutu, de 
membri ai C.C. al P.M.R., Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și activiști de 
partid.

Au fost de față I. K. Jegalin. 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

a-pentru muncitor; și maiștri, 
cest scop se întocmesc caiete! 
titulate „In ajutorai «ncarift 
și maiștrilor* care cuprind sj 
practice, răspunsuri îc fxtrri 
puse de muncitori și maiștri 
tru rezolvarea proble^te
de producție. De asemenea, se în
tocmesc Șl materiale desenate a fi 
folosite pentru coefmnte care se 
adresează tuturor celor cortori 
de a fi la curent cu noiîe metode 
de munca.

Pentru a putea gesseraLza re
zultatele acnv.tâțn creatoare. in 
domeniul tehnic.. ce se desfâ-: 
«oară in xndusma șt agricultura 
noastră și aportul pe cared aduc; 
în acrasu directe mănătorii 
fruntași, se întocmesc lucrări: 
„Din exper.eau uzsneJor noastre', 
„Din experiența agriculturii noa
stre aocaLstt- și experiența
fruntașilor in producție'.

Pentru honan. pentiu toți ce 
care creează xa termici, institutul 

editează „Caiete de inovații" care 
cuprind cele mai valoroase inova
ții acceptate, pentru generalizare 
în diverse domenii de specialitate.

Am cerut interlocutorului nostru 
să citeze cîteva titluri mai intere- I. S.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Zilele Eminescu
Marți dimineața. în sala 

mică a Palatului R. P. Ro
mine, au început lucrările se- 
siur.ii științifice organizate de 
Academia R.P.R. și Uniunea 
Scriitorilor cu prilejul come
morării a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Eminescu.

Au participat conducători ai 
unor instituții centrale, nu
meroși academicieni, scriitori 
și al ți oameni de cultură.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți oaspeți de peste hotare,

Tinărul rectificator Ion Bra- 
toiu, din secția finisaj de la 
Uzina mecanică Cîmpina, 
este un pasionat cititor al 

cărții tehnice.

Foto: N. ST E LORI AN

organizată

și Uniunea Scriitorilor
invitați la manifestările prile
juite de comemorarea marelui 
poet.

în prezidiu au luat loc aca
demicienii Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei, Mi
hai Beniuc, președintele Uniu
nii Scriitorilor, G. Călinescu, 
M. Ralea, V. Eftimiu, D. Pa-

Marți, în sala rotundă a Palatu
lui R.P. Romîne a avut loc inau
gurarea ’ expoziției comemorative 
„Mihail Eminescu*, organizată de 
Mustul literaturii romîne.

Cuvlntul de deschidere a fost 
prostit de acad. D. Panaitescu-Per- 
spesslchu.
i' Bxpoifțla preslntâ, într-o ordine 
‘cronologică, momente din viața și 
țopera marelui nostru poet. Sint ex- 
’pus» manuscrise originale, masca 
sa mortuara, facsimile după o se
rie de manuscrise înfățișlnd proce
sul de elaborare a poemelor „Lu- 
cea/druf', „Călin". „Împărat și 

:prolet''i« etc., hărți mareînd pere
grinările sale prin țară și străină- 

Tn cursul acestei săptămâni. Cosma va prezenta auditorHor' 
în sala de audiție a magazi
nului „Muzica4* de pe Calea 
Victoriei se va deschide o ex
poziție cuprinzînd o serie de 
documente Inedite pe tema 
„Eminescu și muzica romî- 
nească*.

Cu prilejul deschiderii ex
poziției, muzicologul Viorel

naitescu-Perpessicius și Zaha- 
ria Stancu, Demostene Botez, 
membru corespondent al Aca
demiei, și Ion Pas.

Sesiunea a fost deschisă de 
acad. Iorgu Iordan.

In continuare, acad. G. Că
linescu a ținut comunicarea 
„Eminescu, poet național", 
acad. M. Ralea — „Concepția 
despre lume și viață a lui 
Eminescu în lumina curentelor 
filozofice și ideologice ale 
timpului său*, iar acad. M. 
Beniuc, comunicarea „Emi
nescu, luceafărul poeziei ro- 
mînești".

Numeroși oaspeți de peste 
hotare au adus saluturi se
siunii.

Lucrările sesiunii continuă.

tate, Imagini ale locurilor pe unde 
a trecut poetul, portrete ale sale 
și ale celor apropiați, exemplare 
din lucrările editate Începi nd din 
anul 1883 și pînă acum, lucrări 
eminesciene traduse în numeroase 
limbi străine, precum și studii apă
rute peste hotare privind opera 
sa. O serie de grafice înfățișează 
aprecierea de care poetul se bucu
ră în rîndurile largi ale poporului, 
amploarea pe care au căpătat-o 
editarea șl studiul operei sale în 
anii de după eliberarea țării, cînd 
au fost tipărite 1 563 000 exemplare 
față de numai 115 000 In perioada 
1884—1944.

cîteva lucrări muzicale inspi
rate din creația eminesciană 
și vor putea fi audiate o serie 
de imprimări din creația poe
tului printre care cîteva poe
zii în lectura lui Mihail Sado- 
veanu realizate de Casa de 
discuri „Electrecord".

Cabana turistică Cîmpul lui Neag din Valea Jiului, punct de 
pornire spre Retezat.

Foto t "AGERPRES

Anvelopa
Marți, colectivul Uzinei 

„Danubiana" din Capitală a 
produs anvelopa nr. 1 000 000

Acest eveniment a fost mar
cat în uzină prlntr-o adunare 
la care, alături do colectivul 
de muncă de aici, au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
prpiectanți șl constructori ai 
întreprinderii.

Producția obținută întrece 
pe cea prevăzută pentru pe
rioada care a trecut de la in
trarea în funcțiune a între
prinderii. în ultima decadă a 
lunii mai, uzina a atins 83 la 
sută din capacitatea proiecta
tă, depășind parametrii stabi
liți pentru această etapă. In 
mai puțin de un an șl Jumăta
te de la începerea producției 
Întreprinderea a devenit ren
tabilă. Prin calitatea lor, anve
lopele purtînd marca „Danu
biana" sînt cunoscute șl apre
ciate nu numai la noi d și în 
cele 11 țări străine în care se 
exportă

Aceste realizări se datoresc

Pregătiri pentru înmagaiinarea 
recoltei

Odată cu apropierea recol
tărilor de vară, la bazele de 
receprionare a produselor a- 
grieo’.e ®-au intensificat pre
gătirile pentru preluarea și 
ir.magazir.area cerealelor din 
producția gospodăriilor de 
stat și a celor vîndute statu
lui de către gospodăriile colec
tive- La aproape 80 la sută 
din silozuri aa fost executate 
ptră la începutul lunii repa
rațiile tteeesare- Utilajele au 
fast revizuite șl reparate în 
proporție de peste 90 la sută. 
Toate aceste lucrări au fost 
complet terminate Ia 40 de 
baze de recepționară a produ
selor agricole.

Comparativ cu anul trecut 
sînt asigurate condiții mal 
bune pentru recepționarea, 

■ condiționarea st depozitarea

nr. 1000000
bunei organizări a producției, 
ca șl folosirii cu pricepere a 
utilajului șl Instalațiilor mo
deme cu care este înzestrată 
uzina de către muncitorii, in
ginerii și tehnicienii care lu
crează aici.

Ele confirmă totodată gradul 
înalt de pregătire șl de matu
rizare la care -a ajuns-tatr-un 
timp șcurt colectivul acestei 
tinere unități a industriei noas
tre chimice. Este Interesant de 
menționat că singura fabrică 
de anvelope existentă în țara 
noastră înainte de eliberare 
(la Florești) ar fi avut nevoie 
de circa 30 de ani pentru a 
obțin® o producție egală cu 
cea realizată pînă acum de 
„Danubiana".

Muncitorii, inginerii șl teh
nicienii Uzinei „Danubiana" 
sînt hotărîți să dezvolte succe
sele obținute. El s-au angajat 
ca pînă în luna Iulie 1965 să 
mai producă un milion de an
velope.

(Agerpres)

cerealelor șl a celorlalte pro
duse ce se recoltează vara. 
Capacitatea de înmagazinare 
a fost mărită cu 305 000 tone 
prin construirea de noi silo
zuri șl magazii.

Pentru mecanizarea opera
țiunilor de preluare și trans
port a produselor de la bun- 
kece la locul de depozitare 
vor fi instalate aproape 1 000 
de benzi-transportoare, trans
portoare cu țnec șl pneuma
tice. Astfel; aceste lucrări vor 
fi mecanizate în proporție de 
90 la sută.

Au fost asigurate totodată 
condiții mal bune pentru de
pozitarea cerealelor de sămîn. 
ță livrate de stațiunile expe
rimentale șl gospodăriile agri
col» de stat.

(Agerpres)

Mesaj adresat de președintele 

Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
Ion Gheorghe Maurer, 

participanților la cea de-a IV-a Reuniune 

a Comitetelor de colaborare balcanică
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat 
un mesaj de salut participan- 
ților la cea de-a IV-a Reuni
une a Comitetelor de colabo
rare balcanică care are loc la 
Belgrad.

Adresînd urări de succes 
deplin lucrărilor reuniunii, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne mențio
nează aportul substanțial pe 
care Comitetele de colaborare 
balcanică îl pot aduce la întă
rirea legăturilor tradiționale 
între popoarele balcanice.

In mesaj se subliniază că 
înfăptuirea propunerilor gu

vernului R. P. Romîne din 
1957 și 1959, care urmăreau 
transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a păcii și colabo
rării multilaterale, fără arme 
nucleare, ar permite țărilor 
din regiunea Balcanilor să 
consacre mai multe forțe și 
mijloace problemelor econo
mice și sociale.

In mesaj se arată că guver
nul și poporul romîn, însufle
țiți de dorința fierbinte de 
pace, vor continua să militeze 
activ pentru menținerea unor, 
relații de bună vecinătate și 
prietenie cu toate țările din 
Balcani.

rribete-i drx*n«ri 
prmîre Zawuri de 
grâ, printre îcr- 
iaieîe cu pcrrsmb 
cere, sub doffx- 
rea aoarexxi «rit 
de zgircit pSxc-n 

ultime’.* sUe, cresc rărind cu 
odiii. Aia, pe șead Arge- 
țalst cm îxriZxit TT.-.i și 
ra:; de cxecririști și meean-.- 
zsson ie&ți p< cimp *d efec- 
raeze disîre cele moi im- 
portente lucrdri egricole cc- 
nxole ce cere depinde fn mere 
măsuri belpig*'. ogoarelor — 
întreținerea, culturilor. Sini 
zt-tea treburi pe care le fac 
acum și fiecare cere o anume 
urgență; una dintre ele este 
construirea adăposturilor ne
cesare animalelor proprietate 
obștească și a celorlalte con
strucții gospodărești.

Paralel cu lucrările 
din cimp

— Gata mortarul ? Haideți, 
băieți!

Meșterul Manole Mărcules- 
cu, șeful echipei de construc
ție, își împarte atenția în ega
lă măsură, ca un bun dispe
cer, la toate lucrările. Un grup 
de tineri dau zor cu pre

gătitul mortarului pe care-l 
așteaptă cei care tencuiesc 
grajdul proaspăt ridicat. Nu 
departe se confecționează că
rămida. A ieșit ,.pe bandă" 
cea de a treizecea mie bucată. 
Dintr-un șir de 8 atelaje se 
deseared cițiva salcimi groși

Pe șantierele 

construcțiilor zootehnice
cu care se ard cărămizile. Ti
nerii Dumitru Oprea și Ion 
Șerban descarcă primii. Sînt 
grăbiți. Mai au de adus încă 
un transport cu lemne, apoi 
vor merge să scoată și să adu
că balast din grindul Argeșu
lui...

Ne aflăm la G.A.C. Găești. 
Sînt prezenți la lucru 35 de 

oamenL Munca lor este bine 
organizată. Altfel nici n-ar fi 
posibilă realizarea importan
tului volum de lucrări prevă
zute : construirea unui grajd 
pentru 100 capete bovine, în 
afară de cel pe care colecti
viștii îl termină de finisat a

cum, un grajd pentru vite de 
muncă, o puierniță etc. Lu
crările au început din primele 
zile bune de lucru ale primă
verii și se desfășoară ritmic. 
Numai aceasta explică cum, 
la ora actuală, ei au reușit sa 
termine de construit un grajd 
de 100 capete bovine și să fi
niseze (tencuieli interioare și 

exterioare, pardoseli etc.) alte 
două, construite anul trecut.

— Și de acum înainte — 
ne-a spus tovarășul Marin 
Ene — lucrările de construcții 
se vor desfășura ritmic, pen
tru că avem toate materialele 
de bază procurate. Cit privea- 
te cărămida, nisipul, pietrișul, 
o parte- din materialul lemnos, 
le> procurăm din resurse lo
cale.

— Pe lîngă echipa de con
structori mai participă și alți 
colectiviști ?

— Bineînțeles, altfel nu pu- 

team să realizăm pînă acuma 
ceea ce ați văzut. In special 
la transportul materialelor 
de construcții folosim, în me
die, cîte 10^—15 atelaje deservi
te de vreo 30 de colectiviști, 
în cea mai mare parte tineri, 
care și la săpături și la turna
rea fundațiilor ne-au ajutat 
mult. Era nevoie de multe 

brațe de muncă. Cu ajuto
rul celor 30—40 de tineri 
care au venit în sprijinul con
structorilor, lucrarea a fost 
terminată în condiții bune.

— nu Hnteți stingheriți 
în desfășurarea lucrărilor din 
cimp ?

— Nu ! Dacă repartizezi cu 
chibzuință forțele, faci și una 
și alta. De altfel, noi și la 
cimp stăm bine : am terminat 
prașila întîi pe întreaga su
prafață cu porumb și am în
ceput-o pe cea de a doua, iar 

la floarea-soarelui și sfeclă 
am trecut la a treia...

„La noi e mult 
pînă-ncepem !“

La brigada din satul Meri, 
a gospodăriei colective din 
Mogoșani, acolo unde trebuie 
să se înalțe un grajd pentru o 
sută de vite mari, deocamdată 

terenul e gol. Constructorii 
lucrează totuși. Dar nu la 
construcțiile zootehnice ale 
gospodăriei din Mogoșani. Și 
au destule în plan: două 
grajduri a 100 de capete fie
care, o puierniță, o îngrășăto- 
rie și altele.

Am întîlnit în curtea brigă
zii pe dulgherii Anghel Pană 
și Ion Stan. Veneau de la lu
cru : terminaseră niște repa
rații la unele construcții gos
podărești mai vechi. Era în 
amiaza mare și ei umblau cu 
sculele în spate. Le-am adre
sat întrebarea :

— Cum stați cu construcții
le zootehnice ?

— încă n-am început.
De fapt, nici nu cunoșteau 

bine ce obiective au de con
struit. Am întîlnit un alt in
terlocutor : tovarășul Nicolae 
Andrei, vicepreședintele gos
podăriei :

— încă n-am început, spu
ne și el. Dar nu-i tîrziu. Sîn- 
tem de-abia la începutul lui 
iunie.

— Probabil, aveți procurate 
toate materialele de construc-

V. BARAC 
V. CĂBULEA

(Continuare în pag. a III-a)



SPECIALITATE
ȘI CULTURA GENERALA

Acad. Al. Philippidenmulțirea cunoștințelor de tot 
felul și diversitatea tot mai 
mare a disciplinelor științifi
ce, diversitate care cores
punda pe de o parte, exigen
țelor materiale și spirituale 
pe care le ridică dezvoltarea

rapidă a civilizației în secolul nostru și, 
pe de altă parte, setei de cunoaștere de 
care e cuprins tot mai mult omul contem
poran, constituie un fapt important și ca
racteristic al editurii epocii. Acest fapt 
are ca urmare firească și necesară îndru
marea tot mai accentuată a tinerilor către 
specializare, cu alte cuvinte către studie
rea și cultivarea unui grup de probleme 
din abundența de probleme pe care le cre
ează sporirea considerabilă a domeniilor 
de cercetare științifică. întrebarea care se 
pune în fața acestei situații este : în ce 
măsură specializarea strictă este concili- 
abilă cu cultura generală ? De la început 
trebuie să spunem că limitarea la un grup 
de cunoștințe și adîncirea lor prin această 
limitare este o condiție a cunoașterii 
științifice complete și deci fecundă în re
zultate. Dar această adîncire pe care o im
plică specializarea într-o materie oare
care nu înseamnă, așa cum s-ar putea 
crede la o observație superficială a pro
blemei, nu înseamnă deloc și mai ales nu 
implică deloc îngustarea orizontului spi
ritual al specialistului. Știința omenească 
este un tot organic în care părțile compo
nente sînt, mai strîns sau mai puțin strins, 
legate între ele. Studierea în adincime 
a unei părți nu se poate face bine decît cu 
dobîndirea unei priviri de ansamblu asu
pra întregului. La această privire de an
samblu nu poate duce decît dobîndirea de 
cunoștințe privind complexul culturii con
temporane, adică noțiuni generale despre 
cît mai multe sectoare ale culturii. Cu cît 
orizontul cercetătorului, datorită acestor 
cunoștințe generale, va fi mai larg, cu 
atît și cercetările lui de specialitate vor 
fi mai bine pregătite și mai bine efectuate. 
Lărgimii orizontului cultural îi va cores
punde o adîncire în specialitate făcută 
fără îngustime de spirit și fără pedante
rie. Raportarea judicioasă și permanentă 
a părții la ansamblu este condiția orică
rei munci intelectuale fecunde.

îmbinarea muncii de specialitate cu do
bîndirea culturii generale se încadrează 
perfect în concepția umanismului de tip 
nou, a umanismului socialist.

In centrul umanismului socialist nu mai 
stă, ca preocupare esențială, dezvoltarea 
individualității umane considerată izolat 
ci cultivarea individualității în raport cu 
celelalte individualități, deci cu omeni
rea întreagă. Raportarea permanentă a 
individului la colectivitate înfățișează 
modul perfect pentru raportarea speciali
tății Ia cultura generală. Paralelismul în
tre aceste două fenomene este concludent 
pentru chestiunea care ne interesează aici 
și care este tocmai îmbinarea studiilor de 
specializare cu dobîndirea de cunoștințe 
generale, îmbinare pe care trebuie s-o 
aibă prezentă in minte, mereu, studenții 
deoarece, după cum am spus, de această 
îmbinare atirnă în mare măsură Și efica
citatea muncii de specializare

Cultura generală, a cărei bază se for
mează în școala 
și se

medie <e întregește 
consolidează cu ajutorul lecturii 

individuale. Cu alte cuvinte studentul, pe 
lingă studiul specialității pe care și-a 
ales-o trebuie să continue să citească si 
in domenii in afara specialității- Aș pune 
in fruntea acestor lecturi, 
prin firea și destinația ei. 
să lărgească orizontul spir 
satisfăcînd două cerințe 
minții umane, utilul și plăcutul realmsd 
acel util dulce al poetului latin, adică 
comunicarea lucrurilor folositoare pe ca
lea frumosului. Această îmbinare a fru
museții cu folosul își găsește o expresie 
superioară în poezie. Marea poezie, odih
nitoare și stimulentă totodată, iată desigur 
o lectură recomandabilă— tuturor acelora 
bineînțeles, cărora le place poezia, și 
aceștia socotim după repeziciunea cu care 
dispar din librarii tiraje colosale ale ma
rilor poeți clasici romini și străini, sint 
foarte mulți.

E întotdeauna preferabil ca un poet să 
fie citit în limba lui... Și iată-ne ajunși cu 
aceasta la o chestiune foarte importantă 
atunci cînd e vorba de asimilarea cultu-

literatura. care 
este capabilă 

itual a] omului, 
puternice ale

rii generale. Traducerile multe și bune, 
așa cum le avem acum în țara noastră, 
sînt desigur pentru marele public cetăți 
de un nemăsurat folos. Studenților însă 
le-aș recomanda să cunoască neapărat cel 
puțin una sau două limbi străine de mare 
circulație. Dacă nu le cunosc sau nu le 
cunosc încă bine, să înceapă neapărat să 
Ie învețe său să le cultive cît mai mult și 
mai adînc. Cunoașterea limbilor străine 
este un factor important al acelei lărgiri 
de orizont care este, după cum am văzut, 
rezultatul esențial al culturii generale și 
ajută in chip deosebit adincirea și culti
varea rodnică a specialității. Chiar în spe
cialitatea pe care și-a ales-o, studentul 
va găsi în limbi străine un material care, 
încă netradus, îi va completa cunoștințe
le. Acest lucru nu este valabil numai cu 
privire la literatură și la poezie îndeo
sebi. Mergerea directă la sursă este întot
deauna preferabilă. Dar chiar în afară de 
acest rezultat practic direct, cunoașterea 
limbilor străine oferă aceeași atracție și 
același cimp pe care îl oferă călătoriile 
deoarece satisface nevoia de noutăți și 
stimulează curiozitatea fiind chiar numai 
prin asta o excelentă gimnastică a minții.

Am strAbAtat 300 de kilometri 
pesOru a cunoaște programul 
dusL.-^cîlor estivale ale colec- 
tiv’șt.Jor regiunea Iași, lată 
cîteva secvențe din itinerariul

Elevi ai Școlii medii nr. 30 în vizită la Mascul letauc

Colectiviștii Petru Galavan, 
Conjiantm Apetrei, învățăto
rii Letmie Locian și Ion Gala- 
van și «uiți alți tineri din co
muna Vciea Ursului s-au întîl- 
mit secra după muncă pentru 
c și terenurile care
vor cclsfj; întrecerile sportive, 
odânglnău-ie ostiei, la scena es
tivali amenajată pentru petre- 
cerem lîMpritai liber în aer liber- 
S-ac sens apoi invitații care 
au fost trimise megieșilor din 
cc’Tana Bozieni și celor din co- 
■■■■ Ouucesu: «Noi, colecti- 
v*«iu comuna Valea Ursu
las vi iuvilăm pentru 1 iunie 
mb participați ia duminica cul
tural-sportivă pe care o organi- 

Și au venit colecti- 
din 23 sate. Un sem

nal al iar. iar ei gazdă și voioșia 
cir:ecuiui și jocului începe. Un 
spectacol cu aproape 300 de in
terpret!. !ată-i pe coriștii din 
Bozieni, pe dansatorii din sate
le Zorile, Giurgeni, Buciumi, 
pe soliștii din Muncel, pe mem
brii brigăzii artistice de agitație 
din Oniceni care prezintă un 
spectacol al cărui erou, actua
ls xrea. îi conduce pe ascultă
tor, pe tzriaJele gospodărie: co-

SOOi

Cinematografe
MADAME SANS GENE (film 

pentru ecran panoramic) ru
lează la Patria orele 9: 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15. AM AJD1XS 
ȘI REGE rulează la Carpați 
orele 10; 12; 14; 16; „Seara 
prietenilor filmului" orele 19. 
Capitol orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,45 ;21, (Grădină ora 
20,30). Modern orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20; (Grădină ora
20,30). Melodia 10; 12; 15:
17; 19; 21. PEX TREI MUȘCHE
TARI — cinemascop ambele 
serii rulează la Republica, 
orele 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,30) ; 
București, orele 8,45; 12,30;
16,30 ; 20,30 ; Feroviar ore
le 9 ; 13 ; 17 ; 21, Grivița 
orele 8; 
orele 9;
(Grădina 
(Grădina 
21).

, DcLUvicil U1C— 
17; 21, Grivița 

12; 16; 20, Melodia, 
12,45; 16,30; 20,15,
Doina orele 21);
Progresul orele 

LUMEA COMICĂ A 
LUI HAROtD LLOYD ru
lează la Festival orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21) (Grădina 
Festival ora 20,30) Tomis orele 
10; 12; 14; 16,30; 18,30, (Grădi
nă ora 20,30, Arenele Libertății 
ora 20,30; Aurora orele 10; 12; 
14; 16: 18,15; Ferentari orele 
10,30; 15,30; 17,30; 19,30; Pati. 
noarul 23 August ora 21. A- 
VENTURILE UNUI TÎNĂR- 
cinemascop — rulează la Vic
toria orele9,30; 12; 15,15:18; 21. 
VIAȚA SPORTIVĂ rulează la 
Union, orele 15; 17,45; 20,30; 
duminică orele 11. CODIN ru
lează la Cultural orele 15; 17; 
19; 21. LITURGHIA DE LA 
MIEZUL NOPȚII — cinema
scop — Lumina orele 10; 14 — 
în continuare orele 16; 18,45; 
20,30. TOTUL DESPRE EVA 
rulează la Central orele 9,30; 
11,30; 14,30; 17,30: 20,30. UN 
OM CARE NU EXISTĂ, ru
lează la Doina orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. (Program 
pentru copii ora 10) Arta orele 
16; 18; 20. CEI PATRU CĂLU
GĂRI rulează la Giulești orele 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15). 
Bucegi orele 10; 12; 15,30;
17,45; 20; (Grădină ora 20,30). 
DOMNIȘOARA... BARBA-AL- 
BASTRĂ rulează la înfrățirea 
între popoare orele 10; 15,45; 
18; 20,15. ÎMBLINZITORII DE 
BICICLETE, cinemascop, ru
lează la Excelsior orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30. RENUL 
ALB rulează la Dacia orele 
9,30; 11; 13,15; 17; 19: 21).
ANACONDA rulează la Bu- 
zești orele 16; 18,15; (Grădina 
ora 20,30), Munca orele 14,30; 
16,45; 19; 21,15. FĂRĂ TEAMĂ 
ȘI REPROȘ rulează la Crîn- 
gași orele 16: 18,15; 20,30; — 
DRAGOSTE LUNGĂ DE-O 
SEARĂ rulează la Unirea 
orele 16; 18,15; DEZRĂDĂCI- 
NAȚII rulează la Flacăra ore
le 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
FOTO HABER rulează la Vi- 
tan orele 16; 18; 20, Grădina 
Vitan, orele 20,30.

Formația de dansuri a tinerilor din Miercurea Niraj, raionul Tg. Mureș
Foto: AGERPRES

ceni cu o înfrîngere categorică. 
Cine va cîștiga azi ?

★
După 100 kilometri, pădurea 

Strunga ne întîmpină în strai 
sărbătoresc. Pe alei au fost in
stalate ghirlande, becuri colo
rate. In poiana cea mare a fost 
amenajată o frumoasă și încă
pătoare 
devenit 
oaspeți.

De fapt,

estradă. Pădurea a 
gazda a 6 000 de 
Festivalul e în toi. 
însă, duminica a în-

Odată cu înserarea, în poiană 
au revenit pionierii care au or
ganizat un foc de tabără.

ir
Duminica aceasta a fost plină 

de surprize. Unele plăcute, alte
le însă, mai puțin. La ora 10,00 
ajungem în comuna Tibana. 
Cîțiva pionieri îmbrăcați săr
bătorește, cîțiva tineri pe tere
nul de fotbal. Atît. Pentru că 
un program încă nu există. 
„Așteptăm să vedem cu ce vor

In satele ieșene
veni invitații". (Este vorba de 
formații artistice — ne spune 
directorul căminului cultural). 
Așteaptă tinerii, așteaptă comi
sia de organizare, așteaptă și 
tovarășul Vasiliu de la Casa 
raională de cultură Negrești. 
La Băcești un lacăt mare a 
închis pentru întreaga zi de 
odihnă ușile căminului cultu-

ceput aici de... sîmbătă seara. 
Sălii de festivități a căminului 
cultural au trebuit să i se des
chidă larg ușile și geamurile. 
Seara literară „Mihail Emines- 
cu" a avut peste 500 de specta
tori. Festivalul de azi a 
început la ora 9,00 cu dimineața 
dedicată celor mai tineri spec
tatori. La ora 11,00 pe scenă a 
avut loc o adevărată întrecere 
a cîntecului și dansului popu
lar : fluierașii din Butea, soliștii 
din Brătulești, brigada de agi
tație de la Al. I. Cuza, dansuri
le maghiare de la Fărcășeni, 
corul de 200 persoane al școlii 
medii din Tg. Frumos.

In programul zilei — și un 
Khimb de experiența prilejuit 
de vizita Ja zectorul zootehnie 
al colectiviștilor- din Strunga. •> > 

25 de formații artistice și 
peste 500 de tineri artiști ama
tori au evoluat pe marea scena.

ral. în comuna Dumești, orga
nizatorii vieții culturale 
spun: „Veniți altă dată". La 
Vulturești, pe marele teren de 
fotbal cîțiva copii trăgeau „la 
poartă". La Podul Iloaie și Leț- 
cani era liniște. Fără îndoială 
că dacă ar fi existat cît de pu
țină inițiativă — și nu doar din 
partea conducerilor căminelor 
culturale și organizațiilor 
U.T.M. ci și a Casei raionale 
de cultură Negrești, a consilii
lor raionale U.C.F.S. Negrești 
și Pașcani, s-ar fi putut evita 
această monotonie.

Vara a intrat în drepturile ei. 
Minunatele locuri de odihnă 
din preajma fiecărui sat au de
venit duminică, în 40 de comu
ne din regiunea Iași, scene în 
jurul cărora s-au strîns sute și 
mii de tineri. In continuare se 
așteaptă programe interesante 
și bogate, acțiuni plăcute și 
instructive pretutindeni. Deci, 
să dăm cuvîntul inițiativei, fan
teziei, tinereții!

ne

V. GRIGORESCU
C. SLAVIC

La Hunedoara...
Sute de furnaliști, 

împreună cu familiile 
lor, au petrecut o du
minică frumoasă în 
Valea Runcului, loc de 
an pitoresc fermecător, 
cu poeni înflorite, 
străjuite de munții ' 
împadunți și răcorite 
de pîraie repezi. Acea
sta a fost prima ex
cursie colectivă de o 
zi organizată de fur- 
naliștii hunedoreni în 
acest an. îoo de ar
tiști amatori, con
structori de la I.C.S.H.

(dansuri, brigăzi, or
chestră, taraf) însoțiți 
de alți tineri au ple
cat în excursie pentru 
O zi în minunata sta
țiune balneară Geoa- 
giu. - Aici; << formațiile 
artistice și-etr prezen
tat programele lor în 
fața oamenilor mun
cii sosiți la odihnă. 
Sute de hunedoreni 
s-au îndreptat în a- 
ceeași zi spre pădu
rea Ghizidului, din a- 
propierea orașului. 
Aci au avut loc spec
tacole ale artiștilor a-

matori, jocuri spor
tive.

Tot duminică 300 
de tineri constructori 
de la-I.C.S.H. care au 
plecat cu mașinile în 
excursie pe Valea Ca- 
ianului, la CrăcKinești 
în raionul Brazi, loc 
unde s-a deschis nu 
de mult o mare ca
rieră de calcar. A fost 
o zi a excursiilor, în 
care mii și mii de 
hunedoreni au petre
cut minunate ceasuri 
de odihnă.

LAL ROMULUS

Răspund 
la sesizările

tinerilor
La practică — 
pe tractoare

La gospodăria agricolă d*e 
stat Topraisar, raionul Negcu 
Vodă — scria corespondentul 
Pascal Teodor — au fost re
partizați să facă practică 15 
elevi de la Centrul școlar 
agricol Răcăciuni - regiunea 
Bacău. în loc să fie îndrumați 
să aplice cunoștințele teoreti
ce însușite în cei trei ani de 
școală, elevii au fost reparti
zați să execute munci necali
ficate.

De curînd a sosit la redac
ție răspunsul Consiliului agri
col raional Negru Vodă. Sesi
zarea fiind justă s-au luat 
măsurile corespunzătoare. A- 
cum elevii lucrează pe trac
toare alături de cei mai buni 
mecanizatori.

Activități bogate 
la bibliotecă

Un grup de tineri din co
muna Cucueți, raionul Drăgă- 
șani, au trimis ziarului o 
scrisoare în care sesizau că 
bibliotecarul Ion Simion des
fășoară o slabă activitate în 
ce privește popularizarea 
cărților și îndrumarea citito
rilor.

Comitetul Executiv al Sfa
tului popular raional Drăgă- 
șani a cercetat sesizarea și a 
răspuns că ea cuprinde date 
reale. Tovarășul Ion Simion a 
fost ajutat să-și organizeze 
mai bine munca. Acum tinerii 
din comuna Cucueți participă 
la bibliotecă la interesante 
acțiuni educative.

¥

• • • Ia Ploiești
PLOIEȘTI (de la coresponPLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru)
Duminică peste 10 000 de 

oameni ai muncii din orașul 
Ploiești au asistat la frumoase 
programe artistice desfășurate 
pe estradele din pădurea Pău- 
lești, parcul Bucov, pe Bule
vardul Independenței, ori pe 
estrada din fața Palatului cul
turii. 22 de formații artistice 
de amatori (Rafinăria Ploiești 
sud, Institutul de proiectări 
schele, Atelierul R.M.R., Ban
ca de stat, întreprinderea de 
proiectare instalații petroliere,

dentul nostru)
Duminică peste 10 000 de

oameni ai muncii din orașul
Ploiești au asistat la frumoase
programe artistice desfășurate
pe estradele din pădurea Pău-
lești, parcul Bucov, pe Bule
vardul Independenței, ori pe
estrada din fața Palatului cul
turii. 22 de formații artistice
de amatori (Rafinăria Ploiești
sud, Institutul de proiectări
schele, Atelierul R.M.R., Ban
ca de stat, întreprinderea de

Pe șantierul de îndiguire Bratesu: ce Jos regiunea Galați, utilaje grele lucrează la construirea unui dig de aproape 20 
km care va stăvili revărsarea Prutului pe o suprafață inundabilă de 13 000 ha. Prin această lucrare au fost redate agri

culturi: r.uur.z: ccest an 3 000 de hectare de teren. Foto: AGERPRES

Revenire la „Scrisoarea

proiectare instalații petroliere, 
întreprinderea Feroemail, U- 
zina constructoare de utilaj 
petrolier nr. 2, fabricile de 
mucava Scăeni, căminele cul-

turale din comunele Bărcă- 
nești, Găgeni, orchestra simfo
nică a Consiliului sindical lo
cal și altele), au prezentat bu
căți de muzică corală, instru
mentală, simfonică, programe 
de brigăzi, cîntece revoluțio
nare și patriotice, dansuri 
populare romînești pînă după 
orele 21 seara. Asemenea ma
nifestări în aer liber au mai 
avut loc în orașele Buzău, 
Cîmpina, pe scena teatrului de 
vară Văleni de Munte, Sinaia, 
Bușteni, Azuga, R. Sărat, Mi- 
zil. In întreaga regiune, peste 
80 000 de oameni, tineri și 
vîrstnici, au participat la a- 
ceste acțiuni cultural-artistice.

unei mame“
a etajul 9 al unui 
bloc în construcție 
de pe Șoseaua Ol
teniței, ne-am în
tîlnit cu o cunoș
tință mai veche, a 
noastră și a citito

rilor noștri: Marin Paul Dan, 
zugrav-vopsitor la I.C.M. 3. Ci
titorii își mai amintesc, desigur 
„Scrisoare unei marne" publi
cată în „Scînteia tineretului" 
la începutul anului. Tînărul 
care acum stătea în fața noas
tră este... „eroul" acelei scri
sori (nu prea lăudabile pentru 
comportarea lui, în trecut). Își 
mai amintesc, desigur, și dez
baterile care au avut loc pe 
marginea faptelor sale, angaja
mentul utemiștilor de la I.C.M. 
3 de a-1 ajuta pe Dan să mun
cească și să trăiască altfel de- 
cît o făcuse numai cu cîteva 
luni în urmă.

Firește, timpul care a trecut 
de la acea dezbatere e încă 
scurt (4 luni). Totuși — ne-am 
întrebat — ce s-a întîmplat în 
această perioadă, cea mai grea 
de altfel, începutul fiind celde altfel, ,___ _____
mai greu întotdeauna cînd e 
vorba de transformarea unui 
om ? Ce a făcut, cum a proce
dat în acest răstimp echipa to
varășului Dumitru Albuică, cel 
care s-a angajat să se ocupe 
„direct" de Dan ? Sînt lucruri 
care — credem — îi interesea
ză pe cititori.

■..Orele de lucru se termina
seră, cei 6 băieți și singura 
fată din echipă își schimbau 
salopetele cu costumele „de zi". 
In mijlocul lor, pe Dan l-am

Sînt lucruri

găsit vesel, bine dispus și foar
te bine împlinit fizicește, mult 
schimbat.

— E normal, ne-a spus tova
rășul Albuică. Înainte se ducea 
după miezul nopții acasă, nu se 
hrănea cum trebuie, nu se 
odihnea suficient— Acum, duce 

. și el o viață mai ordonată.
Cu punerea unei ordini In 

viața personală și-a început 
echipa condusă de Albuică 
munca de educare in ceea ce-1 
privește pe Dan. înainte de 
toate l-au supus unui control

Dan în adunarea generală 
U.T.M. se îndeplinesc.

Nu prea i-a fost ușor, lui 
Dan în primul rînd, să-și înfrî- 
neze niște apucături, dar exem
plul echipei lui Albuică i-a fost 
de un mare ajutor. El, care era 
învățat să lipsească de la lucru 
„cînd avea chef", s-a întîlnit 
cu niște muncitori care — lună 
de lună — nu lipsesc nici o zi 
de Ia lucru. De la 19 februarie, 
data sosirii lui în echipa lui 
Albuică, și pînă la 19 mai, nici 
unul n-a lipsit măcar o oră.

—- Dar vechii „prieteni", cei 
de la care „învățai" cum să-ți 
irosești timpul ? Ei ce fac ?

— Da, naiba mai știe! a răs
puns Dan. Mai am eu vreme 
de ei ? Am alte treburi...

„Alte treburi" înseamnă : fil
me văzute cu băieții din echi
pă, plimbări împreună în timpul 
liber, distracții în colectiv, 
cărți citite.

Ordinea, disciplina n-au cu-' 
prins totuși toate compartimen
tele vieții sale dintr-o dată. 
Muncește bine, vine la lucru,

nu prea i-a „convenit" lui Dan 
acest „amestec". „Sînt banii 

mei", zicea el. „Tocmai de a- 
ceea, i-a răspuns Albuică. 
Mergem la magazin, pentru 
tine".

— M-am bucurat, ne-a spus 
mama sa la telefon- S-a întors 
de la Eforie cu pantofi noi, cu 
cămăși, cu haine. Eu sînt în 
vîrstă, trebuie să învețe să tră
iască prin munca lui. E om 
mare de acum...

Deși pînă la urmă și băiatul 
i-a mulțumit lui Albuică pen-

SĂ DISCffl DESPRE:

tovărășesc. „Nu te supăra, 
i-au spus ei în primele zile, nu 
ne place să ne băgăm nasul în 
viața altuia, dar uneori celor 
tineri le folosește un control 
mai îndeaproape". L-au sfătuit 
să aibă încredere în ei, în cu
vîntul și părerea lor, în sfatu
rile mamei. Și astfel cei doi 
frați din echipă — Vasile Gh. 
și Vasile Vasile, Elena Marin, 
Ștefan Ciortan împreună cu 
Albuică s-au interesat o pe
rioadă zilnic de programul lui 
Dan. Permanent ei au ținut le
gătura cu mama sa, verificînd 
dacă promisiunile făcute de

Singurul care a lipsit a fost
ei, Dan. „Rezistase" o lună dis
ciplinei și deodată >,n-a mai 
putut". L-au judecat tovarășii, 
pentru asta, pentru cuvîntul 
încălcat, pentru faptul că s-a 
lăsat înfrînt.

— De atunci n-am mai fă
cut-o, spune Dan.

Dacă „n-a mai făcut-o" se 
datorează, după cum el însuși 
explică, faptului că a găsit în 
echipa lui Albuică numai oa
meni serioși, și-a format prin
tre ei prieteni adevăr ați, care 
i-au stat alături și la greu și la 
ușor.

vorbește acum frumos mamei 
dar de năravul risipei nu s-a 
dezvățat încă bine. Primele trei 
luni nu prea s-a ales cu mare 
lucru din salariul destul de 
frumos pe care l-a luat (echipa 
lui Albuică e o echipă bună și 
Dan a fost Ia lucru printre cei 
buni). S-a întîmplat asta pînă 
luna trecută cînd, echipa fiind 
detașată temporar să lucreze la 
Eforie Sud, Dan a locuit împre
ună cu băieții. De data asta nu 
l-au mai lăsat
fără rost. Cei 1300 de lei, 
cît a cîștlgat, sînt bani cu 
care poți face ceva. Drept e că

să-l irosească

în 
băieții 

spun că nu trebuie să se crea
dă că lui Dan i-au crescut peste 
noapte niște „aripioare de în
geraș". (Au ei experiență în 
domeniul acesta !). De aceea 
i-au propus mamei sale să-l 
lase să locuiască un timp cu ei, 
la căminul muncitorilor, avînd 
în vedere experiența de la Efo
rie, văzînd că timpul petrecut 
împreună a dat rezultate foarte 
bune. Mai ales își propun bă
ieții, Dan va trebui să se con
centreze mai mult asupra ridi-

tru „intervenția" echipei 
„treburile lui bănești",

carii calificării, asupra învăță
turii (categoria a 3-a nu e o 
laudă pentru un tînăr 
el 1) Mama a fost 
de asemenea. Să 
urma.

...Povestite pe 
sînt întîmplările 
luni de cînd tinerii din organi
zația U.T-M. a I.C.M. 3, au ho
tărî t să se ocupe de transforma
rea lui Marin Paul Dan. Echipa 
lui Albuică a dat, în acest timp, 
față nouă și strălucire la cîteva 
zeci de apartamente, a înfru
musețat 5 vile de pe malul 
mării. Toate acestea le văd lo
catarii noilor blocuri, le vor ve
dea curînd primii oaspeți sosiți 
în stațiunea Eforie Sud. Ceea 
ce nu vor putea „vedea" ei 
este că, odată cu munca lor de 
zugravi-vopsitori, utemiștii a- 
cestei echipe au făcut și primii 
pași în corijarea morală a u- 
nuia dintre tovarășii lor. Ceea 
ce nu e cu .nimic mai puțin 
important.

P.S. La plecarea de pe șan
tier, Dan a venit să ne spună 
un „mic secret": umblînd acum 
„cu alți ochi" prin șantiere a 
găsit cîteva subiecte pentru ru
brica noastră „Din îndemnul 
conștiinței socialiste", și a mai 
scris și niște versuri, pe care 
el le crede „izvorîte din inimă". 
Ne întreba dacă le poate adu- 

o

om ca 
de acord. Dan 
vedem ce va

scurt, acestea
din cele 4

ce la redacție, să-i spunem 
părere.

11 primim cu dragă inimă.

EUGEN FLORESCU

In trimestrul III — 
în magazine

Tovarășul Sdira Ion din 
orașul Dr. Petru Groza ne-a 
informat că de mai mult timp 
în magazine nu se găsesc 
cauciucuri pentru bicicletă 
„Mouve". Direcția generală a 
Comerțului pentru produse 
metalo-chimice din Ministerul 
Comerțului Interior, căreia i-a 
fost trimisă sesizarea, ne-a 
comunicat că anvelope și ca
mere 26 X 1,3/4 talon sîrmă 
pentru bicicletă „Mouve" au 
fost'contractate, și în trimes
trul III vor fi distribuite pen
tru comercializare în întreaga 
țară.

In urma sesizării
Consiliul regional al sindi

catelor Oltenia, a primit spre 
cercetare sesizarea unui grup 
de tineri de la întreprinderea 
de panificație din Filiași care, 
deși au lucrat două săptămîni 
în schimbul de noapte, nu au 
primit sporul bănesc ce li se 
cuvenea.

în răspunsul la sesizare se 
arată că s-au luat urgent mă
suri, și potrivit articolului 50 
din Codul Muncii conducerea 
I.R.I.L. Filiași a achitat tine
rilor drepturile bănești ce re
prezintă sporul de noapte 
pentru perioada respectivă.

Pentru tinerii 
câminiști

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșeni ne răspunde că în 
urma sesizării corespondentu
lui voluntar D. Ionașcu, la că
minele 1 și 2 din orașul Pe- 
trila s-a constituit un comitet 
de cămin care se ocupă de 
organizarea unor activități 
interesante pentru tineri. 
Astfel a fost întocmit un bo
gat program d'e activitate. S-a 
avut în vedere îndeosebi or
ganizarea și antrenarea tine- 
rilof la activitățile cultural- 
artistice și sportive. Organi
zarea în mod plăcut și folosi
tor a timpului liber al tineri
lor ce locuiesc în cămin va 
constitui o preocupare perma
nentă a organizației de bază 
U.T.M. și a comitetului de 
cămin.

A

Așa după cum se vede nu
meroase organe de stat, orga
nizații U.T.M., sindicale, ana
lizează cu multă răspundere 
semnalele critice ale cores
pondenților voluntari, iau mă
surile corespunzătoare. Sînt 
însă și cazuri cînd răspunsu
rile la sesizări întîrzie luni de 
zile.

Corespondenții voluntari, 
care au semnalat diferite 
neajunsuri așteaptă de peste 
2—3 luni răspunsuri din partea 
Comitetului raional U.T.M. 
Rîmnicu Vîlcea, Comitetului 
raional U.T.M. Cîmpulung- 
Mușcel, Comitetului raional 
U.T.M. Agnita, Consiliului 
sindical raional Vișeu, Consi
liului agricol regional Argeș, 
Sfatului popular orășenesc 
Tîrgoviște.



Lemn mai mult, 
mai bun și ieftin

Sosirea în Capitală a ministrului 
afacerilor externe al R. P. Ungare

■
 prijinirea tineri

lor muncitori fo
restieri, prin for
me și mijloace 
multiple de acti
vitate, pentru ca 
să-și însușească 

metode înaintate de muncă, în 
acțiunea de exploatare rațio
nală a pădurii, să realizeze 
sortimente variate și valoroa
se din masa lemnoasă dată 
spre prelucrare, este o prin
cipală preocupare a comitetu
lui U.T.M. din întreprinderea 
noastră. Ne îngrijim, pe baza 
îndrumării și a sprijinului 
primit din partea comitetului 
de partid, de continua îmbu
nătățire a pregătirii profesio
nale a tinerilor muncitori din 
gurile de exploatări forestiere, 
de lărgirea orizontului lor de 
cunoștințe politice și cultura
le. Comitetele organizațiilor 
U.T.M. de la gurile de exploa
tări forestiere, în urma in
struirilor care li s-au făcut și 
măsurilor luate în vederea îm
bunătățirii activității lor, în
treprind în acest scop acțiuni 
importante. Ele invită, cu con
cursul nostru, cadre de spe
cialitate ale întreprinderii, ca
re cunosc îndeaproape proble
mele specifice muncii din gu
rile de exploatări forestiere, 
pentru a face expuneri în 
fata tinerilor. Acestea sînt de 
fiecare dată legate de sarci
nile de producție ale tinerilor 
de diferite meserii, sugerează 
soluții practice, verificate de 
experiența fruntașilor, pentru 
rezolvarea unor însemnate 
sarcini de producție. Să luăm 
în acest sens următorul exem
plu. O parte dintre tinerii me
canici de funiculare si mașini 
de doborît. de la gura de ex
ploatare forestieră ringără- 
cior. nu reușeau întotdeauna 
să foloșească la capacitatea 
lor maximă aceste utilaje. Ti
nerii în cauză, deși lucrau cu 
tragere de inimă, mai aveau 
încă nevoie de un ajutor con
cret pentru completarea unor 
cunoștințe cu caracter tehnic, 
în sprijinul activității lor a 
venit si expunerea : ..Cum pu
tem folosi cu randament spo
rit utilajele încredințate, ce 
posibilități avem în aplicarea 
celor mai bune metode de lu
cru". Ea a fost prezentată de 
tovarășul Vasile Rusu, șeful 
sectorului Vaduri. Expunerea, 
urmată de aplicații practice a- 
supra folosirii celor mai a- 
van ta joase procedee de lucru, 
a oferit învățăminte prețioa
se. Ele prind viață în munca 
tinerilor. Tăierea arborilor se 
face acum la rînd, nu pe ale
se. după indicațiile specialiști
lor. cu fasonatul tuturor sor
timentelor. După îndemnul co
muniștilor se acordă toată a- 
tentia doborîrii arborilor cît 
mai de jos, prin reducerea 
înălțimii cioatelor. Sortarea 
lor se efectuează de asemenea 
cu rigurozitate, în mod rațio
nal. după calitate si dimen
siuni.

Schimburile de experiență,
------•------

Mașini noi 
pentru recoltare

Uzinele constructoare de ma
șini au livrat recent unităților 
agricole socialiste noi mașini 
pentru strîngerea recoltei. Cu 
acestea parcul de tractoare și 
mașini agricole al stațiunilor 
de mașini și tractoare și gos
podăriilor agricole de stat a 
crescut de la începutul anului 
și pînă la 1 iunie cu 5 500 de 
tractoare, 4 300 pluguri, 1 850 
combine pentru cereale, 500 
prese de balotat paie, 300 re- 
morci-cisterne și alte mașini și 
utilaje ce vor fi folosite la 
efectuarea lucrărilor agricole 
de vară. La recoltări vor fi uti
lizate peste 34 000 combine de 
cereale, de 2,7 ori mai multe 
decît în anul 1959.

Pentru cunoașterea întreți
nerii și exploatării noilor ma
șini, în aceste zile au loc în 
unități instructaje cu mecani
zatorii.

(Agerpres)

Pe șantierele 
construcțiilor 
zootehnice
ție necesare și puteți termina 
lucrările intr-un timp foarte 
scurt.

— Da ! Avem ! Țigla, ne.a 
făcut cunoscut U.R.C.C., in 
urmă cu o lună, e la ei în de
pozit. Și-i aci, la 10 km. Lem
nul, 40 mc, se află în gospo
dărie, restul de 60 mc nu l-am 
ridicat de la Ocolul silvic 
Domnești (iar cîțiva zeci de 
km '.). Din cele 240 000 cără
mizi avem gata 10 000 bucăți. 
(Dacă se va merge în acest 
ritm...). Nisipul, pietrișul sînt 
tot aici, în albia Argeșului. 
(De ce nu în gospodărie ?). O 
să meargă repede. La noi a 
mult pînă începem !

O să meargă repede, desi
gur, dar nu trebuie uitat că și 
in continuare agenda lucrări
lor agricole va fi la fel de în
cărcată. Vine secerișul, care 
cere operativitate, mare vo
lum de muncă. Procurarea și 
transportul materialelor prin- 
tr-o mai judicioasă repartiza
re a forțelor putea fi rezolva
tă pînă acum. Se impune ca 
in această gospodărie să se 
treacă neintirziat la transpor
tul materialelor, confecționa

consfătuirile ținute pe locul de 
producție, convorbirile cu ti
nerii, pe care le inițiem în 
colaborare cu organizațiile 
sindicale, sînt tot atîtea mij
loace de studiere și generali
zare a experienței înaintate. 
Li se demonstrează tinerilor, 
cu această ocazie, eficacitatea 
acțiunilor pe care să le sus
țină pentru ridicarea indicilor 
de utilizare a masei lemnoase 
destinata industrializării. Ca
drele tehnice, a căror contri
buție este evidentă in această 
activitate a organizațiilor de 
bază U.T.M., i-au ajutat pe ti
neri să deprindă metodele prin 
care pot să realizeze sorti
mente solicitate din fiecare 
arbore doborît Munca dusă își 
arată roadele. Cu migală și 
răbdarea caracteristică mun
citorilor sîrguincioși, printr-un 
efort sporit, tinerii reușesc să 
asigure condiții superioare de 
lucru cerute la buștenii de
semnați pentru derulaj. Cu a- 
ceeași conștiinciozitate execu
tă și lucrările la buștenii pen
tru gater, traverse, pentru alte 
utilizări industriale și con
strucții rurale. Tinerii Gheor- 
ghe Iordache, Constantin A- 
mariei, Nicolae Vodă, Mihai 
Ospir, Ion Ștefănescu, Con
stantin Lungu, Vasile Achiri- 
loaie și alții executa cu înde- 
mînare și în același timp cu 
răbdare e«ploatarea lemnului 
de fag tn trunchiuri lungi și 
catarge, iar corhănitul se face 
pe anumite trasee dinainte 
stabilite și amenajate pentru a 
se evita degradarea arborilor 
doborîți. Aceeași atenție se 
acordă și la cojitul buștenilor, 
îndepărtarea putregaiului, no
durilor și coajei înfundate, de 
pe suprafața lor. în toate gu
rile de exploatări forestiere, 
ca un rezultat al muncii în
suflețite a tinerilor, se asigu
ră stocurile necesare de mate
riale lemnoase la rampele de 
încărcare, iar lobdele sînt în 
mod exemplar stivuite.

Măsurile luate și rezultatele 
care le însoțesc rod și 
al contribuției organizațiilor 
U.T.M. — se reflectă în înde
plinirea planului de producție 
în gurile de exploatări fores
tiere, pe primele 4 luni ale a- 
nului în curs, cu 118,7 la sută 
producția globală, cu 113 la 
sută la producția marfă, și cu 
104,2 la sută la productivita
tea muncii. Tinerii și-au spo
rit eforturile datorită îndeo
sebi muncii politice educative, 
care se desfășoară la gurile de 
exploatări forestiere, sub con
ducerea nemijlocită a organi
zațiilor de partid. „Lemn mai 
mult, mai bun și ieftin- iată 
una din problemele dezbătute 
într-o adunare generală a 
utemiștilor“ ; „Munca, o înaltă 
îndatorire a tineretului" a fost 
obiectul altei adunări genera
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rea cărămizilor și la începe
rea construcțiilor. La aceste 
luerări organizația U.TJf. ora 
datoria să antreneze v« nu. 
măr mare de tineri, contri
buind astfel la grăbirea rit
mului de lucru, la terminarea 
și darea în folosință la timp a 
construcțiilor zootehnice.

Dacă n-ar fi dacă...

In gospodăriile colective din 
raionul Găești e planificat să 
se realizeze anul acesta 89 de 
construcții zootehnice. Lucră
rile au început pînă acum nu
mai la 41 dintre acestea și 
doar 6 au fost terminate.

— Dacă am fi avut mate
rialul lemnos, varul și cimen
tul necesar, ne spunea tova
rășul Nicolae Ostache, tehni
cian cu construcțiile de la 
Consiliul agricol raional, lu
crările erau mult mai avan
sate. Problema numărul unu, 
pentru noi, rămîne în conti
nuare lemnul și varul. în 
aprovizionarea cu material 
lemnos G.A.C. întîmpină greu
tăți deoarece D.R.E.F. Argeș 
le-a repartizat acest material 
în locuri inaccesibile. Ar fi o 
soluție care ar grăbi ritmul 
de execuție al lucrărilor să 
folosim lemn din resurse lo
cale, din zăvoaiele Argeșului. 
Ne mai ține pe loc și varul. 
U.R.C.C. Găești nu asigură, 

le. Despre „Ce înseamnă de
pășirea numai cu 1 la sută a 
indicelui de exploatare a ma
sei lemnoase- se va discuta 
într-o viitoare adunare gene
rală a organizațiilor de bază 
U.T3I. din gurile de exploa
tări forestiere. La locurile de 
muncă, pe căile de acres spre 
parchete, la sediile brigăzilor 
și sectoarelor, la cabane și 
punctele mecanizate s-au afi
șat lozinci mobilizatoare care 
îndeamnă la obținerea de nai 
realizări in producție. Adună
rile ger.erale. agitația vizuală 
au găsit ecou în rinduriie ti
nerilor. ^Lucrările din parche
tele noastre să obțină numai 
calificative bune', sub această 
chemare muncesc si tinerii 
din gurile de exploatări fores
tiere Bursucărie Cuiejdi. Ți
ganca Cuiejdi, Pîrîul Gordu- 
lui și Boulețu. Eforturile lor 
sînt încununate de succese. 
S-au redus, ca urmare și a a- 
portului tinerilor, pierderile 
de exploatare, supradimensio
nările. au fost scurtate terme
nele de scoatere din pă
duri a materialelor lemnoase 
și transportul lor către bene
ficiari și secțiile de prelucra
re ale întreprinderii.

Deoarece tinerii, de altfel ca 
și muncitorii mai în vîrstă, își 
petrec o bună parte din timpul 
lor liber în pădure, la caba
ne, ne preocupăm sa-i ajutăm 
să și-l petreacă în mod util 
și plăcut. Zilnic primesc ziare 
pe locul de producție. Există 
bibliotecă volantă la fiecare 
cabană, înzestrată cu cărți de 
literatură politică, beletristi
că și tehnică. Unele exploa
tări forestiere au fost dotate 
și cu aparate de radio. S-au 
amenajat și săli de studiu. Co
mitetele organizațiilor de bază 
ale U.T.M., folosind aceste po
sibilități, inițiază în pauzele 
de prînz citirea în colectiv a 
presei, iar seara, la cabane, 
lecturi colective. Sînt de ase
menea mult apreciate recen
ziile asupra unor cărți și au
dițiile la radio. Cu regularita
te se organizează informarea 
politică a tinerilor muncitori. 
Deseori, brigăzile artistice de 
agitație de la secțiile de pre
lucrare ale întreprinderii pre
zintă în fața tinerilor pro
grame cultural-artistice inspi
rate din munca și realizările 
lor.

Aceste activități, asigurîn- 
du-li-se un conținut bogat și 
fiind bine organizate vin în 
sprijinul muncii tinerilor din 
gurile de exploatări forestiere, 
sînt menite să educe o atitu
dine nouă, socialistă, față de 
muncă și sarcinile de produc
ție încredințate.

NICOLAE ROCHIAN
secretarul comitetului U.T.M. 
de la 1. F. Piatra Neamț-Bacău 

deci: tu cantități insuficiente, 
acest material...

E și foarte greu la ora a- 
ceasta. In cererea de materia
le înaintată U.R.C.C. — în 
august 1963 — varul n-a fost 
inclus. Această cerere s-a for
mulat de-abia in aprilie, cînd 
au fost începute construcțiile 
și s-a constatat că nu există 
var.

Dacă...
Dacă gospodăriile colective 

ar fi ridicat materialele de 
construcții contractate cu 
U.R.C.C., desigur lucrările la 
ridicarea adăposturilor pentru 
materialele proprietate ob
ștească erau mai înaintate. 
In momentul de față în depo
zitele U.R.C.C. se află neridi
cate de G.A.C. aproape 2 mi
lioane țigle, circa 3 000 tone 
ciment, peste 3 000 mc cheres
tea rășinoase, 3 800 mc bile- 
manele, 10 000 mc lemn pen
tru construcții rurale, și alte 
materiale.

Rezultă că în raionul Găești 
există posibilități pentru 
intensificarea ritmului de 
execuție a construcțiilor zoo
tehnice, dar acestea trebuie 
valorificate din plin. Sînt uni
tăți care au deja o experiență

expoziția comemorativă .Mihai 1 Eminescu" 
Foto : AGERPRES
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UN PRIM BILANȚ
LA CLUBUL PROGRESUL

• Peste 40 000 de par
ticipantă la prima etapă.

• Elemente talentate 
vor reprezenta asociațiile 
la etapa a Ii-a.

• Campionii asociații
lor se pregătesc pentru 
start.

Bazele sportive și sălile aso
ciațiilor clubului Progresul din 
Capitală au cunoscut în ulti
mele trei luni animația unor 
întreceri pasionante. Zi de zi, 
sute de tineri s-au întrecut 
pentru a desemna campionii 
primei etape a Spartachiadei 
republicane. In aceste zile, ac
tiviștii clubului întocmesc bi
lanțul întrecerilor desfășurate 
pînă în prezent. Din primele 
rezultate comunicate de către 
consiliile asociațiilor rezultă 
concludent succesul de care 
s-a bucurat această competiție.

Tovarășul Dumitru Zaharia, 
secretarul cu problemele orga
nizatorice al Clubului, ne-a in
format că la concursurile orga
nizate în prima etapă au parti
cipat peste 40 000 de sportivi 
din aproape 50 de asociații ale 
raionului Lenin.

Succese importante în ceea 
ce privește numărul de parti
cipant au fost obținute de a- 
sociațiile Vulcan (peste 4000), 
S.P.C. (peste 3 700) Aurora 
(peste 2000). Dealtfel, colabora- 

valoroasă în această direcției 
Șelaru, Picior de Munte, Mă- 
tăsaru, Petrești. Această ex
periență trebuie larg răspîn- 
dită.

Institutul de 
Documentare 
Tehnică...
sânte, apărute într-una sau alta 
din publicațiile institutului. Le 
enumerăm așa cum ne-au fost co
municate : „Raționalizarea și me
canizarea conducerii și pregătirii 
producției", „Linii mecanizate și 
automatizate în turnătoriile de 
piese“, „Dispozitive de grup și 
modernizarea mașinilor-unelte", 
„Sisteme hidraulice și de coman
dă în construcții de mașini", „Me
tode de exploatare de mare efica
citate pentru zăcămintele de căr
bune", „Mecanizarea lucrărilor de 
transport și încărcare-descărcare 
în gospodăriile agricole", „Strun- 
jirea cu mai multe cuțite".

Această înșirare nu necesită nici 
un comentariu. Prin ea însăși, ilu
strează cu prisosință cît de util 
poate fi materialul documentar 
pentru cei care manifestă interes 
pentru introducerea tehnicii noi.

Iată-ne, așadar, în fața unei ac

rea permanentă dintre consi
liile asociațiilor și organizațiile 
U.T.M. s-a concretizat tocmai 
în numărul mare de partici
pant la concursurile organizate 
de-a lungul celor trei luni în 
care s-a desfășurat prima etapă 
a Spartachiadei republicane.

Un sprijin prețios au acordat 
cadrele 
tori și 

de antrenori, instruc- 
instructori voluntari,

SPARTACHIADA
REPUBLICANA

colaborat direct la or-care au 
ganizarea întrecerilor și au ur
mărit permanent evoluția unor 
elemente talentate. Astfel, in
structorul voluntar de atletism, 
al asociației „Vulcan", Nicolae 
D. Nicolae, ne-a vorbit despre 
numeroși sportivi care au fost 
promovați în secția de atletism. 
Am reținut numele tînărului 
Vasile Cristea care a devenit 
campion al asociației în între
cerile Spartachiadei republica
ne, sărind 1,70 m la înălțime. 
Este doar unul din numeroasele 
exemple ce s-ar putea cita.

Cîștigătorii primei etape vor 
putea confirma rezultatele lor 
in întrecerile următoare. Gon- 
siile asociațiilor se străduiesc 
să le ofere cele mai bune con
diții de pregătire pentru a 
obține performanțe și succese 
superioare în confruntarea ce 
are loc în aceste zile pe grupe 
de asociații și apoi pe raion.

PE SCURT • PE SCURT
disputa- 
preolim-

• Meciurile 
te în turneul 
pic de baschet de la 
Geneva s-au terminat 
cu următoarele rezul
tate : Finlanda-R. D. 
Germană 66—62; Bel- 
gia-Olanda 87-55; Spa- 
nia-Anglia 97-67; Gre- 
cia-Austria 91-66; R. P. 
Ungară-Elveția 80-50; 
R. P. Bulgaria-Luxem
burg 85—47. In prima 
grupă conduce Finlan
da iar în grupa a 
doua Franța.

• După 15 runde, In 
turneul interzonal de 
șah de la Amsterdam, 
liderul clasamentului 
este marele maestru 
sovietic Boris Spasski

cu 12 puncte, urmat 
de Larsen (Danemarca) 
11,5 puncte ; Smîslov 
și Tal (U.R.S.S.) 11

puncte ; Ivkov (Iugo
slavia) 10,5 puncte. In 
runda a 
cîștigat 
Spasski 
timp ce 
cu Reshewski.

15-a Larsen a 
la Portisch, 
la Bilek, In 
Tal a remizat

• Halterofilul japo
nez de categoria pană

La G.A.S. Brebeni, regiunea 
Argeș, se lucrează intens la 
cea de a treia prașilă a po

rumbului

Foto t AGERPRES 

tivități vaste. Toate publicațiile 
elaborate de Institutul de Docu
mentare Tehnică stau la îndemînă 
solicitanților — întreprinderi și 
instituții — care pot procura ori
care din aceste publicații.

După cît ne-am putea da seama, 
activitatea desfășurată de I.D.T. 
nu se limitează la întocmirea di
verselor publicații.

Biblioteca — ne-a comunicat 
tov. ing. Marcel Jianu — este o 
bibliotecă publică. Colecțiile pu
blicațiilor noastre, ale revistelor și 
cărților pe care le primim stau, 
astfel, la dispoziția tuturor persoa
nelor interesate spre consultare, 
întreprinderile abonate la I.D.T. 
pot primi aceste lucrări și cu îm
prumut, pe timp limitat. Pe de 
altă parte, institutul oferă celor 
care doresc să se documenteze și 
alte servicii. Astfel, la cerere, se 
elaborează cercetări bibliografice 
pe teme indicate de întreprinderi, 
se întocmește traducerea unor 
articole, documentații etc., de ase
menea se execută fotocopii și mi
crofilme după anumite materiale 
solicitate și se acordă consultații 
documentare pentru rezolvarea 
unor probleme de producție ale 
întreprinderilor.

Această largă și multiplă posi
bilitate de documentare este uti
lizată de multe întreprinderi și 
instituții în care activitatea de 
documentare se desfășoară la un 
nivel corespunzător, cu bune re
zultate în ceea ce privește intro
ducerea tehnicii noi în producție. 

Clubul sprijină efectiv strada* 
niile asociațiilor, punînd la 
dispoziție profesori de speciali
tate, antrenorii săi.

Un fapt pozitiv este preocu
parea pe care o are Clubul ra
ional Progresul, pentru buna 
desfășurare a întrecerilor pe 
grupe de asociații. Planul de 
acțiune, întocmit în mod spe
cial pentru acest scop, a fost 

prelucrat cu consiliile asocia
țiilor. S-au constituit 3 grupe 
care cuprind cele 50 de asocia
ții sportive din raion. S-a sta
bilit ca întrecerile să se desfă
șoare pe trei dintre cele mai 
bune baze sportive: „Vulcan“, 
„Electromagnetica" și „Progre
sul". în zilele de concurs, co
misiile raionale pe ramură de 
sport sînt prezente la bazele 
sportive. Antrenorii, instructo
rii și sportivii fruntași vor spri
jini în continuare pe partici
pants în întreceri. Sînt doar 
cîteva din măsurile care vor 
contribui la reușita întreceri
lor pe grupe de asociații și pe 
raion, întreceri la startul căro
ra se vor alinia reprezentanții 
celor peste 40 000 de tineri și 
tinere, care și-au măsurat for
țele în prima etapă a acestei 
mari competiții a tinereții.

AUREL CRIȘAN

Yoshinobu Miyake, a 
stabilit două noi recor
duri mondiale : la to
talul celor trei stiluri 
cu 385 kg. (vechiul 
record 377,5 kg) și la 
smuls 120,5 kg. (ve
chiul record 120 kg.).

e-

• Reprezentativele 
de handbal în 7 ale 
R. P. Ungare, între
prind în prezent un 
turneu în U.R.S.S. Ju« 
cînd la Baku în corn» 
pania selecționatelor 
R.S.S. Azerbaidjan, 
chipele maghiare au 
obținut victoria: 
masculin 
(8—7) și la feminin cu 
9—7 (7—4).

(Agerpres)

la
cu 18—15

Astflii, pe stadionul 
„Dinamo" din (apitalt 

Reuniune 
internațională 

de box
Astăzi de la ora 19, stadionul 

„Dinamo’ din Capitală, va găzdui 
prima reuniune din cadrul turneu
lui internațional de box la care 
participă unii dintre cei mai va
loroși pugiliști de la cluburile 
Gwardia Varșovia, Ruda Hvezda 
Praga, Dozsa Budapesta, Dynamo 
Berlin (R.D.G.) și Dinamo Bucu
rești. în programul primei reuniuni 
figurează întîlniri la cat. cocoș, 
semiușoară, semimijlocie, mijlocie 
și grea. Printre participanții la a- 
cest turneu se numără cunoscuțil 
internaționali Olech, Kuleja, Da- 
sal, Knut (Gwardia Varșovia), 
Toth, Erdely (Dozsa Budapesta), 
Dieter, Reiner (Dynamo Berlin), 
Nemecek (Ruda Hvezda) și alții. 
Echipa clubului Dinamo București 
va avea în frunte pe vicecampio- 
nul european Ion Monea, V. Ma- 
riuțan, I. Olteanu, C. Crudu etc. 
Următoarele reuniuni vor avea loc 
joi 11, vineri 12 și duminică 14 
iunie (finalele).

(Agerpres)

Lucrări de întreținere 
în G. A. S.

După terminarea primei pra- 
șile, mecanizatorii din gospo
dăriile agricole de stat conti
nuă acum intens prașila a doua. 
Toate gospodăriile de stat au 
terminat această lucrare la 
floarea-soarelui, iar la porumb 
a fost executată pe aproape 90 
la sută din suprafața cultivată. 
Unitățile din 16 trusturi au ter
minat și prașila a doua.

într-un ritm susținut conti
nuă lucrările de recoltare și 
depozitare a furajelor. La tri- 
foliene, coasa I a fost execu
tată pe o suprafață de peste 
55 000 hectare.

(Agerpres)

Marți, a sosit în Capitală 
Peter Jănos, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, 
care la invitația ministrului 
afacerilor externe al R. P. Ro- 
mîne, Corneliu Mănescu, va 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întâm
pinat de Corneliu Mănescu,

Cu prilejul 
eliberării

în cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării Poloniei, 
la Fabrica „Banatul" din Ti
mișoara a avut loc o întîlnire 
între muncitori, tehnicieni și 
ingineri din această întreprin
dere și Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R.P. Polone în 
R.P. Romînă, care a vorbit cu 
acest prilej.

Tot la Timișoara, cu aceeași 
ocazie, a fost deschisă expozi
ția de fotografii „20 de ani de 
existență a Poloniei Populare".

Premiera piesei „Eminescu"
în cadrul Zilelor „Mihail Enîi- 

nescu*, Teatrul National „I. L. 
Carogiale* a prezentat marți în 
sala Comedia, premiera piesei 
„Eminescu' de Mircea Ștefă- 
nescu.

' Din distribuție au făcut parte 
Costache Antoniu, Ion Finteș- 
teanu, Alexandru Giugaru, ar
tiști ai poporului. Marcel An- 
ghelescu, Nicolae Brancomir, 
Nicu Dimitriu, Ion Mânu, artiști 
emeriți, Victor Moldovan și 
alții.

Sărbătorirea
CLUJ (de la corespondentul 

nostru)
Cei 1000 de elevi de la 

Grupul școlar Tehnoirig, Grupul 
școlar de construcții și Grupul 
școlar comercial din Cluj, pro
moția 1964, au intrat în rîndul 
muncitorilor. Pregătită din 
vreme, sărbătoarea absolvenți
lor de la Grupul școlar de con
structori a constituit un mo
ment deosebit. Dimineața cei 
350 de tineri constructori au 
fost întimpinați de conducerea 
șantierului „Grigorescu", De 
data aceasta, urarea de bun ve-

Funeraliile 
generalului de armată 

în retragere 
VASILE ATANASIU

Marți au avut loc funeraliile 
generalului de armată în re
tragere. Vasile Atanasiu.

In cursul zilei de luni și 
marți s-au perindat în fața 
catafalcului expus în aula 
Academiei militare generale, 
numeroși ostași, ofițeri și ge
nerali activi și de rezervă ai 
armatei noastre populare, ve
terani din războiul antihitle
rist, oameni ai muncii din Ca
pitală. Pătrunși de o adîncă 
întristare, el au adus un ultim 
și emoționant omagiu defunc
tului.

Lingă catafalcul înconjurat 
de coroane de flori depuse din 
partea Ministerului Forțelor 
Armate ale R.P.R., a Comite
tului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist 
și a Corpului atașaților mili
tari aero și navali acreditați 
la București se aflau expuse 
înaltele ordine și medalii cu 
care a fost distins regretatul 
general Atanasiu pentru meri
tele sale deosebite in munca 
depusă în rinduriie armatei.

La funeralii a luat parte și 
o delegație a Corpului atașați
lor militari aero și navali a- 
creditați la București. După ce 
a păstrat un moment de recu
legere, delegația a prezentat 
condoleanțe familiei defunctu
lui.

La catafalc au făcut de 
gardă generali activi și de re
zervă, ofițeri superiori din 
forțele noastre armate. Ultima 
gardă de onoare a fost forma
tă din generai de armată Ia- 
cob Teclu, membru in Consi
liul de Stat, președintele Co
mitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifas
cist, general-locotenent Mihai 
Burcă, general-maior Vasile 
Ionel, adjuncți ai ministrului 
forțelor armate și general
colonel în rezervă Dumitru 
Dămăceanu, vicepreședintele 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul anti
fascist.

La ora 12, generali activi și 
de rezervă, ofițeri, subofițeri, 
ostași și numeroși cetățeni din 
Capitală au format cortegiul 
funebru indreptîndu-se spre 
cimitirul Belu.

La mitingul de doliu, din 
partea Ministerului Forțelor 
Armate aie R. P. Romîne a 
vorbit general-locotenent Mi
hai Burcă, adjunct al ministru
lui. Evocînd viața, activitatea 
și eminentele virtuți ostășești 
ale celui dispărut, vorbitorul 
a spus :

„înaltele calități de coman
dant ale generalului de arma
ta Vasile Atanasiu s-au re
marcat îneă din primul război 
mondial, în bătălia de la Mă- 
rășești, cînd pentru faptele 

ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de funcționari supe
riori din acest minister.

Au fost de față Jeno Kuti, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Unga
re în R. P. Romînă și mem
brii ambasadei.

(Agerpres)

aniversării 
Poloniei

Ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, Wieslaw Sobie
rajski, a organizat marți la lo
cuința sa un recital al pianis
tului Tadeusz Zmudzinski, în 
cadrul sărbătoririi celei de a 
20-a aniversări a eliberării Po
loniei.

Pianistul polonez, laureat al 
celui de al IV-lea concurs in
ternațional „Fr. Chopin" de Ia 
Varșovia și al altor concursuri 
internaționale, aflat în turneu 
în țara noastră, a interpretat 
lucrări de Chopin și Szyma
nowski.

(Agerpres)

Rolurile Eminescu și Veroni
ca Micle au fost interpretate 
de Ion Caramitru și Valeria 
Seciu, studenti la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale". Regia specta
colului aparține artistului po
porului Sică Alexandrescu, de
corurile Iui Mihai Tofan, iar 
costumele lui Al. Brătășanu, 
maestru emerit al artei.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes-

(Agerpres)

absolvenți lor
nit li s-a adresat în calitatea 
lor nouă, de muncitori. Apoi, 
in sala de festivități a școlii, 
absolvenții s-au întâlnit cu con
ducătorii șantierului, cu mem
bri ai comitetului U.T.M. din 
întreprinderea unde vor munci. 
La atmosiera sărbătorească 
și-au adus contribuția și ar
tiștii amatori ai școlii care, în 
cinstea absolvenților au pregă
tit un frumos program artistic. 
Adunări festive de sărbătorire 
a promoției de absolvenți au a- 
vut loc și la grupurile școlare 
profesionale Tehnoirig și Co
mercial.

sale de vitejie a fost înaintat 
în mod excepțional la gradul 
de maior și decorat cu Ordinul 
„Steaua Romîniei". Patriotis
mul său fierbinte, devotamen
tul și abnegația cu care și-a 
pus cunoștințele și calitățile 
sale de neîntrecut comandant 
în slujba patriei și-au găsit 
cea mai puternică afirmare în 
timpul războiului antifascist, 
la care poporul romîn, alătu- 
rîndu-se coaliției antihitleriste, 
a cărei forță fundamentală a 
fost Uniunea Sovietică, a par
ticipat cu întreaga sa armată, 
cu toate forțele și resursele 
lui.

In funcția de mare răspun
dere, de comandant al Arma
tei l-a romîne, a condus și a 
organizat lupte și operații im
portante împotriva cotropito
rilor hitleriști. Alături de uni
tăți și mari unități romîne și 
sovietice, Armata l-a romînă, 
aflată sub comanda generalu
lui Atanasiu, s-a distins prin 
strălucite fapte de arme în 
luptele și bătăliile purtate pe 
teritoriul Cehoslovaciei. După 
victoria asupra Germaniei 
hitleriste, generalul Atanasiu 
a continuat să ocupe în rîndu- 
rile armatei romîne funcții de 
mare răspundere**.

Personalitatea remarcabilă a 
defunctului a fost relevată și 
de generalul-colonel în rezer
vă Dumitru Dămăceanu, care 
a spus : „El ne-a uimit prin 
calitățile sale excepționale de 
comandant, prin inteligența, 
spiritul său organizatoric și 
prin pasiunea cu care muncea. 
Ca patriot, cetățean și membru 
al Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul an
tifascist, generalul de armată 
Atanasiu a dus o muncă neo
bosită pe tărîm obștesc, afir- 
mîndu-se ca un înflăcărat 
propagandist în rinduriie ma
selor, al tradițiilor glorioase de 
luptă și militare ale poporului 
romîn pentru libertatea, inde
pendența și suveranitatea pa
triei noastre... Pierderea gene
ralului de armată Vasile Ata
nasiu este regretată de toți 
acei care l-au cunoscut și 
prețuit, iar amintirea sa va 
dăinui veșnic în memoria și 
inimile noastre**.

In numele ostașilor, ofițeri
lor, generalilor armatei popu
lare romîne și al veteranilor 
din războiul antifascist, vor
bitorii au exprimat sincere 
condoleanțe familiei defunctu
lui și cunoscuților pentru 
greaua pierdere încercată.

După mitingul de doliu, în 
sunetele marșului funebru, a 
avut loc ceremonia înhumării. 
S-au dat apoi ultimele ono
ruri militare generalului de 
armată în retragere Vasile 
Atanasiu.

(Agerpres)



III!

încheierea vizitei în U.R.S.S.

a delegației de activiști

Decizia Curții Supreme Turneul ansamblului „Rapsodia Romină"

in R. D. G.

*

ai P M. R.
MOSCOVA 9 (Agerpres). —- 

Corespondență specială d'e la 
Ambrozie Munteanu : în 
cursul zilei de luni, 8 iunie, la 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
a avut loc o convorbire a to
varășilor A. I. Mikoian, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S. și 
I. V. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. cu tovarășul 
Chivu Stoica și alți membri 
ai delegației de activiști ai 
P.M.R.

în timpul convorbirii, care 
s-a desfășurat în spirit de 
prietenie și înțelegere recipro
că, a avut loc un schimb de 
păreri în probleme care in
teresează ambele partide.

Marți dimineață, în înche
ierea vizitei în U.R.S.S.. dele
gația de activiști ai P.M.R. a 
fost primită la C.C. al P.C.U.S. 
de tovarășii L. I. Brejnev, 
N. V. Podgornîi, M. A. Suslov, 
membri ai Prezidiului și se
cretari ai C.C. al P.C.U.S.,

I. V. Andropov, A. P. Ruda
kov și V. N. Titov, secretari 
ai C.C. al P.C.U.S. Tovarășul 
Chivu Stoica a împărtășit im
presiile delegației din vizita 
făcută în Uniunea Sovietică 
cu scopul cunoașterii expe
rienței de conducere a econo
miei de către P.C.US. în do
meniul construcției de mașini 
și petrochimiei.

în aceeași zi. delegația de 
activiști ai P.M.R. a părăsit 
Moscova, plecind spre patrie. 
La aeroportul Șeremetievo 
delegația a fost condusă de 
N. V. Podgomii. membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.US^ I. V. Andropov și 
V. N. Titov, secretari ai CC. 
al P.C.U.S., precum și de acti
viști cu munci de răspundere 
în aparatul Comitetului Cen
tral al P.CVS.

Au fost prezezți de ascr.e- 
nea. ambasadorul R. P Ro
mine la Moscova, N. Gumă și 
colaboratori a: ambasadei 
romine.

*

I
-

* I

Recepție Id ambasada R. P. Romine
din Budapesta

WASHINGTON. — Curtea Su
prema a S.U.A. a confirmat hotă- 
rîrea Curții de Apel din Washing
ton pronunțată la 17 decembrie 
1963, potrivit căreia Partidul Co
munist din S.U.A. nu este obligat 
să se înregistreze pe baza legii 
„securității interne" din 1950, res- 
pingînd astfel cererea Ministeru
lui de Justiție ca această decizie 
să fie revizuită.

în decizia Curții Supreme a 
S.U.A. se spune că ..Ministerul 
Justiției nu a putut dovedi că 
Partidul Comunist din S.U.A. dis
pune de vreo persoană care să 
poată semna o declarație de Înre
gistrare fără a se autoacuztf. Or, 
după cum se știe, constituția S.U.A. 
interzice ca un cetățean să fie 
constrîns să facă o declarație care 
ulterior să poată servi drept cap' 
de acuzare împotriva sa.

BERLIN 9 (Agerpres). — 
Ansamblul „Rapsodia Romi- 
nă“, care se află la ~ 
și-a dat concursul la specta
colul de gală care a avut loc 
în sala sporturilor ,.Dinamo", 
cu prilejul celui de-al „VlI-lea 
Festival al Presei germane". 
La spectacol au asistat Kurt 
Hager, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Hermann Axen, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., persona,.- 
tăți oficiale, reprezentanți ai 
vieții culturale și artistice, 
ziariști și un numeros public.

BRAZILIA : Măsuri

Berlin,

La spectacol și-au mai dat 
concursul formații artistice 
din R. D. Germană, R. S. Ce
hoslovacă, R. P. Polonă și 
U.R.S.S.

Ansamblul „Rapsodia Ro
mînă" a prezentat a doua zi un 
alt spectacol la Teatrul de 
vară din parcul „Fridrich- 
shein". Artiștii romîni au fost 
primiți cu multă căldură de 
berlinezi, fiind rechemați de 
nenumărate ori la rampă. Fie
care număr din program a fost 
aplaudat la scenă deschisă.

In prezent, ansamblul „Rap
sodia Romînă" întreprinde un 
turneu prin mai multe orașe 
din R.D.G.

<

împotriva lui J.Kubitschek
GENEVA :

In Comitetul 
celor 18 state 

pentru dezarmare
GENEVA

La Palatul Națiunilor din Ge
neva au fost reluate marți 
după-amiază lucrările Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare, întrerupte la 28 
aprilie.

Prima ședință a fost prezi
dată de Correia do Lago (Bra
zilia). Au luat cuvîntul repre
zentanții Statelor Unite, Uniu
nii Sovietice, Marii Britanii, 
R.A.U., Canadei și Suediei.

vezile existente referitoare la 
„corupția" administrației Ku
bitschek erau „limitate".

★
RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres) 

Fostul președinte al Braziliei, Jus
celino Kubitschek, a remis la do
miciliul său o declarație presei în 
legătură cu privarea sa de drep
turi politice și anularea mandatu
lui său de senator.

In declarația sa, Kubitschek: 
„Știu ca dușmanii mei se tem de 
mine, și acesta este motivul pen
tru care sînt astăzi în mod brutal 
îndepărtat din calea urnelor". Se 
știe că Kubitschek își anunțase 
intenția de a-și pune din nou can
didatura la președinția republicii.

Autoritățile au refuzat deputa
tului Nelson Carneiro autorizația 
de a citi la radio textul acestei 
declarații.

La Brasilia, deputatul Martins 
Rodrigues, șeful grupului parla
mentar al partidului social demo
crat, din care face parte Kubit
schek, a declarat tn legătură cu 
măsurile împotriva acestuia că 
„națiunea nu poate să nu resimtă 
un sentiment de profundă decep
ție".

BRASILIA 9 (Agerpres). — 
în seara zilei de 8 iunie preșe
dinția republicii a dat publici
tății un comunicat, difuzat și 
de „Vocea Braziliei", postul 
oficial de radio al guvernului, 
în care se spune : „In virtutea 
puterilor excepționale, care îi 
sînt încredințate de articolul 10 
al actului instituțional din 9 
aprilie 1964, și luînd în consi
derare recomandarea Consiliu
lui național al securității, pre
ședintele republicii, mareșalul 
Castelo Branco, a semnat de
cretul prin care se anulează 
mandatul legislativ al senato
rului Juscelino Kubitschek de 
Oliveira și se suspendă dreptu
rile sale civile pe zece ani".

Cu puțin timp înainte, preșe
dintele Castelo Branco a anu
lat mandatele unui număr de 9 
deputați și a interzis activita
tea politică a altor 38 de cetă
țeni pe o perioadă de zece ani. 
Printre aceștia se numără 15 
membri ai conducerii Confede
rației naționale a muncitorilor 
din industrie, 14 deputați și 
foști deputați și trei judecători.

Măsurile luate împotriva lui 
Kubitschek, fost președinte al 
Braziliei între anii 1956—1960, 
nu constituie o surpriză, dată 
fiind campania dusă de cercu
rile conservatoare și militare 
în ultimul timp împotriva lui. 
Decretul prezidențial nu con
ține nici o expunere de motive. 
Mareșalul Taurino Resende, 
președintele comisiei generale 
de anchetă, a recunoscut de 
altfel, că pînă în prezent do-

9 (Agerpres).

ședința Adunării de Stat, dr. 
Beresztoczy Miklos și Polyâk 
Jânos. vicepreședinți ai Adu
nării de Stat, Bugâr Jânosne, 
locțiitorul secretarului general 
al Consiliului Frontului Popu
lar Patriotic, Bojti Jânos, ad
junct al ministrului de exter
ne, conducători de instituții și 
reprezentanți ai vieții publice 
din R. P. Ungară.

In timpul recepției tovară
șii Anton Moisescu, conducă
torul delegației romîne, și 
Vass Istvânne, au toastat pen
tru prietenia dintre popoarele 
romîn și ungar. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Tineretului din Leningrad

Comisiei Pieței comune Foto : TASS

Vizita unei delegații
economice bulgare

in Austria

0 firmă finlandeză
va executa o comandă

pentru U.R.S.S,

ROMA. — Demonstrație de 
protest Împotriva apartheidului 
practicat de rasiștii sud-africani

Declarația vicepresedintelui
U.R.S.S.: Clădirea Teatrului

precum

Biroul tu

Schimb de păreri

sovieto-iugoslati

PMSU. 
in R. P.

vi ce
ri Pre- 
ie, pre-

PARIS 9 (Agerpres). — Co
tidianul economic francez 
AGEFI publică o declarație a 
vicepreședintelui Comisiei Pie
ței comune, Marjolin, în care 
acesta atrage atenția asupra 
fenomenelor inflaționiste care 
amenință Piața comună și 
cere din nou guvernelor celor 
„șase" să limiteze cheltuielii? 
publice, iar organizațiilor sin
dicale, agricole și patronale să 
accepte o politică de stabiliza
re (în fapt criticata politică de 
„austeritate").

„Simptomele cele mai peri
culoase, a declarat vicepreșe
dintele Comisiei Pieței comu
ne, sînt în legătură cu defici
tul crescînd al balanței c*> 
merciale a C.E.E. față de re' 
tul lumii și în legătură cu a. 
pariția de divergențe în sin- 
comunității europene". Publ: 
cația franceză subliniază c 
balanța comercială a cel' 
..șase" care a fost excedentar 
in anul 1959, a înregistrai ’ 
1963 un deficit de 3 miliard - 
dolari, iar numai în primul 
trimestru al anului în curs, un 
miliard dolari. Acest deficit 
riscă să crească la 4 miliarde 
dolari în cazul în care diver
gențele existente vor persista.

Potrivit AGEFT, divergen
tele apărute începînd din 196^ 
în comerțul Pieței comune au 
provocat o scindare a celor 
.- = se: pe de o parte Franța. 
î: = .ia și Olanda, țări în a că- 
r economie se înregistrează

9 (Agerpres). 
intmță agenția 
e a avut loc la 

intîlnirea dintre 
Hmșciov, prim-secretar 
. al P.C.U.S, președin- 

iliului de Miniștri al 
și Iosip Broz Tito, 
.eneral al U.C.I., pre- 
Republicii Socialiste 
e Iugoslavia, care se 

ngrad într-o vizită 
neoficială la in- 

nului secretar al 
U-S. și a guvernu-

In cursul convorbirii s-a fă
cut un schimb de păreri asupra 
unui larg cerc de probleme 
care prezintă interes reciproc 
pentru Iugoslavia și U.R.S.S.

In âursul schimbului de pă
reri asupra problemelor inter
naționale părțile și-au reafir
mat din nou identitatea de 
vederi asupra principalelor 
probleme ale contemporanei
tății și atașamentul lor față de 
principiile coexistenței pașnice 
a statelor cu sisteme sociale 
diferite drept linia generală a 
politicii externe a U.R.S.S. și 
R.S.F.I.

Au fost discutate problemele 
actuale ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
Părțile au subliniat necesita
tea ca fiecare partid comunist 
și muncitoresc să-și aducă 
contribuția la lichidarea greu
tăților care s-au ivit în mișca
rea comunistă mondială și la 
realizarea unității și coeziunii 
partidelor frățești comuniste 
și muncitorești pe baza princi
piilor marxism-leninismului.

VIENA 9 (Agerpres). Agen
ția B.T.A anunță că la invita
ția întreprinderilor naționale 
„Siemens Halske" și „Voest", 
între 2 și 8 iunie s-a aflat în 
Austria, într-o vizită neofici
ală, o delegație bulgară con
dusă de Gheorghi Pavlov, pre
ședintele Comitetului pentru 
chimie și metalurgie. Delega
ția a vizitat întreprinderi si
derurgice și de metalurgie ne
feroasă, a făcut cunoștință cu 
munca desfășurată de între
prinderile electrotehnice și de 
prelucrare a petrolului din 
Austria. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de. păreri . cu 
privire la livrările de utilaj 
austriac către întreprinderile 
metalurgice bulgare.

Delegație
economică

mexicana

în R. P. Polonă

Componența 
noului guvern 

indian

Tn fotografie: vasul de pasageri și cargobot „Savannah" acționat cu 
plecat din New York în prima sa călătorie transatlantică. Vasul, a ci 
55 000 000 dolari, este proprietatea guvernului S.U.A. Vasul dispune ze :: 

pasageri și transportă 289 tone de mărfuri și 6 000 colet*

VIENA. — La 8 iunie s-a 
deschis la Viena conferința in
ternațională organizată de In
stitutul Dunărean European, 
al cărui președinte este dl. 
Fritz Bock, ministrul comer
țului și reconstrucției al Aus
triei.

In prima zi a lucrărilor, re
prezentantul romîn, prof. dr. 
Traian Ionașcu, a vorbit des
pre coexistența pașnică și 
dreptul internațional.

Participanții, printre care 
se aflau numeroase personali
tăți științifice din mai multe 
țări europene, au urmărit cu 
interes expunerea reprezen
tantului romîn.

LONDRA. — După cum a- 
nunță agenția Reuter, la 9 iu
nie, Camera Lorzilor și Ca
mera Comunelor au aprobat 
proiectul de lege privind a- 
cordarea independenței Nyas- 
salandului la 6 iulie a. c. După 
obținerea independenței Nyas- 
salandul va primi denumirea 
de Malawi.

explodat în fața doc 
Roberto Garda direr 
„El Tiempo'.

NEW YORK — Tribunalul fede
ral din Baton Rouge, statul Loui
siana, a ordonat universității din 
Louisiana să primească la cursurile 
pregătitoare pe toți studenții de 
culoare care vor prezenta cereri 
de admitere. Unul din aceștia a și 
fost primit. Pînă în prezent, la 
cursurile pregătitoare studenții de 
culoare nu erau primiți decît la 
intervenția tribunalelor locale.

VIENA. — La Viena au în
ceput lucrările celui de al do
ilea Congres european al of
talmologilor la care participă 
1 500 de specialiști din 44 de 
țări. Din R. P. Romînă parti
cipă prof. univ. Petre Vancea, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., și prof. univ. 
Ion Păcuraru.

GENEVA. — Intre 20 și 24 
iulie, va avea loc la Geneva o 
conferință organizată de Insti
tutul internațional de studii 
sociale, creat de Organizația 
Internațională a Muncii 
(O.I.M). Conferința, care va 
discuta unele probleme sociale 
și economice rezultate ca
mare a evoluției rapide a teh
nicii, are drept scop să încura
jeze studiul în această direcție 
și să permită un schimb de 
vederi între experți.

ur-

BOGOTA — împlinirea unui an 
de dnd în Columbia au avut loc 
noi manifestații studențești anti
guvernamentale a fost marcată 
printr-o serie de noi acțiuni ale 
forțelor antiguvernamentale. A- 
proape 30 de explozii s-au produs 
în patru orașe ale țării. Patru per
soane au fost arestate. O bombă a

BONN — Președintele Republicii 
Federale Germane, Heinrich Lub- 
ke, a informat oficial pe pre
ședinții tuturor grupurilor parla
mentare din Bundestag că acceptă 
să-și pună candidatura pentru re
înnoirea mandatului său. Pînă în 
prezent grupurile parlamentare

DELHI 9 (Agerpres). — Lai 
Bahadur Shastri, liderul Par
tidului Congresul Național In
dian și prim-ministru desem
nat al Indiei, a prezentat pre
ședintelui Radhakrishnan lis
ta noului guvern indian. Pri
mul ministru va deține și 
portofoliul de ministru al A- 
facerilor Externe, conducînd 
totodată activitatea comisiei 
pentru energia atomică. în 
noul guvern 
fiica fostului 
Nehru, Indira Gandhi, 
va ocupa portofoliul informa
țiilor și radiodifuziunii. Din 
guvern mai fac parte Gulza- 
rilal Nanda, ministru al afa
cerilor interne, Tiruvallur 
Krishnamachari, ministru al 
finanțelor, Sardar Swaran 
Singh, ministru al industriei 
construcției de mașini și dez
voltării tehnice, Y. B. Chavan, 
ministru al apărării, Humayun 
Kabir, ministru al petrolului 
și chimiei, și alți opt miniștri, 
în afară de aceștia din com
ponența guvernului fac parte 
și 15 miniștri de stat.

în cursul zilei de marți a 
avut loc ceremonia depunerii 
jurămîntului de către membrii 
noului guvern.

a fost inclusă 
prim-ministru, 

care

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
O delegație economică mexi
cană condusă de Ricardo Jose 
Zevada, director general al 
Băncii naționale pentru comer
țul exterior din Mexic, se află 
în vizită în R. P. Polonă.

Intr-o convorbire cu un co
respondent al agenției' P.A.P. 
Ricardo J. Zevada s-a pronun
țat pentru stabilirea și dezvol
tarea unor relații economice 
nai largi între Polonia și 
Mexic.

FrămîntărUe din Congo

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
In urma unei comenzi făcute 
de U.R.S.S. — anunță TASS — 
firma finlandeză „Imatran 
Voima' construiește pe cursul 
superior al rîului Tuloma — 
dincolo de Cercul Polar — o 
centrală hidroelectrică subte-

creștin-democrate și social-demo- 
crate s-au pronunțat în favoarea 
icestei candidaturi. Numai liber- 
democrații au opus un alt can
didat.

Alegerea președintelui urmează 
să aibă loc la 1 iulie.

WASHINGTON. — Mike 
Mansfield, liderul majorității 
democrate în senat, a depus o 
moțiune cerînd închiderea dez
baterilor cu privire la proiectul 
de lege al drepturilor civile. 
Un număr de 38 senatori — 27 
democrați și 11 republicani — 
au semnat această moțiune. Po
trivit regulamentului, numai 11 
semnături sînt necesare ; regu
lamentul prevede, de aseme
nea, că senatul va trebui să se 
pronunțe pînă la 10 iunie asu
pra închiderii dezbaterilor, în
cepute în urmă cu 75 de zile.

Pentru a obține încheierea 
dezbaterilor, prelungite ca ur
mare a tacticii senatorilor su-

Lucrările săptămînii

medicale balcanice
adversari ai proiectului 

drepturilor civile, moțiunea va 
trebui să fie votată de două 
treimi din numărul senatorilor.

HELSINKI. — Președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, a 
împuternicit pe Johannes Vi- 
rolainen, vicepreședintele Uni
unii agrare din Finlanda, să 
studieze premisele existente 
pentru formarea unui guvern 
parlamentar sub conducerea 
sa. După cum se știe, încercă
rile recente ale celor patru 
partide politice interesate în 
participarea la noul guvern — 
Partidul popular finlandez, U- 
niunea agrară din Finlanda, 
Partidul popular suedez și 
Partidul de coaliție — de a în
locui actualul guvern de tran
ziție al lui Lehto printr-un 
guvern parlamentar au eșuat. 
Guvernul de tranziție al lui 
Lehto se află la putere de o 
jumătate de an.

SOFIA 9 — Corespondentul 
Agerpres, C Linte, transmite : 
La Sofia se desfășoară cea de-a 
7-a săptămînă medicală bal
canică, la care participă peste 
300 delegați din R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria, Grecia, R.S F. 
Iugoslavia, R. P. Romînă și nu
meroși invitați de peste hotare.

Delegația romînă este con
dusă de prof. dr. I- Țurai, pre
ședintele secției naționale ro
mîne a Uniunii medicale bal
canice-

Au luat cuvîntul dr, AI. Bulla
— în problemele luptei împo
triva tuberculozei; profesorul 
Șt. Teodorescu — în problema 
luptei duse împotriva micozelor
— boli provocate de ciuperci 
patogene ; dr. Mihai Ciobanu
— în problema luptei duse îm
potriva reumatismului și M. 
Popescu Buzău, secretar gene
ral al Uniunii medicale bal
canice

Lucrările săptămînii medi
cale balcanice continuă
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30 iunie a fost fixată oa dată 
limită pentru retragerea completă 
a trupelor O.N.U. din Congo. 
Pînă la 30 iunie mai sînt doar 3 
săptămîni. Și pe măsură ce timpul 
se scurge, conducătorii congolezi 
devin tot mai neliniștiți. Ce-o să 
fie după aceea? Iată întrebarea 
care-i frămîntă. Și-i frămîntă cu 
atît mai mult cu cît toate încer
cările făcute pentru a obține pre
lungirea mandatului „căștilor al
bastre" în. Congo n-au avut, pînă 
acum, nici un succes.

îngrijorarea cercurilor oficiale 
congoleze se întemeiază pe insta
bilitatea politică din țară.

De luni de zile agențiile de 
presă relatează despre intensifica
rea luptelor de partizani din Con
go. Bătălii crîn- 
cene au avut loc 
mai fntîi In pro
vincia Kwilu, 
partizanii ocu- 
pind întinse te
ritorii din aceas
tă provincie. De 
mai bine de șase săptămini centrul 
mișcării »-a deplasat în provincia 
Kivu. Partizanii au obținut zi de 
zi succese uneori de mare răsu
net în luptele purtate împotriva 
trupelor guvernamentale. La afir- 
șitul lunii mai, ei au ocupat ora
șul Albertville cu o populație de 
150000 de locuitori, capitala Ka- 
tangăi de nord.

Ultimele știri anunță continua
rea acțiunilor întreprinse de par
tizanii din Kivu. Corespondentul 
din Leopoldville al agenției U.P.I. 
menționează că trupele guverna
mentale, în urma luptelor din 
preajma capitalei provinciei — Bu
kavu, au suportat pierderi însem
nate în oameni și material de răz
boi. Agenția REUTER, referindu-se 
la aceleași evenimente, transmitea 
printre altele: „Campania care 
durează de șase săptămîni a in
surgenților din provincia Kivu, a 
devenit în ultimele zile o proble
mă majoră pentru guvernul cen
tral congolez. Cel mai mare suc
ces de pînă acum al răsculaților 
l-a constituit ocuparea portului 
Uvira, pe malul lacului Tanganika, 
care constitue calea întregului co
merț dintre provincia Kivu și A-

însemnări
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frica de răsărit. După aceea, in
surgenții au început un marș spre 
nord, țintind capitala provinciei 
— Bukavu". Aceeași agenție rela
tează că în întreaga provincie 'a 
fost decretată „starea de urgență".

Sursele menționate, referindu-se 
la numărul răsculaților, îl apre
ciază la cîteva mii și arată că el 
este „în continuă creștere". Deși 
la început slab înarmați, cu arcuri 
și auliți, ei beneficiază în prezent 
de arme modeme și mortiere cap
turate de la trupele guvernamen
tale.

După cum a declarat Pierre 
Mulele, unul dintre conducătorii 
partizanilor congolezi, aceștia au 
pornit la acțiuni annate, întrudt 
..politica autorităților congoleze 

nu ține seama de 
năzuințele po
porului nostru". 
El s-a referit la 
unele măsuri cum 
ar fi : dizolva
rea parlamentu
lui, crearea de

tribunale militare, dizolvarea unor 
partide și organizații progresiste, 
arestarea și întemnițarea mai 
multor deputați și lideri sindicali. 
Pe de altă parte, situația econo
mică din ce în ce mai precară a 
țării, a constituit încă un imbold 
pentru intensificarea acțiunilor 
partizanilor. Scopul mișcării de 
partizani este — după cum a de
clarat unul dintre liderii partidu
lui „Mișcarea națională congole
ză" — „de a restabili în țară pa
cea, de a dezvolta economia țării 
și de a asigura respectarea demo
crației și securității tuturor cetă
țenilor".

Refuzul lui U Thant de a tri
mite acum, în preajma retragerii 
lor din Congo, trupe ale O.N.U. 
în provincia Kivu, pentru a opera 
împotriva partizanilor (aceasta 
fusese cererea recentă a lui Adou- 
la), precum și înfăptuirea progra
mului de retragere — în prezent 
din 20 000 de soldați ai O.N.U., 
cîți erau cu un an în urmă, au 
mai rămas doar 3 000 — repre
zintă elemente noi ce pot avea 
consecințe asupra evoluției situa
ției congoleze.
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