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rumul țițeiului continuă de la 
sonda de extracție, prin con
ducte, la rafinărie. Metamor
foza transformării in benzine 
și uleiuri și-o datorează insta
lațiilor complexe in care este 
pus să fiarbă, să se evaporeze,

să se condenseze și să se unifice. Arde in 
aceste instalații un foc continuu dirijat de 
oameni prin aparate sensibile după pro
cese tehnologice dinainte stabilite. Este • 
luptă continuă a omului care a învățat să 
valorifice țițeiul, să scoată din el totuL să 
nu înlăture nimic din bogățiile pe eare 
nenumărați ani ai erelor geologice le-a« 
adunat sub scoarța pămîntuluL

TELEAJ EN-BRAZI
Izvorul

procentelor 
peste plan

Am vizitat două rafinării 
fruntașe în regiunea Ploiești. 
Ne-am oprit mai întîi la Te- 
leajen. Rezultatele pe care vi 
le comunicăm acum, deși con
trolate de cîteva ori. nu sînt 
întru totul exacte fiindcă in 
momentul apariției lor in ziar 
unele sînt deja depășite. Pe 5 
luni planul producției globale 
a fost realizat in proporție de 
101,48 la sută, al producției 
marfă în proporție de 10138 
la suta, iar al productivității 
muncii de 101,63 Ia sută.

Lupta pentru a scoate din 
materia primă tot ce ea are 
mai bun înmagazinat este ex
primată de obținerea peste 
prevederile planului, în cele 5 
luni, a 2 500 000 lei pcwais 
prețul de cost, și a 3 000 000 
lei beneficii. Numai în aceas:ă 
perioadă, valorificarea fiecă
rei tone de materie primă 
prelucrată a crescut cu peste 
8 lei.

Cînd au fost luate angaja
mentele în întrecerea socia
listă, oamenii au preconizat 
și măsurile tehnico-organizato- 
rice. S-a început cu îmbună
tățirea proceselor tehnologice, 
împreună cu cercetătorii insti
tutelor de specialitate, ingine
rii și tehnicienii de aici au 
supus instalația de solventare 
cu furfurol, pusă în funcțiune 
anul trecut, unor studii minu
țioase chiar din timpul pro
belor tehnologice. Rezultatul 
studiilor s-a concretizat într-o 
nouă tehnologie, care a sporit 
randamentul cu 3—4 procente. 
Acum la această instalație se 
obțin 2 000 de tone de ulei în 
plus. Un alt exemplu : la in
stalația de desuleiere la capă
tul coloanelor reglarea tempe
raturii se făcea de către un 
om. Prin înlocuirea operații
lor manuale, prin montarea 
aparatelor de control auto
mate, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea timpu
lui lor de fabricație, s-au obți
nut economii de peste 100 000 
lei. Spiritul creator (la cabine
tul tehnic ne-au fost pre
zentate numeroase inovații) 
tinde să stăpînească tot mai 
mulți oameni. Și cînd un co
lectiv este frămîntat să gă
sească noi soluții de îmbună
tățirea muncii sale implicit 
și rezultatele se modifică 
fiecare zi.

ce Secare târ est» 
ajuta: ca ta raport a ezax- 
fc^eje £ pacb—
sa-â ia « ar^a.'amec; con
cret. ti este loartsnat £ aju- 

*r» fioeplinirea aces«ui&. 
Un caz : gzVrul Gabriel Bu- 
zaș. de Ia atelierul mecanic, se 
angajase să termine cu cîteva 
zile mai înainte revizia unei 
instalații. Către sfirșitul ter
menului a-.ga jampnUi’-d j-a 
constatat că tinărul era de
parte de a respecta cuvin tul 
dat Comitetul U T AL a luat 
legătura cu maistrul George 
Ghinescu. solicitlnd j 
pentru tinărul sudor. Acest 
caz a constituit prilej de dis
cuție în adunări generale pri
vind luarea unor angajamen
te realiste care să nu depă
șească capacitatea de lucru 
sau cunoștințele profesionale. 
Urmărirea îndeaproape a mo
dului cum tinerii își îndepli
nesc angajamentele luate, 
contribuie direct la creșterea 
numărului de evidențiați. 
După cum ne spunea tovară
șul secretar, anul acesta există 
252 tineri evidențiați în între
cerea socialistă, un număr 
mult mai mare ca în aceeași 
perioadă a anului trecut.

In pas

cu

ajutor

cu tehnica noua

Fiecare tinăr

cu un angajament

concret
Ne-am interesat îndeaproape 

de activitatea organizației 
U.T.M. în vederea mobilizării 
tinerilor pentru obținerea de 
rezultate cît mai bune în în
trecerea socialistă. Mai întîi 
cîteva lucruri privind angaja
mentele luate de tineri. Lunar, 
înaintea ședințelor de grupă 
sindicală, membrii comitetului 
U.T.M. care sînt repartizați 
pe organizații discută cu șefii 
secțiilor despre planul de 
producție, apoi cu fiecare tînăr 
în parte. De remarcat faptul 
că aceste discuții le organi
zează în mod deosebit cei 7 
ingineri și maiștri care sînt 
membri ai comitetului U.T.M. 
(doar ei sînt aceia care pot 
îndruma cel mai bine pe fie-

TELE

Imagine nocturnă 
la rafinăria Brazi

întreaga țară a aflat cu o 
lună și ceva în urmă că, ală
turi de noile instalații de la 
rafinăria Brazi ce strălucesc 
în culoarea bronzului și ziua și 
noaptea, a fost dată în func
țiune noua instalație de cocsa- 
re. Și cel mai tinăr vlăstar al 
industriei petrochimice este 
condus de oameni în mare 
majoritate tineri, care au venit 
de pe băncile școlilor profesio
nale sau ale facultăților. La 
comitetul de partid ni s-a vor
bit de tinărul inginer Titus A- 
lexandru. A venit aici împreu
nă cu soția sa ca inginerista- 
giarL Acum el conduce o sec
ție la reformarea catalitică. iar 
soția sa conduce laboratorul. 
Apoi despre inginerul Adrian 
Stoica de 25 ani șef de insta
lație la reformarea catalitică. 
Despre inginerul Georgescu 
Constantin, despre maiștri 
despre acea armată de tineri 
operatori, laboranți. electri
cieni mecanici care minuiesc 
cu pricepere toate aparatele și 
mecanismele uriașeior insta
lații.

Fiindcă-: vorba de • In
stalație perfecționată. de 
aplicarea celor mai înaintate 
tehnologii, tinerii te ee )e e 
specific, adică învață. Diacu- 
tind la serviciul de cadre, la 
biroul personalului la comite
tul U.TAL etc. am aflat că oo 
există tinăr eare să nu fie în
cadrat într-o formă ce irrră- 
țămînt La cursul de ridicarea

VICTOR CONSTANTTNESCT 
CONSTANTIN PRIESCT

(Continuare in pag. a III-c)
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Excelenței Sale,

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

București

Sîntem adînc mișcați de condoieanțele exprimate de Exce
lența Voastră cu prilejul încetării din viață a lui Jawaharlal 
Nehru și de generoasa apreciere a capacității sale de conducător 
de stat. Sîntem, de asemenea, mișcați de considerațiunea pe 
care ați arătat-o prin trimiterea Excelenței Sale, domnul Gheor
ghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 

R. P. Romîne, pentru a fi alături de noi cu ocazia acestui trist 
eveniment.

Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre sincere pentru com
pasiunea dumneavoastră în aceste momente de îndurerare.

★

S. RADHAKRISHNAN 
Președintele Indiei

★

D-l Gulzarilal Nanda, prim-ministru ad-interim al Indiei 
pînă la formarea actualului guvern indian, a trimis de aseme
nea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, o telegramă de mulțumire pentru 
condoieanțele exprimate cu prilejul încetării din viață a primu
lui ministru Jawaharlal Nehru.

Cu planul semestrial
îndeplinit

de cost
176 000

DE PARTID ȘI DE STAT
A CONDUCĂTORILOR

Miercuri 24 iunie 1964

ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALA

Marți dimineața a sosit în 
Capitală președintele Consi
liului de Stat al R.P. Romîne, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ve
nind de la întîlnirea pe care 
a avut-o cu Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
secretar general al C. C. al 
U.C.I., în apropiere de Timi
șoara.

De asemenea, au sosit tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Leonte Răutu 
și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, care 
au participat la întîlnire.

Cu același tren a sosit Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în R.P. Romînă.

în gara găneasa au fost 
prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Dumitru Coliu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec.

Au fost de față reprezen
tanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe precum 
și membri ai Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Un răspuns sigur, documentat 
și... Pop Valeriu din anul III, 
Facultatea de electrotehnică din 
Cluj, va înscrie cu prilejul 
examenului de mașini electrice 
încă o notă de 10 In carnetul 

său de student.

Foto : E. COJOCARU

ACTUALITATEA
„Căsuța litoral

tip Alfa“
La unitatea de industrializare 

a lemnului „Bistrița* din Piatra 
Neamț s-a realizat, pa baza unui 
proiect întocmit de Institutul de 
studii fi proiectări forestiere din 
Capitală, un nou produs t f,Că
suța litoral tip Alfa*.

Noua locuință se compune din 
4 camere tn care pot locui 8 per
soane. Atît pereții cît fi plafonul 
sînt construiți din elemente 
prefabricate.

Fabrica „Bistrița* din Piatra 
Neamț a expediat stațiunii Ma
maia primul Iot de căsuțe.

O nouă promoție de absolvenți ai școlilor

agricole intră in producție
In aceste zile, o dată cu 

primele recoltări de vară, își 
încep activitatea în producție 
9 280 de absolvenți ai școlilor 
tehnice agricole și 19 000 ai 
școlilor de mecanici agricoli. 
Promoția anului 1964 este cea 
mai mare de la înființarea în- 
vățămîntului mediu agricol și 
profesional în țara noastră.

înainte de cel de al doilea 
război mondial numărul mediu 
anual de absolvenți ai școlilor 
agricole nu depășea 500—600.

Tinerii tehnicieni agronomi, 
horticultori și veterinari lu
crează în unități agricole de 
stat ca ajutoare ale inginerilor 
agronomi, Iar în gospodării 
colective ca brigadieri.

Cu noua promoție numărul

de cadre cu pregătire medie 
din agricultura noastră a cres
cut la peste 30 000, iar al me
canicilor agricoli la 82 000. 
Acum, unui tehnician cu pre
gătire medie îi revin 490 hec
tare teren agricol, de circa 18 
ori mai puțin decîi în perioa
da antebelică.

In noul an de învățămînt. 
in școlile tehnice și profesio
nale agricole 
de peste trei 
elevi decît în

vor fi pregătiți 
ori mai mulți 

1955—1956,

(Agerpres)

Cauciuc-imitatie
Foto : AGERPRES

(Agerpres)

de plută
Specialiștii Fabricii da pie

le și încălțăminte din Cluj au 
realizat recent un nou pro
dus, care în prezent este fa
bricat pe scară industrială. 
Este vorba de cauciucul imi
tație de plută folosit ca talpă 
la noile modele de sandale de 

Litoralu, pentru femei.

(Agerpres)

Pentru studenții

ieșeni

este un edifi-

Se eu sfi 
și

f rdm-ec de fcmf" c crJr.n’elor. Idă art aspect de la recoltarea 
-utef și beceneî, Ja G.US. Mogooaia. regiunea București.

Foto: AGERPRES

La Iași s-a dat îp folosință 
clădirea anexă a Universității 
^Al. L Cuza". Aici funcționea
ză facultățile de biologie- 
geografie și de științe econo
mice. Clădirea
ciu modern cu 5 nivele, avînd 
peste 200 de încăperi: săli de 
cursuri, de lectură, și semina- 
rii, amfiteatre, biblioteci, ca
binete de documentare pen
tru cadrele didactice, labora
toare bine dotate.

(Agerpres

Patru candidați din patruzeci
îpez~e hirtei pri- 

închinarea 
ei albastre, 
lucrării scri

se a fost enunța
tă. începe elabo

rarea conceptului, 
ordonarea plar.ulu: de proble
me. notarea subliniată a idei
lor principale- Lunecă, lunecă 
peniță, •euervogxăl stiloului e 
plin, mir.tea lucrează mai re
pede dect poți tu așterne pe 
coală. Poate, de aceea, in une
le cazuri caligrafia suferă. E: 
și ? Nu Niță Ghițesru și Ghițâ 
Nițescu din -Triumful talentu
lui" candidează la examen azi. 
nu se dă vreo luptă între ei 
doi pentru postul de copist la 
cancelarie, nu acționează jocul 
favorurilor pentru ca unul 
dintre ei să Ce ales arbitrar, 
apoi să devină slujbaș, conțo- 
pist bugetar, să facă politică 
de berărie la -.un țap" și în 
sfîrșit să se pensioneze, cu 
sufletul prăfuit, după o viață 
sură din care n-are ce alege și 
ce-și aduce aminte. Toată a- 
ceastă realitate s-a dus. o cu
noaștem din stanțe de epocă și 
din insectarul bogat lăsa: 
moștenire posterității de către 
Caragiale. De multă vreme 
piatra funerară și condamna
rea publică apasă asupra tag
mei lui Mitică Georgescu ri

asupra întregului „lanț al slă
biciunilor" a cărui primă veri
gă era el. vă amintiți, elevul 
acela răsfățat de neamuri, mo* 
Ieșit de lene, salvat in extre
mis de la repetenție prin bu
năvoința „amicilor", tras de 
urechi prin zeci de examene, 
inclusiv cel de bacalaureat 
S-au dus ; odihnească-se în li
teratură—

Acum, prietenii noștri din
tr-a Xl-a pătrund, siguri pe ei 
și numai prin ei. sub porticeic 
celui mai mare examen din 
viața lor de pînă acum. înain
tează cu „pași" proprii, rindu- 
iesc pagină după pagină, atacă 
curajos problema — aplicație 
a ecuațiilor reciproce, abor
dează frontal tematica roma
nului rominesc de după 23 Au
gust 1944. Cit știe, fiecare știe 
singur.

E iunie, holdele sînt tot mai 
coapte. Și in viața elevilor din 
ultimul an a început strinsul 
recoltei.

Simbătâ. 20 iunie, pe la ora 
2. în curtea Școlii medii nr. 11 
-Dimitrie Cantemir" primii 
patru băieți din catalogul cla
sei a XI-a A așteaptă să fie 
chemați in fața comisiei de 
examinare, pentru oral, la 
prima grupă de materii.

IntliuL Andreescu Mihai, a 
încălecat balustrada da piatră

ba’

ud — e 
e că da (

rirea parcurge

ai fata aceea, 
te. elevă dm - 
ii a XI-a B.

xi Bodcc

car

CRONICA
MATURIZĂRII *)

eruluf. c 
suta oară 
didațhor; in vreme ce ulti
mul, Botu Tudor, își face apa
riția flegmatic, chiar cu o re
lativă intirnere și dispus să 
povestească tuturor o anecdo
tă. Astfel trece răgazul încăr
cat cu electricitate al așteptă
rii ; secundarul ceasului-bră- 
țară și tictac-ul lăuntric își 
reglează bătăile. •

— Poftiți în săli
Fizionomiile profeaorCcr 

examinatori — necunoscuți

în lista can-
rotițele dințate ale memoriei 
încep sâ se rotească egal, arcu
rile cugetării prind sâ se des
tindă uniform, întregul meca
nism psihic funcționează.

E liniște.
Cu răspunsul pregătit pen

tru chimie, primul se ridică 
Botu Tudor. Senin, dezvoltă 
subiectul, scrie pe tablă reac
țiile respective, examinatorul 
îl aprobă- încă o întrebare 
două, ajutătoare, ca să învingă 
o ezitare ușoară. Gata, profe
sorul rostește de-un-an-visa tul

-mulțumesc". în urma lui 
Botu. pe podiumul din fața 
tablei se urcă Barbu Pentru o 
cupă colegii ridică privirile din 
foi. cu un fel de veselă com
plicitate : -arată-i tu. Nicule, 
ce poți !* Cui adică sâ arate ? 
Examinatorului. comisiei, ora- 
șuhn. rppnhfirii, lumii ! Fiind
că toți colegii l-au vizitat aca
să. unde experimentează în 
laborator propriu, cu utilaj 
propriu agonisit în ani de 
zile, fiindcă clasa i-a aplaudat 
izbinrile la olimpiadele școlare 
<je chimie, fiindcă mulți au 
fost ciștigați de pledoaria lui 
pentru frumusețea chimiei 
pure. Cam contrariat, cam ne
căjit trebuie să fie băiatul:
i-a căzut" un subiect de chi

mie industrială — derivatele 
principale ale țițeiului obținu
te prin distilare. Fie și chimie 

El descrie amă- 
înfățișează 

exact structura instalației și, 
cum are pregătite formulele 
pentru fiecare amestec de hi
drocarburi în parte, se grăbeș
te să le și scrie, dar:

— De ce te complici mata
le ? îl întrerupe tovarășul pro
fesor, care, în schimb, poftim 
vrea să știe cîteva detalii pri
vind utilizarea în practică a 
unor subproduse... Și Barbu 
răspunde, obiectiv ireproșabil, 
dar subiectiv nemulțumit de

industrială ! 
nunțit metoda.

sine, dacă nu și de „norocul" 
lui.

Dar revenind la bancă, cu 
biletul pentru matematică în 
mîini, își divide o clipă atenția 
ca să asculte începutul răs
punsului lui Andreescu, cole
gul pe care de-a lungul anu
lui el l-a ajutat să se pregă
tească. Prin polimerizarea a 
trei molecule de acetilenă ob
ținem... ah, uite că a greșit 
ceva, cele două părți ale reac
ției nu sînt echivalente. De ce? 
Lui Andreescu greșeala i-o în
dreaptă examinatorul. Bine 
că această carență la primul 
subiect e compensată de preci
zia răspunsului la cel de-al 
doilea: substanțele plastice.

Iar acum, la tabla neagră 
Bodor Gustav se pregătește 
pentru prepararea acidului 
formic.

Fata dintr-a Xl-a B, înfri
coșată, năucită aproape, își 
privește țintă biletul fără să-1 
mai vadă. Comisia încearcă 
s-o liniștească treptat, toți au

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a Ill-a)

*) Vezi „Scînteia tineretului" 
nr. 4 466, 4 483, 4 503, 4 593,
4 647.



CONSTRUCȚIILE

Foto : I. CUCU

ZOOTEHNICE - la timp, ieftine, durabile!

Tinerii — ajutori
ai meșterilor
a G.A.C. Găisean- 
ca impresionează 
ritmul susținut în 
care se desfășoa
ră toate lucrările. 
Colectiviștii au 
terminat dejapra-

Unde mergem
VA V i V Osa învățăm:

Vă recomandăm aceste meserii:
• Tâmplar de mobilă și articole tehnice

O formă de manifestare a creșterii nivelului de trai în țara noa
stră este sporirea continuă a exigenței oamenilor muncii, in ceea 
ce privește aspectul estetic, durabilitatea și linia modernă a mobi
lierului apartamentelor in care locuiesc, pentru a deveni cit mai 
plăcute fi confortabile.

Numeroase ramuri din industrie folosesc articole tehnice con tec- 
ționate din masă lemnoasă, in desfășurarea procesului de producție, 
în munca de proiectare etc.

Pentru realizarea unor mobile și articole tehnice lemnoase ie 
buni calitate, un rol deosc^rt revine în pnntnl -înd rirr-.r ^nre
realizează nemijlocit operații tmportanîe in procesul tek»o'x>gic de 
obținere a acestor produse.

Absolvenții școlilor profesionale, avînd specialitatea în ftmptă
rie de mobilă și articole tehnice, sînt repartizați pentru a lucra in 
producție fie în secțiile de mobilă din cadrul complexelor de in
dustrializare a lemnului, fie în fabricile de mobilă nou construite.

In aceste unități, ei vor participa direct tn procesul de producție, 
lucrind la mașini-unelte și utilaje moderne, la mașini combinate de 
mare tehnicitate, agregate complexe și automate cu mare producti
vitate, folosite în prezent la fabricarea mobilei.

Prin școala profesională se urmărește ca viitorul tîmplar de mo
bilă și articole tehnice să primească cunoștințele necesare din punct 
de vedere teoretic și practic pentru a exercita în mod corespunză
tor meseria care și-a ales-o.

• Mașinist la fabricarea placajului,

panelului și furnirului
Placajul, panelul și furnirul sint materiale de esență lemnoasă 

folosite pe scară largă în industria construcțiilor, a mobilelor și în 
numeroase alte ramuri industriale. De calitatea fabricării acestor 
materiale depinde în mare măsură calitatea produselor finite obți
nute în urma prelucrării masei lemnoase.
. Prin pregătirea mașiniștilor la utilaje pentru fabrici de placaj, pa
nel și furnir, se asigură economia națională cu țaâre de muncitori 
calificați care să mînuiască utilaje de înaltă tehnicitate, pentru o cît 
mai superioară și complexă valorificare a masei lemnoase, munca 
fiind ușurată prin mecanizarea și automatizarea continuă a proce
sului de fabricație.

Aceste cadre vor lucra în fabricile de placai, panel, plăci celulare, 
furnire estetice, lemn stratificat etc., iar — în viitor — în fabrici 
de produse stratificate cu proprietăți fizico-mecanice superioare, 
produse care au vn tot mai larg cimp de utilizare.

• Mașinist la fabricarea de cherestea,

?'
Producția de cherestea se dezvoltă în ritm rapid prin folosirea pe 

scară tot mai largă a cherestelei în diverse ramuri ale economiei 
naționale.

Producția de parchete este strîns legată de sporirea 
continuă a construcțiilor industriale și civile.

Ca urmare industria cherestelei, lăzilor ți parchetelor 
deține un rol tot mai important in cadrul economiei 
naționale.

Meseria de mașinist la fabricarea de cherestea. Uzi 
și parchete cere cunoașterea unor procedee tehnice a- 
vansate ce se aplică în vederea creșterii productivității
muncii și obținerea unor produse de calitate superioară. In 
scop se desfășoară pregătirea viitorilor muncitori specializați 
tru meseria respectivă, în numeroase școli profesionale.

Pregătirea de muncitori calificați în aceasta meserie prin
profesionale este impusă de utilajele noi și modeme cu care sînt 
dotate fabricile de cherestea și de procedeele tehnice avansate ce se 
aplică în scopul creșterii producției fi obținerii unor produse 
bună calitate.

Mașiniștii la fabricarea de cherestea, lăzi și parchete lucrează 
gateriști, circulariști, mașiniști la ferăstraie-panglică, sortatori
bușteni și cherestea etc., în sectoarele de industrializare ale între
prinderilor forestiere, precum și în fabricile de cherestea ale com
binatelor pentru industrializarea lemnului.
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vechi 
oțelăriilor patriei
De la începutul anului și 

pînă în prezent tineri din ra
ioanele Piatra Neamț, Buhuși, 
Roman și Tîrgu Neamț au 
colectat și expediat oțelăriilor 
patriei peste 29 000 tone de fier 
vechi și 15 000 tone de fontă.

Cele mai mari cantități de 
fjer vechi au strîns tinerii de 
la Uzinele de țevi și între
prinderea mecanică din Ro
man, Uzina metalurgică din 
Bacău și altele.

ION ARHIRE

șila a doua pe suprafețele 
ocupare 
soarelui
și au început, de cîteva zile, 
cea de-a treia prașilă. S-a co
sit și s-a balotat lucerna de 
pe o suprafață de 150 de hec
tare. Mecanizatorii au termi
nat reparațiile Ia utilajele ne
cesare stringerii recoltei.

Dar ceea ce reține îndeo
sebi atenția este ritmul in
tens în care se desfășoară lu
crările pe șantierele de con
strucții. Colectiviștii de aici 
și-au propus să construiască, 
anul acesta, un număr mare 
de obiective : o îngrășătorie 
pentru 300 de porci 2 hale 
pentru păsări cu o capacitate 
totală de 10 000 capete, 
grajd pentru 
Au prevăzut, 
construiască 
apartamente 
gospodăriei. Toate aceste con
strucții se află intr-un stadiu 
avansat. Grajdul pentru tine
retul tuarin e aproape termi
nat. Acum, zece meșteri lu
crează la pardoseală (care se 
face din cărămidă peste care 
se va turna un strat de bi
tum) și la canalele de scurge
re. La atelierul de tîmplărie 
se confecționează boxele in
dividuale. Jumătate din e- 
chipa de constructori lucrea
ză la una din halele pentru 
păsări (așa cum i-a surprins 
fotoreporterul nostru în ima
ginea alăturată). Cealaltă 
hală era terminată.

Fusese ridicat, pînă aproa
pe de streașină, și zidul lo
cuinței inginerilor.

Pe șantier l-am întîlnit și 
pe tovarășul Iordan Sterian, 
președintele gospodăriei. Con
vorbirea s-a legat repede.

— Cum ați reușit să exe
cutați pînă în prezent, un 
volum așa mare de lucrări ?

— Am înaintat cu con
strucțiile pentru că ne-am 
procurat din timp materialele. 
De cind am început lucrul, 
n-am întrerupt deloc. Treizeci 
de colectiviști lucrează zilnic

cu porumb, floarea- 
și sfeclă de zahăr

un 
tineretul taurin, 
de asemenea, să 
o casă cu două 
pentru inginerii

o calificare mai ridicată îșl 
pierd timpul cu transportul 
materialelor. N-a existat preo
cupare ca alți colectiviști să 
le vină în ajutor și să se ocu
pe de această treabă. Secreta
rul organizației U.T.M. spu
nea că zilnic 20—30 de tineri 
ar putea să participe la a- 
ceste lucrări. Dar nu i-a so
licitat nimeni. (Era nevoie să 
fie neapărat solicitați ? Orga
nizația U.T.M. putea și avea 
datoria să vina cu propuneri, 
cu inițiative pentru rezolvarea 
corespunzătoare a situației a- 
mintite). Transportul balas
tului, nisipului și a celor
lalte materiale ce se procură 
din gospodărie putea fi efec
tuat foarte bine în pauzele 
dintre lucrările de întreține
rea culturilor, cind exista po
sibilitatea de a fi antrenați 
numeroși colectiviști din bri
găzile de cimp. Nu s-a pro
cedat așa și lucrul nu o dată 
stagnează din lipsa acestor 
materiale. Mai poate mira pe 
cineva de ce ritmul lucrărilor 
este aici atit

de ajutor constructorilor. De
altfel, participarea, prin rota
ție, a tinerilor la ridicarea 
construcțiilor zootehnice face 
parte dintr-un plan mai am
plu al comitetului U.T.M. Căci 
trebuie să spun că atît la ri
dicarea îngrășătoriei de porci, 
cit și a grajdului pentru cele 
100 de vaci, organizațiile 
U.T.M. din brigăzile de cimp 
au mobilizat zilnic, prin rota
ție, cite 20—30 de tineri și 
astfel lucrările au avut o des
fășurare continuă, fără a stin
gheri muncile din cimp. Graj
dul căruia tn curînd o sd-i 
punem grinzile, iar îngrășăto- 
riei acoperișul, vor fi termi
nate cu o lună mai devreme 
decit era planificat.

Intr-un stadiu avansat se 
află lucrările de construcții și 
la gospodăriile colective Cep- 
tura, Văcărească, Conduratu și 
Fulga de Jos. Și, ceea ce me
rită a fi reținut, este preocu
parea gospodăriilor pentru 
valorificarea deplină a resur
selor locale, acțiune la care 
tinerii, antrenați de organiza-

cupați cu lucrări
le din cimp, co
lectiviștii din ra
ionul Mizil. asi
gură totuși, în a- 
celași timp, desfă
șurarea ritmică, a 

lucrărilor la construcțiile zoo
tehnice. Obiectivele planifica
te, depășesc cifra de 70, iar 
faptul că lucrările înaintează 
văzînd cu ochii iși are expli
cația în aceea că in majorita
tea G.A.C. a existat din vreme 
preocuparea pentru procu
rarea materialelor necesare.

— Unele din acestea — ne 
spunea tovarășul Constantin 
Motomancea, vicepreședintele 
consiliului agricol raional — 
au fost asigurate încă de la 
începutul anului prin I.C.R. 
Este vorba de cei 1 400 de me
tri cubi de cherestea. De la I.F. 
Sinaia. Nehoiu și Buzău, gos
podăriile colective primesc în 
continuare, eșalonat, și restul 
de 3 300 de metri cubi de bile 
manele, grinzi etc. O mare a- 
tenție s-a acordat însă valori
ficării cu chibzuință a mate
rialelor din re
surse locale. 
Încă din anul 
trecut au fost 
confecționate 
aproximativ 

500 000 de că
rămizi, 
cestea, în pri
măvară, colec
tiviștii din sa
tele Greceanca,
Fulga, Mihăilești și altele au 
mai adăugat alte 300 000 de 
bucăți. La Șaringa, Pietroasele 
și Ceptura s-au strîns mari 
cantități de piatră calcaroasă; 
la Fulga, stuf și lemn din de
frișări. Avînd materiale asi
gurate, lucrările au fost în
cepute din vreme și se des
fășoară intr-un ritm susținut.

Confirmarea celor spuse de 
tov. Motomancea am găsit-o 
pe teren, la șantiere.

La Mihăilești se lucra de 
zor. Numeroși tineri îi ajutau 
pe constructori. Vreo 20 pu
neau la îndemîna zidarilor 
cărămida, alții pregăteau mor
tarul, iar cei de pe atelaje 
transportau nisip din prundul 
de la marginea satului.

— Treaba merge mai bine 
așa — ne spunea tovarășul 
Tănase Georgescu, președin
tele G.A.C.; un zidar poate 
face 2—3 mede construcție pe 
zi. Tinerii care execută acum 
lucrările necalificate sînt din 
brigada a treia de cimp. Ei au 
terminat prașila a doua a po
rumbului cu o jumătate de zi 
mai devreme decit era prevă
zut și au venit să dea o mină

la obiectivele în construcție. 
Cărămida, 400 000 de bucăți, 
am făcut-o încă de anul tre
cut și tot de-atunci, din toam
nă, ne-am procurat și cei 300 

material lemnos, 
de la G.A.C. Perla 
din raionul Tg. 

în schimbul unor

m.c. de 
I-am luat 
Cașinului 
Secuiesc, 
produse. Lemnul l-am tăiat și 
fasonat, la dimensiunile de 
lucru, aici în gospodărie. A- 
vem utilajele necesare. Cele
lalte materiale, nisipul și 
balastul le-am luat din grin
dul rîului Buzău.

— Am văzut mulți tineri 
printre constructori.

— Da, avem. Din echipa de 
construcții, fac parte aproape 
20 de tineri. Unii din ei au 
învățat meseria anul acesta, 
aici pe șantier și fac lucrări 
de bună calitate. Vasilica 
Ghinea, Constanța Duțu, Gh. 
Barbu. Stan Neacșu, Marioa- 
ra Drăguț, zidesc tot așa de 
bine ca și Costică Popa și 
Costică Carapacea — meșteri 
cu experiență. Dar nu numai 
aceștia 
ajutor la 
țiilor, ci 
de cîmp. 
scoatem 
cantități 
și pietriș 
Buzăului, __ . 
ță. Trebuiau multe brațe de 
muncă. Organizația U.T.M. a 
antrenat zilnic numai la a- 
ceastă acțiune vreo 30 de ti
neri. La ora asta avem tot 
balastul cărat la punctele de 
lucru. Pe urmă, la lucrările 
de fundații unde se cere mul
tă operativitate la turnatul 
cimentului, tinerii au adus, 
de asemenea, o importantă 
contribuție.

Procurarea unor materiale 
din resurse locale, prelucrarea 
lemnului 
dăriei au 
de cost 
Grajdul 
exemplu, 
de lei mai puțin decît plani
ficasem. După cum vedeți, a- 
nimalelor, care se află acum 
în tabere, la pășune, le pre
gătim pentru la iarnă adă

posturi trainice, călduroase.

ne-au dat un maire 
ridicarea construc- 
și cci din brigăzile 
A fost nevoie să 
și să transportăm 
însemnate de nisip 
tocmai din malul 

la 30 de km distan-

în atelierele gospo- 
redus mult prețul 

al construcțiilor, 
pentru viței, de 
ne costă cu 45 000

V. VASILE

La a-

Experiența bună
e doar la un pas!

țiile U.T.M., aduc o contribu
ție însemnată.

La G.A.C. Pitulicea, unde 
lucrările la grajdul pentru 100 
de vaci, la îngrășătoria pen
tru 200 de porci și la puierni- 
ța pentru 3000 de păsări au 
început de mult, tinerii, cite 
60—70 pe zi, au participat e- 
fectiv la confecționarea între
gii cantități de cărămidă. Tot 
cu ei s-au organizat acțiuni de 
muncă patriotică la scoaterea 
unor rădăcini și cioate pentru 
arderea cuptoarelor de cără
midă, la defrișarea 
pilcuri de salcîmi, din 
s-au confecționat 
stîlpi și îngrădituri pentru pu- 
ierniță. Șirul acțiunilor iniția
te de organizațiile U.T.M. ar 
putea continua. Pe parcurs am 
întîlnit însă și altfel de si
tuații.

La G.A.C. Breaza, de pildă, 
care are planificat un volum 
mare de lucrări de construcții 
se turnase doar temelia unui 
grajd. Existau condiții ca pînă 
acum cel puțin zidăria să fie 
terminată. Aici meșterii în loc 
să efectueze lucrările care cer

unor 
care 

căpriori,

de scăzut ? Si
tuația este ase
mănătoare și la 
G.A.C. Fințești 
și Greceanca.

In curînd va 
începe secerișul 
și toți colectivi» 
știi vor fi la 
recoltat. Pen
tru ca lucrări
le de construc
ție să nu stag

neze, ci să li se asigure un 
ritm mai susținut este nece
sar ca in fiecare G.A.C. în zi
lele pe a căror agendă sînt 
trecute mai puține lucrări să 
fie repartizat un număr mare 
de colectiviști la procurarea și 
transportul materialelor de 
construcții pentru ca echipele 
de constructori să poată lucra 
din plin. Inițiativele tinerilor 
din G.A.C. Mihăilești, Condu
ratu, Fulga de Jos, Pitulicea și 
alte gospodării fruntașe tre
buie larg răspîndite în toate 
organizațiile U.T.M. din raion. 
Construcțiile zootehnice oferă 
organizațiilor U.T.M. un teren 
în care pot iniția cu tinerii 
acțiuni de muncă patriotică. 
Aducerea materialelor din 
prundurile rîurilor, din carie
rele de piatră, a lemnului 
provenit din defrișări sînt 
doar cîteva din lucrările la 
care tinerii colectiviști pot și 
au datoria să contribuie.

NICOLAE BARBU 
ION TEOHARIDE 

corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Plo

iești

In Banat

NOI LOCALITĂȚI
ELECTRIFICATE

Foto: GR. PREPELIȚĂ

Vacanța le-a oferit elevilor clasei a V-a a școlii medii „l. L Car agi ale" din Capitală prile
jul 8ă cunoască Castelul Bran și împrejurimile sale atit de pitorești. In încheierea excursiei 

o „poză" pentru albumul școlii.
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Locuitorii satului Zorani 
din raionul Făget au trăit zi
lele acestea sentimente de 
mare bucurie odată cu aprin
derea becului electric în case
le lor. Acest sat este cel de 
al 50-lea electrificat anul a- 
cesta în regiunea Banat. In 
ultima vreme, rețeaua electri
că a pătruns în localitățile 
Ohaba-Mitnic, Copăcele, Drăg- 
șinești, Mîtnicul Mare, Zgri- 
bești, Oloșag și Remetea- 
Luncă. In prezent sint com
plet electrificate raioanele A- 
rad, Bozovici, Deta, Orșova, 
Sînnicolau Mare, orașele Timi
șoara și Reșița cu satele a- 
parținătoare, iar in raioanele 
Lugoj, Caransebeș și Oravița, 
lucrările de electrificare se 
găsesc într-un stadiu avansat. 
Mii de cetățeni din regiune, 
printre care și un mare nu
măr de tineri, au participat 
prin muncă patriotică la trans
portul materialelor necesare 
pentru electrificare, la săpa
tul gropilor și fasonatul stîl- 
pilor realizind economii în 
valoare de 133 000 de lei. Nu
mărul localităților electrifica
te astăzi tn regiunea Banat 
este de 562, ceea ce înseamnă 
de 9 ori mai multă lumină de
cit în anul 1944.

I. MEDOIA 
corespondent

CINEMATOGRAFE
MADAME SAKS-GENE — filat 
sxre ecna panorame. nleaiă 

la Pazze rareăe 9.45; 12; 14.15;
21.15*. DOI COLONEI 
la Carpet* (orele 10; 12;
28.15). Capitol (orele 

; 13; 15; 17; 19,15, 21.30; fră- 
dică ora 20 30). Grădina Doina 
fora 21), Floreasca (orele 16; 18,15; 
20 38*, Mtorrta (orele 10; 12; 14).
FATA DIN CASA ROȘIE — rulea
ză la Central (orele 10,30; 12,30; 
143D: 1630; 18,30; 20,30), Luceaiă- 
rai (orele 16; 18; 20). FERIGA DE 
AUR — cinemascop, rulează la 
Lozina (orele 10—14 In continua
re. 16; 18,15; 20,30). ASASINUL 
DIN’ CARTEA DE TELEFON — ru
lează ia Republica (orele 9.45; 12; 
1415; 16,45; 19; 21,15), Festival
«orele 9.30; 11,45; 14; 16,15* 18.30; 
21i. grădină (ora 20,30), Stadionul 
Dmaao (ora 21), Excelsior (orele 
9; 11,15; 1330; 15,45; 18; 20,15),
Feroviar (orele 10,15; 1230; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Flamura (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). A 12-8 
NOAPTE — rulează la Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Program pentru copii (ora 10). 
CE! TREI MUȘCHETARI — cine
mascop (ambele serii) rulează la 
București (orele 8,45; 12,30; 16,15;
20) . Aurora (orele 9; 12,45; 16,30-, 
20,15), Patinoarul 23 August (ora
21) . Modern (orele 9.45; 13,30;
17.15; 20.45), Arenele Libertății
(ora 21,15). CEI PATRU CĂLU
GĂRI — rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Co- 
lentina (orele 15,30; 17,45; 20; gră
dină orele 20,30), Ferentari (orele 
14,30; 16,45; 19,15), Grădina Pro
gresul (ora 21). CERUL ȘI MO
CIRLA — rulează Ia Giulești (orele 
10.15; 12,15; 14,15; 16,15; 18 15;
20,15), Înfrățirea Intre popoare 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15, grădi
nă ora 20,30), Melodia (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Gradina Au-

rora (ora 21). RUDE DE SÎNGE — 
rulează la Cultural (orele 16; 18,15; 
2930). KALOIAN — rulează la Da
cia (orele 10; 12; 14,15; 16,30;
18 45; 21). FOTO HABER — ru
lează la Cringasi (orele 16; 18; 20). 
OMUL DIN FOTOGRAFIE — ru
lează ia Grivita (orele 10; 12.15* 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 
16.15; 18,30; 20,45). LUMEA CO
MICĂ A LVI HAROLD LLOYD — 
rulează la Bucegi (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20, grădină ora 20.30), 
Progresul (orele 15; 17; 19; 21). 
ANACONDA — rulează la Unirea 
(orele 16; 18.15, grădină ora 20,30). 
LOCOTENENT CRISTINA — ru
lează la Flacăra (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). GOLFUL ELENA — 
rulează la Vitan (orele 16; 18; 20). 
AVENTURILE UNUI TÎNĂR — ci
nemascop. rulează la Munca (ore
le 15; 18; 21). Viitorul (orele 15; 
18; 21), Grădina Vitan (orele
20.30) , Grădina Buzești (orele
20.30) . DOMNIȘOARA... BARBĂ-
ALBASTRĂ — rulează la Ponular 
(orele 15, 17; 19; 21). LIMUZLNA 
NEAGRĂ — cinemascop, rulează 
la Arta (orele 16; 18.15; 2030). UN 
SURlS IN PUNĂ VARA — rulea
ză la Moților (orele 15,30; 18, gră
dină ora 20,30). AGATHA, LASĂ- 
TE DE CRIME ! — rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20). FRAȚII 
CORSICANI — cinemascop, ru
lează la Colentina (orele 11; 15; 
1730; 20). i--------------------
cinemascop, 
«orele 930; 
18,45; 21,15), 
20.15). BABETTE _____
RĂZBOI — cinemascop, rulează la 
Lira (orele 15; 17; 19). grădină 
fora 20 30). TUDOR — cinemascop 
«ambele serii), rulează la Drumul 
Sării (orele 16; 19,30). TÎNARUL 
DE PE VASUL COLUMB — cine
mascop, rulează la Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30).

CAUZE
rulează

11,45;
Grădina

PLEACĂ

DREPTE - 
la Volga 
14; 16,15;

Arta (ora 
LA

Rețeaua școlilor Ministerului Economiei Forestiere
acest 
pen-

fcolt

de

ca 
de

• Mașinist mecanic la utilaje

din exploatările forestiere
de mașinist mecanic la utilaje din exploatările fo- 
un loc important, deoarece pentru mărirea producti- 
ți reducerea prețului de cost în sectorul economiei 
necesară mecanizarea lucrărilor de recoltare, scos-

Profesiunea 
restiere ocupă 
vității muncii 
forestiere este
apropiat, încărcat și transportat.

Absolvenții școlilor profesionale de mașiniști de utilaje pentru 
exploatările forestiere vor lucra în calitate de conducători de utilaje 
în cadrul întreprinderilor forestiere.

Prin dotarea sectorului cu utilaje moderne, murtca deVine fot mai 
ușoară fi mai plăcută.

REGIUNEA ARGEȘ

Școala profesionali Curtea
Argeș, B-dul Republicii nr. 21

it

Școala profesională Caransebeș,
str. Maxim Gorki nr. 17

— mașinist la fabricare* de che
restea, lăzi și parchete ; mași
nist la utilaje din exploatările 
forestiere ; mecanic la utilaje 

din construcțiile forestiere.

Școala profesionali Rimnicu
Vilcea, str. V. 1. Lenin nr. yii

— mașinist mecanic la utilaje din 
exploatările forestiere ; mecanic 
utilaje din exploatările fores
tiere ; pădurar.

REGIUNEA BACAU

Școala profesională Piatra Neamț, 
str. Ștefan cel Mare nr. 29

— mașinist la fabricarea de che
restea, lăzi și parchete ; meca
nic la utilaje din construcțiile 
forestiere ; pădurar.

REGIUNEA BANAT

Școala profesională Arad, str. 
Karl Marx nr. 29—31

— tîmplar mobilă și articole teh
nice ; lăcătuș mecanic în in
dustria lemnoasă ; mecanie 
auto-moto,

— tîmplar mobilă și articole teh
nice ; mașinist la fabricarea de 
cherestea, lăzi și parchete.

Școala profesională Sibiu, str.
Avram Iancu nr. 13

— tîmplar mobilă și articole teh
nice ; lăcătuș mecanic în in
dustria lemnului; mecanic 
auto-moto.

REGfUNEA GALAȚI

Școala profesională Brăila, str. 
Rari Marx nr. 95

— mașinist mecanic la exploată
rile forestiere ; pădurar.

— tîmplar mobili și articole teh
nice.

Școala profesională Timișoara, 
Pădurea Verde

— mașinist mecanic la utilaje din 
exploatările forestiere ; pădu
rar.

REGIUNEA BUCUREȘTI

Școala profesională Brinești, 
raionul Lehliu

— lăcătuș mecanic în industria 
lemnului ; mecanic auto-moto ; 
electncian instalații de lumină 
și forță.

Școala profesională Tîrgu Mu
reș, str. Eroilor Sovietici nr. 15

REGIUNEA OLTENIA

Școeit profesionali Tirgu-Jiu

— pădurar.
REGIUNEA BRAȘOV

Școala profesională Blaj, str. Dr.
Petru Groza nr. 25

— mașinist la utilaje din fabri
cile de panel, placaj, furnir ; 
tîmplar mobilă și articole teh
nice ; mecanic la utilaje din 
construcțiile forestiere ; meca
nic auto-moto ; electrician pen
tru instalații de lumină și forță.

Școala profesională Codlea, str.
Laterală nr. 60

— mașinist la utilaje din fabricile 
de cherestea, lăzi și parchete ; 
tîmplar mobilă și articole teh
nice ; lăcătuș mecanic în in
dustria lemnului ; mecanic 
auto-moto.

ORAȘUL BUCUREȘTI

Școala profesională București, 
str. Elev Ștefănescu nr. 9, raionul 
23 August

— tîmplar mobilă și articole teh
nice ; mecanic la utilaje din 
construcțiile forestiere.

REGIUNEA CLUJ

Școala profesională Năsăud, str.
Gării nr. 1

pădurar.

Școala profesională Cîmpeni, 
raionul Cîmpeni

— mașinist mecanic la utilaje din 
exploatările forestiere ; pădu
rar,

REGIUNEA MARAMUREȘ

Școala profesională Sighet, str.
Mihai Roșu nr. 1

— mașinist la utilaje din exploa
tările forestiere ; mașinist la 
utilaje din fabricile de cheres
tea, butoaie și parchete ; pă
durar ; mecanic la utilaje din 
exploatările forestiere ; meca
nic la utilaje din construcțiile 
forestiere.

Școala profesională Satu Mare, 
str. Crișan nr. 1

— mașinist la fabricarea de che
restea, lăzi și parchete ; mași
nist la utilaje din exploată
rile forestiere ; tîmplar mobilă 
și articole tehnice.

REGIUNEA MUREȘ-AUTONOMÂ 
MAGHIARA

Școala profesională Gurghiu

mașinist la fabricarea panelu
lui, placajului, furnirului ; lă
cătuș mecanic în industria 
lemnului ; tîmplar mobilă și 
articole tehnice ; electrician 
pentru instalații de lumină și 
torță ; mașinist la fabricarea 
de cherestea, lăzi și parchete ; 
mecanic auto-moto.

REGIUNEA SUCEAVA

Școala profesională Cîmpulung-
Moldovenesc, str. 7 Noiembrie 
nr. 65

— mașinist mecanic Ia utilaje 
din exploatările forestiere ; 
pădurar ; mașinist mecanic la 
utilaje din exploatările fores
tiere.

Școala profesională Suceava, Ca
lea Unirii nr. ji

— mașinist la fabricarea panelu
lui, placajului, furnirului ; lă
cătuș mecanic în industria 
lemnului ; tîmplar mobilă și 
articole tehnice.



0

1000 000
ceasuri

Zilele trecute a avut loc un 
moment deosebit în istoria 
Fabricii de ceasuri Victoria 
din Arad — fabricarea ceasu
lui cu numărul 1 000 000. Cu 
acest prilej la fabrică a avut 
loc o festivitate. Ceasul cu nr. 
1 000 000 a fost înmînat drept 
cadou muncitorului Petre So
lomon, unul dintre cei mai 
vechi din fabrică. Astăzi, la 
Fabrica de ceasuri din Arad 
într-o săptămînă se execută a- 
tîtea ceasuri cîte se fabricau 
în întreg anul 1956, cînd a 
luat ființă fabrica. Prin stră
dania întregului colectiv în 
prezent la Arad se execută 21 
de sortimente de ceasuri de 
bună calitate apreciate atît 
țară cît și în străinătate.

O prezență a festivalului:
TINEREȚEA

Corespondență din Mamaia

ducătorii noștri ar înțelege acest lucru ! Personal 
Âarzic mult să realizez un film în Rominia".

Cea de a doua zi a festivalului a debutat cu o 
interesantă tntilnire profesională între creatori, 
oaspeți străini și ziariști. In jurul măsuțelor pri
mitoare din holul hotelului „Perla" — transformat 
pe timp de opt zile în statul major al festivalului 
— conversațiile se încheagă amical, la o temperatură 
armonizată cu ambianța estival-festivă a evenimen
tului. Dar în ciuda decorului recreativ, aici se mun
cește intens zi și noapte. Ne atașăm unuia din 
grupurile ce discută însuflețit.

Una din ideile lansate la această discuție: pro
ducătorul trebuie să fie un geolog. Să descoperim 
filonul interesului public, să simtă pulsul spectato
rului, să-i exploateze resursele receptivității pînă 
ajunge la grăuntele artei adevărate, în stare pură, 
fără zgura modelor frivole sau a gustului

COLEA RĂUTU, membru al 
juriului, a venit la festival 
direct de la Mangalia unde 
filmează pentru „Neamul Șoi- 
măreșlilor“\ secvența: ~ 
tătarilor. Schimbarea 
relor", a secolului și a preo
cupărilor îi priește cunoscutu
lui nostru actor.

„Mă simt mîndru că asist 
cinematografic național, măgulit

Tabăra 
„tabe-

ccrrin cultural din co
ama Kogălniceanu din re

giunea Dobrogea

M ION 
profesor

îndo

îmi 
acest

primul festival v ,
am fost ales membru al juriului. Am participat 
multe competiții internaționale. Pînă în prezent

la 
că 
Ia ...
a noastră nu e mai rea dar va putea fi mai bună, 
cu siguranță. O prezență ce domină acest tînăr 
festival e tineretul. Vă mărturisesc, îmi invidiez 
tinerii colegi pentru etapa fericită în cane mun
cesc. Le urez să fructifice din plin excelentele con
diții oferite și să ne depășească pe noi, care ne-am 
început meseria atît de greu".

ADALBERTO CONTE 
spune : „O dată găsit 
filon prețios, producătorul in
teligent trebuie să meargă pe 
el pînă la limita superioară și 
nu să multiplice, 
scheme primitive ale genhlui. 
Să zicem filmele istorice care 

au un mare succes în Italia. In loc 
nivelul acestui tip de producții foarte populare, 
uneori, noi coborîm exigențele pînă la clișeele fa
cile, comerciale, de tipul „Maciste", „Ulise" etc. 
Dar în acest fel filonul seacă și știm cît de greu 
e să forezi în aaîncul psihologiei spectatorului, să 
găsești mereu ceva nou, captivant.

Desigur există — mai rar — și posibilitatea ca 
producătorul să impună publicului veritabile opere 
de artă. Dar aceste case de filme cu prestigiu sînt 
puține: numai cîfiva oameni de gust și cultură ca: 
de Laurentis, Carto Ponti etc. își pot permite luxul 
marilor filme de autori. Majoritatea micilor pro
ducători n-au însă nici tăria și nici pregătirea pro
fesională pentru aceasta. Rezultatul? Inflația de pe 
piața filmului, demonetizarea celei de a 7-a arte".

„Publicul american, îndeo
sebi tineretul — și el formează 
marea masă a spectatorilor — 
îndrăgește mult westernul și 
filmul muzical — a declarat 
un confrate al lui Adalberto de 
peste ocean, SAMUEL GALU. 
Eu produc multe westernuri 

nu numai la Hollywood dar și în Anglia, în 
Franța. Cel mai mult îmi place să lucrez cu John 
Ford. El știe să facă filme inteligente, bazate nu 
numai pe acțiuni spectaculoase (veșnicele bătăi din
tre albi și indieni care constituiau copilăria genului) 
dar și pe un puternic conflict psihologic. «Condu
cătorul tăcut» pe care l-am lucrat împreună cu 
Ford era un tip evoluat de film al vestului sălba
tic, un Studiu de atmosferă și caractere. Publicul 
l-a primit foarte bine. Dacă toți regizorii și pro-

ia epuizare,

să 'stimulăm

organizației de bază U.T3!. • 
pus această problemă în 
trul discuțiilor din aduna 
pentru faptul că, peste pi 
vreme, va fi dată în fund 
o nouă instalație modi 
care cere tuturor operate 
cunoștințe superioare.

Din discuțiile purtate în 
dunăre a reieșit că, în pe: 
da celor șase luni, organ: 
U.T.M. de la secția sir 
și-a îndreptat atenția 
modul cum frecventează 
vață și aplică tinerii în 
ducție cunoștințele acvrr-^La 
la cursuri.

Pentru îndepl 
obiectiv membr 
ajutați de un colecl 
neri. maiștri și t 
participat la toate 
cînd propui 
cînd lucr 
prea bine.

trasee 
unde

participarea 
Japoniei, 

mondială,

reslanță. La 
Știința Timi- 

al cărui teren (semi-
Silviu Cazan

e-

tombrie in cadrul fes
tivității de deschidere 
a Jocurilor Olimpice.

(Agerpres)

Informații

Foto : AGERPRES
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Vizitele delegației 
din R. D. Germană

Controlorii tehnici de calitate Isaia Petroșanu. și Andrei Stoica 
împreună cu montorul Andrei Trică verifică un nou lot de be- 
toniere de 250 litri fabricate la Uzina „Steaua Roșie" din Ca
pitală, Înainte de a fi expediate pe șantierele de construcții.

u numai doi-trei 
ani în urmă, Uzi
na de detergenți 
din Ploiești, se 
compunea din cî
teva secții în care 
se realizau doar

cîteva produse chimice de larg 
consum. Azi, uzina chimică 
de la marginea orașului arată 
cu totul altfel. Vechile secții 
par niște pitici pe lîngă secții
le noi, dotate cu instalații din 
cele mai moderne. în uzină se 
realizează acum numeroase 
produse chimice, deosebit de 
necesare industriei și oameni
lor muncii. Cei care stăpînesc 
utilajele și instalațiile moder
ne sînt în majoritatea lor ti
neri. E deajuns să amintim 
că media de vîrstă a acelor 
care lucrează în Uzina de de
tergenți, nu trece de 24 de ani. 
Fiecare dintre tinerii de aici e 
animat de dorința de a reali
za produse de cea mai bună 
calitate, de a îndeplini și de
păși sarcinile de producție ri- 
dieîndu-și în acest scop necon
tenit calificarea profesională. 
Faptul a fost ilustrat in dez
baterile ce au avut loc I: 
dunările generale U.T.M 
mestriale recent desfășu 

în urmă r 
asemenea ac 
U.T.M. a avut 
zatia nr. 3 de

în adunar 
ouții despre 
rilor la ac 
sportivă, di 
s-a desfășL 
politic, org 
de muncă 
mod deoseb 
care au 
oprit ma 
supra pr 
ție și înd 
rii neeo 
profesio?.

Toți tir.eri- 
tie. antrenați 
cialistă.
Ia înde 
lunară a 
în acest se: 
tul că. spre 
ani. comitetul 
bază U.T.M 
prețios, eficient tu 
în întrecere, organ 
buri de experien 
zînd mai larg exw 
tașilor în producți 

Spuneam mai 
cei prezenți la a 
nerală U.T.M. 
atenție deosebita 
contenite a ca] 
sionale a tinerilor.

însemnări de la adu
narea generală s&tes- 
trială a organizației 
U. T. Jf. JZw «r.'/w 
sinteză a Uzări ât 

detergenti-Ploești

jreocu-

jresul federa- 
rr.ationale a 

universitar 
întrunit la 

ra. a hotărit ca 
siada de vară 

196-5 sâ se desfă
ta Budapesta 

2!—29 august, 
invitași la a- 
mare compoti- 

sportivi din 96 de 
ce privește 

Universitare 
din 1966, 

a renunțat la 
genizare si comitetul 
reținut candidaturile 
•hei fi R. P. Bulga-

Pe de altă parte, s-a 
tării ca intre 31 de- 
■brie 1964 și 7 ia- 
■ne 1965. sâ se or- 

ze la Madrid un 
universitar

al in 7.

• Delegația comite- 
de organizare a 

tlor Olimpice de 
kio, va pleca la 
gust în Grecia 
1 o asista la ce
riu aprinderii fia- 
olimpice. Aceas- 

festivitate va avea 
.a 21 august în 

ivechea localitate 
mpia. Flacăra olim

pică va fi transportată 
cu avionul și va face 
escala în capitalele a 
12 țări, urmi nd sâ so
sească în insula Oki
nawa la 6 septembrie. 
De aici ștafetele o vor 
purta pe două 
pînă la Tokio, 
va fi aprinsă la 10 oc-

• Astăzi Ia Brașov, 
în sala Armatei, în
cepe turneul interna
țional feminin de vo
lei cu 
echipelor 
campioană
R] P. D. Coreene, R. D. 
Germane, sel. cluburi
lor din U.R.S.S. și re
prezentativa R. P. Ro- 
mîne. în programul 
primei zile care înce
pe la ora 18 sînt in
cluse două partide : 
Japonia-R. D. Germană

Steagul Roșu Brașov 
se va desfășura joi în 
Capitală, în deschi
dere la întîlnirea in
ternațională, Progresul 
București-Lazio Roma, 

federația de

specialitate a stabilit 
ca întîlnirile cuplaju
lui de duminică din 
Capitală, contînd pen
tru campionatul cat. A 
să se dispute pe sta
dionul „23 August", 
după cum urmează : 
Rapid — C.S.M.S. Iași 

16,15); Progresul 
Farul Constanța 

18).

și R. P. Romînă-sel. 
cluburilor din U.R.S.S. 
Echipa R. P. D. Co
reene are zi liberă. 
Turneul masculin de 
volei de la Constanța 
începe vinori.

• In cadrul catego
riei A la fotbal, astăzi 
se vor desfășura două 
partide 
Reșița, 
șoara, 
este suspendat, va ju
ca cu Steaua, iar la 
lași C.S.M.S.-ul va 
primi vizita liderului 
clasamentului Dinamo 
București. Jocul Rapid-

Marți dimineață a 
plecat la Moscova lo
tul sportivilor romîni 
care vor evolua în ca
drul campionatelor eu
ropene de haltere, 
programate între 25 și 
28 iunie în capitala 
U.R.S.S. Lotul haltero
fililor este alcătuit din 
Ion Panait (codoș), 
Toma Alexandru (pa
nă), Fitzi Balaș (pană), 
Lazăr Baroga 
grea), 
(grea). Antrenorul 
chipei este Gh. Mănăi-

L-am surprins în timpul 
prinzului pe proaspătul pre
ședinte al juriului ales cu o oră 
înainte. EUGEN BARBU era 
emoționat. Și aceasta se vedea, 
lucru rar pentru scriitorul cu 
mină flegmatică.

„Nu înseamnă că am deve
nit deodată din cineast debutant profesionist. De 
altminteri întreg juriul se află la începutul expe
rienței sale. Vor fi și defecțiuni, pe parcurs spe
răm să le învingem. Important e că vom putea 
da sfaturi utile juriului viitor. Și că ne prezen
tăm astăzi cu lucruri interesante celor ce ne cu
nosc și cu lucruri inedite celor care abia ne des
copăr: invitații de peste hotare". Lor le dăm, în 
încheierea acestei prezentări, euvtnful:

GEORGES SADOllL — critic și istoric cinema
tografic: „Tudor m-a impresionat. E un spectacol 
echilibrat, cu o regie interesantă, cu scene de masă 
bine făcute. Emanoil Petruț mi-a plăcut mai mult 
pe ecran decît în viață. Are forță, personalitate. 
Am admirat la Cannes „Memoria trandafirului’. 
Sergiu Nicolaescu mi se pare un cineast talentat, 
cu frumoase perspective".

ALPHONSE BRISSON (Fran
ța): „Pe interpretul lui Tudor 
îl consider unul din cei mai 
înzestrați actori de film pe 
care-i cunosc". Și nu cunoa
ște puțini secretarul Federației 
internaționale a asociației pro
ducătorilor de filme.

ALICE MĂNOIU
Desene de GEORGE AL

2

Marți la amiază, delegația 
condusă de Franz Dahlem, 
prim-locțiitor al secretarului 
de stat pentru problemele în- 
vățămîntului superior și de 
specialitate din R.D. Germană, 
a fost primită la Consiliul 
științific al Institutului medi- 
co-farmaceutic din București.

Au participat Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învăț.ăr 
mîntului, Pompiliu Sgîndăr, 
adjunct al ministrului sănă
tății și prevederilor sociale, 
academicieni și alțj oameni de 
știință.

A fost de față Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane 
în R. P. Romînă.

După ce a mulțumit pentru 
activitatea depusă de cadrele 
didactice ale Institutului me- 
dico-farmaceutic din Bucu
rești în scopul instruirii teo
retice și practice a tinerilor 
din R.D.G. care au făcut pri
mii ani de studii medicale în 
țara noastră, conducătorul 
delegației germane a conferit 
distincții ale R.D.G. acad. T. 
Burghele, rectorul institutului, 
prof. univ. Vasile Vasilescu, 
prorector al institutului, prof, 
univ. Emil Repciuc, șeful ca
tedrei de anatomie, și dr. 
Mărășel Georgescu, prodecan 
al Facultății de medicină ge
nerală din același institut.

organizat 1 
în care s-a 
nou apărute. De asemgrea. s-a 
încetățenit obiceiul ca o dată 
la două săptămîni să se orga
nizeze expoziții ale cârtii teh
nice. în secție a fost orgar:zaț 
un ștand permanent de cărți 
tehnice. Datorită acțiunilor 
inițiate de comitetul organiza
ției de bază U.T.M.. toți tine
rii din această secție și-au 
format cîte o mică bibliotecă 
tehnică personală.

Dar așa cum spuneam, adu
narea generală U.T.M. seme
strială a făcut o analiză a- 
tentă a modului în care se în
deplinesc toate hotărîrile a- 
doptate în adunarea generală

Inmînarea premiilor 
ciștigătorilor 

concursului elevilor 
școlilor profesionale

Marți după-amiază, a avut loc 
la Uzinele de mașini electrice din 
Capitală, festivitatea înmînării 
premiilor ciștigătorilor celiij de al 
VII-lea concurs pe meserii și arii 
de studii ale elevilor școlilor pro
fesionale din industria metalur
gică și constructoare de mașini'.

Din cei aproape 200 de concu- 
renți ajunși în faza finală, care 
s-a desfășurat la 9 meserii princi
pale, specifice celor două sectoare 
de producție, 31 au primit premiul 
I, 54 — premiile II și III, iar 10 
— mențiuni.

Printre cei care au primit pre
miul I se numără : Gheorghe Cer- 
chid, de Ia școala profesională a 
Uzinelor de tractoare din Brașov, 
Ion Anghel, de Ia școala profe
sională a Uzinelor „Electromagne
tica" din București, Dumitru Dan- 
ciu, de la școala profesională a 
Uzinelor „Electromotor" din Ti
mișoara, Mircea Tănase, de la 
școala profesională a Uzinelor 
„Vulcan" din București, Petre 
Grosu, de la școala profesională 
a uzinelor „Grivița Roșie' din 
București, Cezar Dinu de la școala 
profesională a Uzinelor metalur
gice din Tîrgoviște, Ion Șandru, 
de la școala profesională a Uzi
nelor constructoare de mașini 
din Reșița, Atanase Maxim, de la 
școala profesională a Uzinelor de 
mașini electrice din București și 
alții.

Dintre școlile profesionale ai că
ror concurenți au obținut cele mai 
multe premii I, în faza finală a 
concursului, se numără școlile pro
fesionale ale Uzinelor de trac
toare din Brașov, „Oțelul Roșu", 
„Electroputere" din Craiova, Uzi
nelor constructoare de mașini din 
Reșița, Combinatului siderurgic 
din Galați, Uzinei mecanice din 
Timișoara, Uzinei de vagoane din 
Arad, și „Hidromecanica" din 
Brașov.

Vizitele delegației 
culturale chineze

călătoria 
delegația

Continuîndu-și 
în țara noastră, 
culturală a R. P. Chineze con
dusă de Hu Yu-chih, locțiitor 
al ministrului culturii, a vizi
tat în ultimele zile Muzeul 
Doftana și Muzeul Peleș, o 
serie de obiective culturale 
din regiunea Brașov, precum 
si G.A.C. Hărman, iar în ziua 
de 23 iunie, în drum spre Cluj, 
a făcut vizite la Casa de cul
tură din Făgăraș, precum și 
la Muzeul Bruckenthal.

(Agerpres)

Prima audiție a unei noi lucrări 
de Gh. Dumitrescu

Oratoriul
9

99
66

Patru candidați 
din patruzeci

pentru emoția can- 
se acordă timp su-

înțelegere 
didatei, i 
plimentar de gîndire, ar putea 
schimba biletul. Dar, după 
chimie, la matematică, aceleași 
căderi în vid. E numai emo
ție ? Nu și, probabil, lipsa de 
strunire a voinței ? Ridicarea 
aceasta din umeri, fluturarea 
aceasta a palmei acuză aban
donul, resemnarea pretimpu
rie.

— E păcat, nu trebuie, nu e 
voie, i-ar spune desigur Bo- 
dor, dacă n-ar fi atît de ocu
pat în secunda aceasta cu pro
blema de trigonometrie ce i 
s-a dat spre dezlegare. Si ar 
fi o intervenție în cunoștință 
de cauză. Pe trimestrul I Bo- 
dor fusese amenințat cu cori- 
jența la patru materii, dintre 
care trei — de maturitate. La 
o adunare U.T.M. deschisă, 
spre sfîrșitul trimestrului doi, 
cînd mai avea de înfruntat 
primejdia unei singure cori
jente, el s-a angajat să poată 
veni cu fruntea sus la exame
nul de maturitate. Iată-1 aici. 
Are în urmă un an început 
prost, cu o inerție inexplicabi
lă. Pe drum însă, bine scutu
rat de colectivul clasei, s-a re-

URMĂRI DIN PAGINA l
dresat Cu niște eforturi des
pre care n-ar socoti necesar 
să mai amintească. Dar tocmai 
acele eforturi i-au dăruit sen
timentul respectului pentru 
propria capacitate. încrederea 
mai prețioasă ca aurul și hc- 
tărîrea de a nu dezarma nici
odată în fața obstacolului. E 
păcat, nu trebuie, nu e voie, 
i-ar spune astăzi Bodor cole
gei dintr-a Xl-a B care stă 
gata-gata să arunce creta din 
mînă.

Au trecut două ore de exa
men. Afară, ploaia, de mult 
amenințătoare, s-a dezlănțuit. 
Piatra bate cu furie în gea
muri. înăuntru, imperturbabil, 
Barbu desenează schema reac
torului nuclear, explică me
todic procesul fisionării ura
niului.

— Ai spus că la bombarda
rea nucleelor de uraniu se fo
losesc neutroni lenți ; este 
exact. De ce neutroni ?

— Fiindcă neutronul, ne- 
fiind încărcat cu electricitate, 
poate pătrunde și...

— De ajuns. Și de ce lenți ?
— Pentru că astfel, cred, 

poate fi calculată probabilita
tea ciocnirii...

La biologie, expune cu atîta 
siguranță și strălucire mărtu-

biolog, 
prompt:

Andreescu, 
de mult la

rifle antropogenezei, îneît to- 
varășa examinatoare, antici
pând cu trei luni răscrucile din 
septembrie ale profesiilor, su
gerează :

— Poate te faci
Răspunsul vine
— Nu. Chimist. 
La matematică, 

al cărui vis bate
porțile facultății de arhitectu
ră, aproape de rezolvarea pro
blemei la care lucra plasează 
neglijent o linie de fracție ; în 
loc de semi-suma argumente
lor iese altceva.

— Fii atent fii atent
Cine, la lumina fulgerului, 

a avertizat despre niște spații 
locuibile prost ordonate ? 
Profesorul examinator ? sau 
însăși conștiința lui Mihai An
dreescu ? Să avem răbdare, 
vom afla peste cîțiva ani.

La fizică, Botu Tudor se în
toarce în bancă fără să fi 
rostit un singur cuvînt. Asta 
pentru că tabla, acoperită de 
calcule (aflarea lungimii de 
undă cînd se cunoaște capa
citatea și inductanța) a făcut 
de prisos orice suplimentări.

Și așa mai departe, de pe un 
relief uman ușor accidentat, 
extrem de fertil însă, maturi-

tatea își strînge recolta. Afară 
plouă.

Băieții au descoperit ploaia, 
sau urmele ei, rînd pe rînd. 
Andreescu cu o tresărire, Bo- 
dor cu un zîmbet, ceilalți în- 
tr-altfel. Destinși, se întorceau 
în bancă după examinarea la 
ultima materie. Atunci o des
copereau. Mai luau o dată la 
cunoștință cînd trebuie să se 
prezinte pentru examinarea la 
a doua grupă de materii și, 
prin fereastră, priveau ori
zontul încă nelimpezit. Pentru 
ei, numai pentru ei, orizontul 
avea însă un curcubeu întins 
între cer și pămînt.

Au salutat, au ieșit.
Buluc, în jurul balustrade

lor de piatră, pe treptele din
spre curte, îi așteaptă colegii. 
Ce-ați făcut ? Cum a mers ?

Și mai departe, dincolo de 
colegi, niște mulțimi se con
turează cu făpturi desprinse 
din ceață. Constructori, labo- 
ranți, muncitori. Colegii de 
mîine. Și ei vor să știe. Ce-ați 
făcut ? Cum a mers ?

Binișor.
Bine.
Normal.
în ordine.
Și viitorul, încetul cu înce

tul, capătă conturul unui om

care își apleacă tîmpla într-o 
parte ascultind, cu infinită a- 
tenție ascultind aceste patru 
cuvinte — și alte 36 de cu
vinte care trebuie să urmeze.

Teleajen
Brazi

calificării sînt peste 550. La 
școala medie serală și fără 
frecvență circa 200. Formele 
de învățătură sînt multiple. 
Cele profesionale au ascen
dență continuă; mereu sînt 
deschise noi și noi forme.

Pentru complexul de refor
mare catalitică s-au pregătit 
prin cursuri cu scoatere din 
producție 320 de cadre, iar 
pentru instalațiile D.A.V. de 
cocsare peste 400. De aseme
nea comitetul U.T.M. împre
ună cu comitetul sindicatului a 
organizat la instalațiile cele 
mai complexe, demonstrații 
practice, (inginerii de specia
litate arătau modul de func
ționare, precum și prevenirea 
defecțiunilor acestora) schim
buri de experiență care au fost 
apreciate de tineri. Dintre

în urmă cu ci leva luni, prezen
tând „șantierul" de luciu al com
pozitorului Gheorghe Dumitrescu 
creionam cîteva dintre caracteristi
cile unui nou oratoriu care se alia 
într-o fază finală de orchestrație.

După zile în șir de intensă mun
că a coriștilor, soliștilor și al or
chestrei Filarmonicii bucureștene. 
săptămîna aceasta iubitorii muzicii 
vor putea audia ampla lucrare vo- 
cal-simfonică a 
Gheorghe Dumitrescu, 
celei de a XX-a 
berării țării — 
soliști, cor mixt, 
cor de copii și 
orchestră „Zori
le de aur*.

După 
„Decebal", 
Vodă 
plit?, 
„Tudor 
rescu", 
„Răscoala", _____ _____  ,
opera „Fata cu garoafe", — care 
redau fiecare dintre ele momente 

a poporului 
noul ora-

compozitorului 
închinată 

aniversari a Eli- 
oratoriul pentru

operele
„Ion 

cel Cum- 
oratoriul 
Vladimi- 

opera 
oratoriul

noapte", „Viscolul", „Luceafărul 
de ziuă" și „Zorile de aur*.

Fiecare dintre aceste momente, 
referindu-se la un anumit episod 
istoric (epoca luptei ilegale a par
tidului pentru dezrobirea țării, 
cumplițfi ani ai războiului, pregăti
rea insurecției armate, dezrobirea 
țarii și în sfîrșit anii măreți ai 
construcției socialiste) încearcă să 
redea „muzical" uriașa epocă de 
transformări pe care a străbătut-o 
poporul romîn în ultimele decenii, 

lui Cicerone Theodo- 
la baza poemului, 
vor permite as
cultătorului să 
înțeleagă fiecare 
dintre tablourile 
muzicale ale ora
toriului.

Dină cititorilor 
noștri, pe baza 
unei prime lec
turi a partiturii, 

pentru înțelegerea 
vocal-simfonice la

Versurile 
rescu care stauAvancronicămuzicală

„GrivițcP,

din seculara bătălie 
nostru pentru libertate, 
toriu al compozitorului Gheorghe 
Dumitrescu încearcă sâ fie un co
rolar al acestor opusuri, mai bine 
zis o concluzie a lor, zugrăvind 
epoca în care au prins rădăcini 
adînci visurile pentru care au 
luptat cei mai buni fii ai poporului 
romîn.

Oratoriul — care apelează la o 
largă formație orchestrală, corală 
și la 5 soliști — ce îndeplinesc di
ferite roluri în dramaturgia gene
rală a lucrării, (ce poate fi socoti
tă sub acest aspect un fel de „ope- 
ră-concert") — este împărțit In 
patru mari secțiuni.

Titlurile acestor fragmente dau 
de altfel și coordonatele tematice 
ale iiecărei părți — „Un corn In

muncitorii care au urmat 
cursurile de ridicare a califi
cării sînt selecționați cei mai 
buni pentru cursuri de specia
lizare. Urcînd treptele învăță
turii, numeroși tineri absol
venți ai școlii profesionale ter
mină școala medie și se în
scriu la facultate. întreprinde
rea îi ajută. Drosu Alexandru. 
Anca Aurelian, operatori, au 
fost mai întîi absolvenți ai 
școlii profesionale, iar acum 
sînt cunoscuți ca studenți.

Utilitatea acestor preocupări 
multiple pentru continua îm
bogățire a cunoștințelor pro
fesionale ale tinerilor este evi
dentă, 
general 
spus că 
rafinăria 
rezultatele pe linia folosirii 
depline a instalațiilor și agre
gatelor, atingerii parametri
lor proiectați. Este aici un 
fel de uzină-școală. unde de
pășirea indicilor de plan se 
obține 
ționări 
Aceste 
ducere, 
firile tehnologice aduse tutu
ror instalațiilor au permis ca 
la toate instalațiile, rafinăria 

ț Brazi, (în afara instalației de 
cocsare data recent în folo
sință) să atingă principalii 
parametri: capacitatea insta
lațiilor, calitatea produselor, 
sortimentele, randamentele și 
consumurile specifice.

Tovarășul director 
Bujor Olteanu ne-a 

fără aceste eforturi 
n-ar putea obține

pe calea unei perfec- 
continue profesionale, 
măsuri luate de con- 
paralei cu îmbunătă-

cîteva elemente 
amplei lucrări 
care își vor aduce contribuția 250 
de artiști, am vrea să atragem 
atenția viitorilor ascultători asupra 
momentului inaugural al oratoriu
lui — prologul în care, în cor și 
Ia orchestră, răsună două melodii 
„Cîntecul patriei" și „Imnul liber
tății" care vor apare mai tîrziu în 
diverse învestmîntări muzicale 
de-a lungul tuturor părților, legînd 
ca un fir roșu întreaga lucrare.

După prolog, corul, tenorul și 
cifiva dintre soliști, conturează în 
sugestive acompaniamente orches
trale, tablouri din marile lupte 
pentru dezrobire pe care poporul 
nostru, sub conducerea partidului, 
le-a organizat în anii împilării (un 
tablou este intitulat „Stăpînul și 
argatul* altul „Cîntec de revoltă" 
și un altul „Greve").

Foarte interesant în construcția 
celei de a doua secțiuni „Viscolul" 
este intermezzoul simfonic (într-o 
minunată formă de passacaglie 
combinată cu o fugă) în care folo
sind doar mijloace orchestrale, 
compozitorul reușește sâ surprindă 
sonor cumplita încleștare prin care 
au trecut popoarele lumii.

Cu totul remarcabil în planul 
întregii lucrări, este iinalul „Zori
le de aur" care dă de altfel și titlul 
întregului oratoriu.

„Cîntecul patriei libere" și 
„Imnul libertății" bazate pe ele
mente melodice cunoscute, deschid 
aici suita de tablouri în care com
pozitorul redă imagini ale cons
trucțiilor ridicate în toate colțuri
le țării, ale vieții tinerei generații 
care crește sub soarele puterii 
populare (tabloul „Pionierii", in
terpretat de corul, toboșarii și 
trompetișlii Palatului Pionierilor).

O amplă fugă, bazată pe o idee 
melodică din „Imnul libertății", 
încheie în accente apoteotice ora
toriul.

Lărgind permanent repertoriul 
primului ’ "
cu cele mai noi lucrări ale muzici
enilor noștri, tînărul dirijor Mircea 
Basarab și-a luat și de astădată 
dificila sarcină a unei prime au
diții.

Alături de orchestra, corul Filar
monicii și corul Palatului Pionie
rilor, își mai dau concursul cu pri
lejul acestei prime audiții o echipă 
dintre cei mai talentați dintre cin- 
tăreții noștri: soprana Emilia Pe
trescu („Femeia"), mezzosoprana 
Martha Kessler („Mama"), tenorul 
Ion Pi so („Muncitorul4'), baritonul 
Ladislau Konya („Crainicul liber
tății") și basul Nicolae Florei („Stă- 
pinul").

colectiv artistic al tării

IOSIF SAVA



Prezențe 
românești 

SOFIA: Seară 
consacrată 

lui Mihail Eminescu
SOFIA — Uniunea Scriito

rilor bulgari și Comitetul pen
tru prietenie și relații culturale 
cu străinătatea au organizat 
la clubul activiștilor culturali 
din Sofia o seară consacrată 
marelui clasic al literaturii 
romîne, Mihail Eminescu.

Au participat Ciudomir Pe
trov, vicepreședinte al Comi
tetului pentru prietenie și re
lații culturale cu străinătatea, 
scriitori, poeți, activiști cultu
rali. Erau prezenți C. Ionescu- 
Tira însărcinat cu afaceri ad- 
interim, și membrii ambasadei 
romîne la Sofia.

După deschiderea adunării 
de către criticul literar Ni
colai Doncev, despre figura și 
opera marelui poet a vorbit 
vicepreședintele Uniunii Scri
itorilor bulgari, poetul Mladen 
Isaev. A urmat apoi un pro
gram artistic muzical și s-a 
citit din opera marelui poet 
romîn. In încheiere s-a pre
zentat filmul documentar ro- 
minesc „Itinerarii".

La aniversarea 
lui Pierre Coubertin 

PARIS. — La Paris au avut 
loc festivități consacrate ani
versării a 100 de ani de la 
nașterea lui Pierre de Couber
tin, inițiatorul Jocurilor Olim
pice modeme. Din partea R.P. 
Romîne la festivități a partici
pat Aurel Duma, președintele 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport. Cu acest prilej, el a fă
cut un schimb de păreri pri
vind relațiile sportive dintre 
cele două țari cu dl. Maurice 
Herzog, secretar de stat pen
tru problemele tineretului și 
sportului din Franța.

Ion Creangă 
editat in Italia

ROMA. — în librăriile din 
Italia a apărut zilele acestea 
un volum de opere ale lui 
Ion Creangă. Volumul este 
intitulat „Soacra cu trei nu
rori' și cuprinde fragmente 
alese din „Povestiri din copi
lărie" și o serie dintre cele 
mai frumoase povești și po
vestiri ale lui Creangă.

In Comitetul celor 18
state pentru dezarmare

GENEVA 23 (Agerpres). — 
Ședința din 23 iunie a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare — cea de-a 192-a 
— a fost consacrată problemei 
dezarmării generale și totale.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, Valerian Zorin, a ară
tat în cuvîntul său că majo
ritatea membrilor Comitetului 
tind să treacă la examinarea, 
în cadrul unui grup de lucru, 
a problemelor practice ce 
decurg din propunerea sovie
tică cu privire la „umbrela 
racheto-nucleară", care preve
de menținerea unei cantități 
de rachete nucleare de către 
S.U.A. și U.R.S.S. pînă la sfîr- 
șitul etapei a treia a proce
sului de dezarmare. Grupul 
de lucru, a spus el, ar trebui 
să examineze probleme ca 
tipul, cantitatea și puterea ra
chetelor care ar urma să fie 
menținute, ordinea distrugerii 
acestora la sfîrșitul procesului 
de dezarmare și altele. V. Zo
rin și-a exprimat, totodată, 
dezacordul cu poziția delega- 
ților S.U.A., Angliei și Italiei 
care propun examinarea în 
grupul de lucru a tuturor pro
blemelor în bloc, ceea ce, 
după cum a arătat reprezen
tantul Uniunii Sovietice, ar 
îngreuna realizarea unui a- 
cord.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul Nigeriei, L. Obi, a sxb- 
liniat necesitatea de a se a- 
junge la un acord în

Comitetului mai înainte de 
viitoarea sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. El a pre
conizat reinstituirea subcomi
tetului nuclear care ar trebui 
să studieze posibilitatea extin
derii Tratatului de la Moscova 
și asupra experiențelor sub
terane cu arma nucleară, ți- 
nînd seama de posibilitățile 
naționale de detectare. Re
prezentantul Nigeriei a propus 
apoi ca realizarea imul acord 
asupra „umbrelei racheto-nu- 
cleare* să fie însoțită de un 
angajament formal de a eli
mina în termenul cel mai 
scurt toate vehiculele pentru 
transportarea armei nucleare.

Conducătorul delegației a- 
mericane, William Foster, a 
declarat că va studia cu aten
ție discursul rostit de V. Zo
rin, adăugind că o primă ci
tire a textului pare să impli
ce unele limitări pe care de
legația americană le ccns. ierâ 
inacceptabile.

In încheierea ședmte* a 
vorbit reprezentantul Bulga
riei, Karlo Lukaoev. care a 
subliniat necesitatea de a so
luționa fără fntîrrjene prcfcâe- 
ma înlăturării penyiuuz a- 
nui răzbed uarjear. EZ s-a pr>-

Tratativele sovieto-suedeze

Atoni privind indlnțorco
unui sistem dc comuitica|ii

prin sateliți
LONDRA — La Londra t-a a- 

juns la un prim acord intre Sta
tele Unite și 14 țări vest-euro- 
pene (bttre care Marea Britanie, 
Franța, R. F. Germană și Italia) in 
legătură cu înființarea unui sistem 
comercial de comunicații prin sa
teliți. Acordul prevede, de aseme
nea, crearea unui comitet interna
țional provizoriu însărcinat să 
coordoneze și să controleze acti
vitatea societății americane „Com
sat", care se ocupă de stabilirea 
sistemului de comunicații prin sa
teliți în anii 1966—1967. Comite
tul internațional provizoriu va fi 
înlocuit printr-un organism defi
nitiv la 1 ianuarie 1970.

O serie de probleme referitoare 
la forma și proporțiile participă
rii țărilor vest-europene la acest 
sistem, precum și la procedura de 
votare pentru exercitarea contro
lului asupra lui, urmează să fie 
reglementate în viitor. Săptămîna 
aceasta, la Roma va avea loc o 
reuniune a reprezentanților euro
peni pentru a pune la punct unele 
detalii, iar la 13 iulie, la Washing
ton, o nouă sesiune, cu participa
rea S.U.A., care va putea duce la 
semnarea formală a acordului.

NEW YORK. — Un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a anunțat că se
cretarul general U Thant a trimis 
celor 11 membri al Consiliului de 
securitate, scrisori în care îi invită 
să numească experți în Comitetul 
pentru problema apartheidului din 
R. S. Africană.

După cum s-a anunțat, joia tre
cută Consiliul de securitate a ho
tărî t crearea unui grup de experți 
care să studieze „posibilitatea, eii- 
cacitatea și implicațiile măsurilor" 
pe care ar putea să le ia împotriva 
apartheidului.

Comitetul va audia pînă la 30 
noiembrie părerile membrilor 
O.N.U., urmînd ca pînă Ia 28 fe
bruarie anul viitor să-și încheie 
raportul.

LONDRA. — Agenția TASS 
anunță că Ia 23 Iunie a aosit 
la Londra o delegație comer
cială sovietică condusă de 
M. V. Nesterov, președintele 
Prezidiului Camerei Unionale 
de Comerț.

PEKIN. — La Pekin a fost 
dat publicității comunicatul 
comun al guvernului Republi
cii Populare Chineze și gu
vernului Republicii Unite 
Tanganica și Zanzibar. In co
municat se arată ci in cursul 
vizitei făcute in China de de-

F-c'z : CJLF. — V&riM* jx

Sessrea Adulării

Naționale
a L S. Cehoslovace

PRAGA 23 (Agerprez). — A- 
prtr-x C.TJC :
Prz.p- ș~z deschis prima 
ssvte a Aduxâm Naționale « 
R. S. Cehoslovace a nou le- 
puUmri, aleasă la 14 iunie 
a. c. La sesiane participă con
ducători de partid ți de stat 
tn frunte cu Antonin Novotny, 
prim secretar al CC. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești 
și ci inștituțiiLor centrale, 
delegați ai oamenilor muncii, 
membri ai Corpului diploma
tic acreditați la Praga.

Sesiunea a ales Prezidiul A- 
dunării Naționale, format din 
30 persoane. Președinte al A- 
dunării Naționale a fost ales 
în unanimitate Bohuslav Las- 
tovicka, membru al Prezidiu
lui C.C. al P-C. din Cehoslova
cia. Vicepreședinți ai Adună
rii Naționale au fost aleși 
Vaclav Skoda, Jozef Kysely și 
Helena Leflerova.

Jozef Lenart, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace, 
a prezentat declarația guver
namentală.

Lucrările sesiunii continuă.

se-

controlul asupra orașului Albertville
ALBERTVILLE — Consulul Bel

gian la Elisabethville, E. Hum- 
blet, a anunțat că, potrivit știri
lor pe care le-a primit de la Al
bertville, răsculații au preluat în 
totalitate controlul asupra orașu
lui și au format un guvern. Co
respondentul agenției Associated 
Press relevă, că, luînd legătura 
telefonică cu Albertville, a aflat 
că un număr foarte redus de eu
ropeni au părăsit orașul. Membrii 
echipajului unui avion, care a în
treprins un zbor de recunoaștere 
deasupra orașului Albertville au 
relatat că au văzut fluturînd stea
gul răsculaților. Același cores
pondent al A. P., citînd surse mi
litare, relatează că trupele alina
tei centrale congoleze trimise pen-

tru a apăra capitala Katangăi de 
nord se află într-o situație de
zastruoasă. Efectivele rămase s-au 
retras la Baudouinville și Ma- 
nono.

Albertville este totalmente rupt 
de restul țării. Aeroportul și toate 
drumurile sînt închise. Nu func
ționează decît legătura prin radio 
cu Burundi. Europenii au fost che
mați să rămînă la locuințele lor, 
asigurîndu-li-se securitatea.

Mesaje-radio captate la Leopold
ville anunță că detașamente de 
răsculați au atacat două garni
zoane din Stanleyville ale armatei 
naționale congoleze. Guvernul 
central a luat deja măsuri, trimi- 
țînd noi efective militare în regi
unea de nord a Katangăi.

Vizita delegației romîne
in Austria

\ Lt-NA 23. — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite : Delegația romînă con
dusă de Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, a 
vizitat orașul Linz, important 
centru metalurgic al Austriei. 
Delegația a fost întîmpinată 
de vicecancelarul federal dr.

Bruno Pittermann. Oaspeții 
romîni au făcut o vizită la 
Combinatul metalurgic „Vo- 
est“, unde au discutat cu con
ducerea combinatului și au 
participat la festivitatea de
cernării de distincții de stat 
unor salariați ai combinatu
lui.

Sesiunea
GENEVA 23 (Agerpres). — 

La Geneva continuă lucrările 
celei de-a 48-a sesiuni a Con
ferinței generale a Organiza
ției Internaționale a Muncii 
(O.I.M.) în ședința din 22 iu
nie a Comisiei pentru folosi
rea forței de muncă a luat 
cuvîntul reprezentantul R. P. 
Romîne, Valeriu Tudor. El a 
subliniat contribuția adusă la 
clarificarea cauzelor șomaju
lui și subdezvoltării de către 
Conferința tehnică pregătitoa-

re a O.I.M. asupra folosirii 
forței de muncă care a avut 
loc în octombrie 1963. Vorbi
torul s-a referit la experiența 
țării noastre, care demonstrea
ză că pot fi eliminate cauzele 
fundamentale care provoacă 
șomajul și subdezvoltarea, a- 
sigurîndu-se o utilizare rațio
nală a mîinii de lucru. în în
cheiere, a arătat că O.I.M. ar 
trebui să se preocupe de rolul 
cadrelor în producție și în 
dezvoltarea economică.

Conferința de presă 
a președintelui Johnson

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — în cadrul unei confe
rințe de presă ținută marți 
la Washington, președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson a de
clarat că a acceptat cu părere 
de rău demisia lui Henry Ca
bot Lodge, ambasadorul S.U.A. 
în Vietnamul de sud. Pre
ședintele a anunțat că a numit 
pe generalul Maxwell Taylor, 
președintele Comitetului mixt 
al șefilor de stat major, în 
funcția de ambasador la Sai
gon și a însărcinat pe subse
cretarul de stat, Alexis John
son, să preia postul de amba
sador adjunct la Saigon, post 
diplomatic creat pentru prima 
oară. Totodată, el a anunțat 
că a numit pe generalul Earl 
Wheeler, șeful statului major 
al forțelor terestre america
ne, drept succesor al genera
lului Taylor.

în
dintre reprezentanți sovietici 
și americani, care va avea loc 
la 14 iulie în problema trans
formării apei mărilor în apă 
potabilă, Johnson și-a expri
mat speranța că această întîl- 
nire va duce la „o colaborare 
științifică efectivă* în acest 
domeniu.

Președintele a reafirmat 
sprijinul Statelor Unite față 
de guvernul Vietnamului de 
sud. în ce privește situația din 
Laos, el s-a referit, printre 
altele, la zborurile de recu
noaștere efectuate de avioane 
militare ale S.U.A. deasupra 
teritoriului acestei țări. De 
asemenea, el a declarat că 
Statele Unite sprijină acordu
rile de la Geneva din 1962 cu 
privire la Laos.

legătură cu întîlnirea

DE TOATE
In scopul transformării apei

mărilor in apă potabilă

NIGERIA. Pe o stradă di- tpci polemicei greve

legația economică guverna
mentală a Republicii Unite 
Tanganica și Zanzibar, con
dusă de al doilea vicepreșed: r. - 
te Rașidi M. Kawawa, a «vu: 
loc un amplu schimb de ve
deri asupra problemelor in
ternaționale de interes comun 
și asupra problemei dezvoltă
rii relațiilor de prietenie 
colaborare dintre cele ccuc 
țări. A fost semnat un acc-d 
de colaborare economică ș: 
tehnică.

In cursul vizitei, delega; ~ 
guvernamentală a Republic-.•. 
Unite Tanganica și Zanzibar 
a fost primită de Mao Țze- 
dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez și de Liu Șao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze.

VIENA. — Luni s-a deschis la 
Viena, la sediul Agenției interne- 
ționale pentru energia atomică, se
siunea de vară a Comitetului de 
asistență tehnică a Națiunilor 
Unite. Victor Hoo, comisarul Na
țiunilor Unite pentru asistentă teh
nică, și Bruno Kreisky, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, au 
asistat la ședința de deschidere, 
în prezența a 30 de reprezentanți 
ai țărilor membre ale acestui co
mitet.

Friederlch Kolb, șeful delegației
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care a avut loc de curînd 
Foto: U.P.I.

WASHINGTON. — In ultima zi 
a sesiur/I sale pe anul 1963—1964, 
Curtea supremă a S.U.A. a hotă
rî t anularea condamnării a două 
grupuri de manifestanți negri și 
albi, care au demonstrat împotriva 
segregației rasiale. Manifestanții 
fuseseră condamnați la amenzi și 
pedepse cu închisoarea, pentru că 
în anul 1960 au pătruns în restau
rante rezervate numai albilor din 
orașete Baltimore (statul Mary- 
iatd) și Shell City (statul Florida).

Viitoarea sesiune a Curții su
preme se va deschide la 5 octom
brie.

MOSCOVA. — Ambasado
rului Marii Britanii la Mosco
va i-a fost remis un proiect 
sovietic de mesaj al copre
ședinților Conferinței de la Ge
neva cu privire la Laos 
(U-R-S.S. și Marea Britanie) a- 
dresat guvernului S.U.A., con
ducătorilor celor trei grupări 
politice din Laos și președinte
lui Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din 
Laos. în proiectul de mesaj 
este sprijinit apelul prințului 
Sufanuvong pentru reluarea 
tratativelor între liderii celor 
trei grupări politice laoțiene. 
Este exprimată, de asemenea, 
speranța că guvernul Statelor

NICOSIA — Ministerul afa
cerilor interne al Ciprului a 
dat luni seara un comunicat 
în care se arată că ciprioții 
greci care au împlinit 21 de 
ani și locuiesc în Nicosia, Fa
magusta, Paphos și Kyrenia 
trebuie să se prezinte la 29 
iunie la centrele locale de re
crutare pentru a fi înrolați în 
garda națională.

După înrolarea celor două 
contingente din Limassol și 
Lanarca, recrutarea noului 
contingent va ridica efectivul 
gărzii naționale la 13 000 de 
oameni (legea cu privire la 
înființarea gărzii prevede un 
efectiv de 50 000 de oameni).

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — La Washington au 
continuat marți convorbirile 
dintre primul ministru al 
Turciei, Ismet Inonil, și pre
ședintele S.U.A., Johnson. In 
cursul dimineții, premierul 
Inonil a avut, de asemenea, 
întrevederi cu secretarul De
partamentului de Stat al 
S.U.A., Dean Rusk, și cu sub
secretarul de stat, George 
Ball.

Agenția Reuter relatează că 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Turciei, Inonil, a 
acceptat propunerea președin
telui Johnson de a începe tra
tative cu guvernul grec asupra 
problemei cipriote. Ultima în
trevedere dintre președintele 
Johnson și premierul Inonil a 
avut loc marți după-amiază.

La 24 iunie, premierul Ind- 
nii și persoanele care îl înso
țesc vor sosi la New York,

Unite și guvernele celorlalte 
țări participante la Conferin
ța de la Geneva vor îndeplini 
cu strictețe acordurile cu pri
vire la Laos și nu vor admite 
un amestec în treburile inter
ne ale Laosului.

SAIGON. “ Intr-o declara
ție dată publicității marți la 
Saigon, ambasadorul S.U.A. 
în Vietnamul de Sud, Henry 
Cabot Lodge a anunțat că a 
hotărît să demisioneze din a- 
cest post pentru a da tot aju
torul posibil guvernatorului 
William Scranton în încercarea 
de a opri pe Barry Goldwater 
din cursa pentru desemnarea 
drept candidat al partidului 
republican la alegerile prezi
dențiale din luna noiembrie. 
„Am demisionat din funcția 
de ambasador — a arătat 
Lodge — deoarece consider că 
este de datoria mea să fac tot 
ceea ce pot pentru a ajuta pe 
guvernatorul Scranton să fie 
desemnat candidat la pre
ședinție. Am acceptat, de ase
menea o invitație de a lua 
cuvîntul în fața membrilor 
comitetului pentru rezoluții 
al partidului republican".
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pentru a conferi cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant. In 
cursul aceleiași zile vor înce
pe la Washington convorbiri
le între președintele Consiliu
lui de Miniștri al Greciei, G. 
Papandreu, care a sosit marți 
seara la Washington, și pre
ședintele S.U.A., Johnson, 
supra situației din Cipru.
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A fost lansat
„Cosmos-33“

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că la 
23 iunie în U.R.S.S. a fost lan
sat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos 33*. La bor
dul satelitului s-a instalat a- 
paratajul științific destinat 
continuării explorărilor spa
țiului cosmic.

Satelitul s-a plasat pe o or
bită cu următorii parametrii: 
perioada inițială de revoluție 
89,38 minute, distanța maximă 
de la suprafața Pămîntului (la 
apogeu) — 293 km, distanța 
minimă (la perigeu) 209 km. 
unghiul de înclinație a orbitei 
față de planul Ecuatorului — 
65 grade.

în afara aparatajulul știin
țific, la bordul satelitului exi
stă un emițător radio care 
funcționează pe frecvența 
19,995 MHz, un sistem radio- 
telemetric pentru transmiterea 
pe Pămînt a datelor referitoa
re la funcționarea dispozitive
lor și a aparatajului științific.

Aparatajul montat la bordul 
satelitului funcționează nor
mal. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informații
le recepționate.
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In scopul rezolvării cit 
mai grabnice a proble
mei transformării apei 

mărilor în apă potabilă cu a- 
jutorul energiei nucleare, la 
Washington va avea loc în zi
lele de 14—15 iulie o întîlnire 
a specialiștilor sovietici și a- 
mericani. Această înțelegere, 
după cum s-a comunicat ofi
cial la Moscova, a fost reali
zată în urma recentelor de
clarații ale guvernelor U.R.S.S., 
S.U.A. și Marii Britanii cu 
privire la măsurile lor de re
ducere în anii următori a 
producției de materiale fisio
nabile pentru scopuri mili
tare.

Comitetul de stat al U.R.S.S. 
pentru folosirea energiei ato
mice menționează că activi
tatea pentru crearea unui sis
tem efectiv de transformare a 
apei mărilor în apă potabilă 
cu ajutorul energiei nucleare 
se desfășoară de mulți ani în 
Uniunea Sovietică. O activita
te similară se desfășoară și în 
S.U.A.

Realizările tehnico-științifi- 
ce din ultimul timp, mențio
nează Comitetul de Stat al 
U.R.S.S. pentru folosirea ener
giei atomice, atestă că această 
problemă complexă poate fi 
rezolvată cu ajutorul energiei 
nucleare.

scenografie i-a fost decernat lui 
Franco Zeffirelli pentru „Hamlet" 
de Shakespeare. Premiul pentru 
cea mai bună interpretare a fost 
decernat actorului Romolo Valii 
pentru „Șase personaje în căuta
rea unui autor' de Luigi Piran
dello și actriței Anna Maria Guar- 
nieri, pentru rolul Ofeliei dah 
„Hamlet“. Premiul pentru cea mai 
bună regie a fost conferit lui 
Giorgio de Lullo pentru piesa lui 
Pirandello „Șase personaje în cău
tarea unui autor*.

Intimplări cu animale

De cîtva timp robinetul u- 
nei cișmele din porțiu
nea rezervată pentru 

camping a parcului Kruger 
din Africa de Sud, rămînea 
totdeauna deschis, lăsînd să 
se scurgă o cantitate de apă, 
lichid extrem de prețios în a- 
ceastă regiune.

Directorul parcului a pus o 
tăbliță cu inscripția : „Rog în
chideți robinetul 1“ Totul a 
fost însă zadarnic, robinetul 
era mereu lăsat deschis.

In cele din urmă, un paznic 
a descoperit pe neglijent: era 
un elefant, care venea în fie
care noapte să-și potolească 
setea. El știa să deschidă ro
binetul, dar îl închidea numai 
pe jumătate.

încheierea Festivalului
național de teatru

de la Bologna

La Bologna s-a încheiat 
Festivalul național de tea
tru dotat cu premiul „Nep- 

tunul de aur“ (Premiul constă în- 
tr-o statuietă a lui Neptun care 
reprezintă unul dintre monumen
tele cele mai vechi și cele mai 
cunoscute din acest oraș).

Premiul pentru cea mai bună

Elefantul Rag, „instrumen
tist" în orchestra Grădi
nii zoologice din Tokio, 

s-a dovedit a fi „hoțul" care 
a sustras bani din casa „tea
trului". Pachidermul era obiș
nuit să strîngă cu trompa sa 
bacșișurile oferite de public, 
pe care le dădea apoi pazni
cului. Rag a observat că a- 
cesta punea banii în sertarul 
unei mobile. Rămas singur, e- 
lefantul Rag a deschis serta
rul și și-a însușit suma pe 
care o conținea. Sesizată po
liția a descoperit misterul fur
tului. Elefantul ascunsese su
ma sub un covor.
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