
Succese
in întrecerea

socialistă

Proletari din toate țările, uniți-vâ!

Oamenii muncii 
din întreaga țară 
înfăptuiesc cu suc
ces angajamentele 
pe acest an luate în 
întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a 
Eliberării patriei.

Ploiești
Colectivele între

prinderilor indus
triale din această 
regiune au livrat de 
la începutul anului 
și pînă acum în plus 
ciment, benzine, u- 
leiuri și motorine 
superioare, însem
nate cantități de ți
ței, îngrășăminte 
chimice, detergenți 
și alte produse a 
căror valoare se ri
dică la 200 milioa
ne lei. Producția 
industrială din a- 
ceastă parte a țării 
a crescut cu 7,8 la 
sută față de reali
zările din perioa
da corespunzătoa
re a anului trecut, 
iar productivitatea 
muncii, pe seama 
căreia a fost reali
zat întregul volum 
de produse peste 
plan, a sporit cu 
2,4 la sută față de 
prevederi.

Brașov
Munca însuflețită 

a colectivelor din 
întreprinderile re
giunii Brașov a fă
cut ca în primul 
semestru al anului 
planul producției 
globale să fie depă
șit cu 3,1 la sută, 
iar al producției 
marfă cu 2,1 la 
sută. Produsele rea
lizate peste plan se 
ridică la aproape 
217 milioane lei.

Față de aceeași 
perioadă a anului 
trecut producția 
globală a crescut în 
primul semestru cu 
peste 19 la sută.

Bacău
Pe graficul între

cerii socialiste, co
lectivele de muncă 
ale unităților in
dustriale din regiu
nea Bacău înscriu

cînleia tinerelului
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Șarja — izbucnirea de loc a furnalului 

Nr. 2-Reșița. Topitorii Alexandru Uve- 

diță și Hie Ufa, supraveghează scurge

rea metalului lichid.
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Marele lor vis a de
rate. 6000 
o absolvit

noi realizări. In pri
ma jumătate a aces
tui an, laminoriștii 
din Roman au pro
dus peste prevede
rile planului 4 000 
tone țevi, minerii 
din Comănești au 
extras la suprafață 
mai mult cu 3 700 
tone cărbune, mun
citorii forestieri au 
dat în plus 10 000 
mc cherestea, iar 
textiliștii au depă
șit sarcinile de 
plan cu 25 000 mp 
țesături din

Craiova

lină.

Aplicînd în 
ducție metode

pro-
mai

eficace de muncă : 
cimentarea sonde
lor cu dop expan
dable consolidări cu 
nisip cuarțos, tra
tamente cu substan
țe tensio-active și 
altele, petroliștii de 
la întreprinderea de 
extracție Țicleni, 
din regiunea Olte
nia au îndeplinit de 
pe acum angaja
mentele luate în 
cinstea zilei de 23 
August. în primul 
semestru a fost da
tă peste plan o pro
ducție marfă a că
rei valoare se ridi
că la 2 297 000 lei.

(Agerpres)

In regiunea Oltenia
Peste 55 milioane Ici

economisiți prin muncă 
patriotică

Locuitorii orașelor și satelor 
din regiunea Oltenia, antre
nați în întrecerea patriotică, 
au efectuat pînă în prezent 
peste 630 900 ore de muncă 
voluntară la lucrările de în
frumusețare a localităților. în 
comuna Bucinișu din raionul 
Caracal, prin muncă volun
tară, cetățenii au amenajat un

frumos parc de trandafiri 
o suprafață de peste 2 000 mp. 
Pe întreaga regiune, prin 
munca patriotică a cetățeni
lor s-au înfăptuit obiective de 
interes obștesc a căror valoa
re depășește 55 000 000 lei.

pe

(Agerpres)-

Spectacole date de Ansamblul

artistic al U. T. M.
CONSTANȚA (de la cores

pondentul nostru).
Aflat într-un turneu pe li

toral, Ansamblul artistic al 
U.T.M. a prezentat pentru tu
riștii romîni și străini, care își 
petrec concediul de odihnă, 
cîteva spectacole muzical-co-

regrafice care s-au bucurat de 
un deosebit succes. Astfel au 
fost prezentate spectacole la 
Teatrul de vară „Ovidiu“ din 
Mamaia, în orașul Constanța, 
la sala Sporturilor și un spec
tacol pentru oamenii muncii 
din Medgidia.

Folosirea maselor plastice
în construcția navelor

Spicul e mare, boabele s-au

copt, iar combinele pot re-

colta din plin

♦

întreprinderea „Tehnometal" 
din Capitală produce o gamă 
variată de utilaje și piese de 
schimb destinate industriei u- 
șoare și alimentare. Muncitorii 
Ion Albișor și Ilie Rîpan mon
tează dispozitivul de ascuțit 
pînza de la o mașină de croit cu 

bandă.

Foto : AGERPRES

La.Uzinele meca
nice din Turnu Se
verin, protecția an- 
ticorozivă a axelor 
port-elice de la na
ve se făcea prin 
procedeul de vulca
nizare cu cauciuc, 
sau cu manșon de 
alamă căptușit cu

parafină. Acestea 
cereau un mare vo
lum de muncă, iar 
calitatea nu era cea 
mai corespunzătoa
re. Acum axele 
port-elice sînt izo
late cu rășini epo- 
xidice. Prin acest 
procedeu, pe lingă

faptul că s-a ri
dicat cu mult ca
litatea, a crescut 
totodată productivi
tatea muncii și se 
realizează însemna
te economii de me
tale neferoase.

(Agerpres)

Aurul holdelor
In partea de sud a furii, in regiunile Banat, Oltenia, Argeș, București, 
Ploiești, Galați și Dobrogea, colectiviștii și mecanizatorii, lucrătorii 
din gospodăriile agricole de stat, participă cu toate torțele la recolta
tul cerealelor — cea mai importantă lucrare din cile se execută acum 
în agricultură. Corespondenții noștri din regiunile Banat, Ploiești și 
Dobrogea, ailați și el pe ogoare, au transmis redacției relatări despre 
modul în care este organizată munca de recoltare, despre acțiunile 
întreprinse de organizațiile U.T.M. în vederea sporirii contribuției tineri

lor la strîngerea recoltei. I
• Cu tonte forțele Iu recoltat

La G.A.C. Padina, raionul Buzău, 
din cauza timpului nefavorabil, 
combinele n-au putut intra în lan 
decît o jumătate de zi și au strîns 
recolta de pe numai 32 ha. Gos
podăria are însă 1 020 de hectare 
cu grîu și dacă s-ar fi mers în 
acest ritm, însemna prelungirea 
campaniei de recoltare. De aceea, 
planul inițial de desfășurare a 
campaniei de recoltare a fost mo
dificat. La recomandarea organiza
ției de partid, conducerea gospo
dăriei a repartizat în aceste zile la 
cîmp peste 400 de colectiviști cu 
coase și seceri care, folosind fie
care oră prielnică de lucru, au 
strîns recolta de pe aproape 600 
de hectare. „Organizația U.T.M. — 
ne relata președintele gospodă
riei — ne-a dat în aceste zile un 
ajutor prețios. Cea mai mare parte 
din cosași și secerători au fost ti
neri. Tot din rîndul tinerilor re

comandați de organizația U.T.M. 
au fost formate și echipele de la 
batoze, de la transportul sacilor, 
de la strînsul și depozitatul paie
lor și plevei".

Acum, în lanurile gospodăriei 
colective din Padina lucrează din 
plin și cele 5 combine. Viteza zil
nică de lucru a crescut simțitor. 
Inginerul agronom ne spune că în 
maxim 3—4 zile întreaga recoltă 
va fi strînsă. Paralel cu recoltatul 
se execută și treierișul. Munca 
fiind și aici bine organizată, din 
snopii strânși și transportați la 
arii peste 20 la sută au fost treie
rați. Pe terenul eliberat imediat de 
paie, tot timpul nopții, tractoarele 
execută arături adînci de vară. Pe 
100 de hectare a și început însă- 
mînțarea porumbului în cultură 
dublă care va fi folosit ca masă 
verde în furajarea animalelor.

Roadele bunei organizări a muncii 
sînt evidente.

Și la gospodăria colectivă veci
nă, „Drumul păcii", din aceeași 
comună, organizația U.T.M. a mo
bilizat la lucrările de recoltat peste 
200 de tineri. Din cele 880 ha cu 
grîu au și fost recoltate 400.

în raionul Buzău, din cele 42 
gospodării colective, în 25 dintre 
ele, printre care amintim Căldă- 
răști, Poșta Cîlnău și altele, recol
tatul cerealelor se află de aseme
nea într-un stadiu avansat. Sînt 
însă și gospodării colective care, 
deși au avut condiții asemănătoa
re, au strîns recolta de pe supra
fețe foarte mici. Colectiviștii din 
Pogoanele, de pildă, au recoltat 
numai 12 ha cu grîu în timp ce

ION TEOHARIDE

(Continuare în pag. a Il-a)
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și ale in- 
e de 3 ani.

6 000 de tineri vor lucra in curind 
Ia catedre, îndeplinindu-și nobila 
misiune de profesori.

Și parcă mai ieri erau încă stu- 
denți. Sub ochii lor, de la un an 
la altul, s-au înălțat căminele mo
derne ; au devenit și ei locatari ai 
încăperilor noi, pline de lumină. 
Au învățat alături, cu perseve
rență și îndîrjire, au scris mii de 
pagini de notițe în aulele largi, 
au folosit împreună zestrea boga
tă a bibliotecilor și laboratoarelor. 
Și-au urat reciproc „poftă bună" 
la mesele luate la cantină, și-au 

^petrecut — după sesiuni.încorda
te— seri de reuniuni vesele, va
canțe minunate.

Ce repede a trecut timpul ! As
tăzi sînt absolvenți ! Fac parte — 
și o declară cu mîndrie — din 
promoția anului XX. în fața lor 
se deschide un tărîm minunat: 
activitatea creatoare pusă în sluj
ba poporului, a socialismului. Au 
năzuit zi de zi, în anii studenției, 
să trăiască această clipă cînd pot 
privi, priveliștea studenției lor și 
perspectiva vieții care începe 
pentru fiecare absolvent.

Acum s-au întîlnit cu toții îri- 
tr-o ultimă adunare studențească,

solemnă și festivă In același timp. 
S-au rostit cuvinte fierbinți, de 
dragoste și recunoștință pentru 
făuritorul acestor ani de studiu, 
pentru acela care 2 pus cartea uni
versitară in mâinile fiilor oameni
lor muncii, cuvinte din adîncul 
inimii pentru partidul clasei mun
citoare, izvorul forței și înțelepciu
nii poporului nostru.

Tineri educați de partid, aproa
pe toți membri ai Uniunii Tine
retului Muncitor, ei sînt conștienți 
de răspunderile ce le revin astăzi, 
în clip» în care pășesc în viață 
avînd ca foaie de drum diploma 
universitară.

De Ia adunările care au avut 
loc ieri în centrele universitare 
București, Cluj și Iași au plecat 
cîteva mii de tineri hotărîți să-și 
ducă întreaga forță a tinereții lor, 
toate cunoștințele și aptitudinile 
acolo unde patria le cere.

Iată-i la Casa de cultură a 
studenților din Capitală pe 
absolvenții facultăților de 

matematică, mecanică, fizică și 
chimie ale universităților din 
București, Cluj și Iași, Ascultă 
gravi și concentrați cuvîntul celor 
care le urează drum bun în viață, 
iar emoția firească cu care trăiesc 
momentul acesta unic se face sim
țită în aplauzele cu care răsplă
tesc îndemnurile pline de căldură 
ale celor ce li se adresează. Cîte
va secvențe din filmul ultimei lor 
întâlniri.

Viitorii profesori au fosufelicir

■ ■«

,? I

rominești" ‘

»■*

tați de tovarășul prof. univ. ing. 
Emil Caragheorghe — secretar ge
neral în Ministerul Învățămîn- 

-tului :
— Noi, membrii corpului didac

tic — din rîndurile căruia cu le
gitimă mîndrie veți face și dvs. 
parte — sîntem chemați să asi
gurăm tineretului țării, vlăstarelor 
ce ni se încredințează, temeinice 
cunoștințe de specialitate, teore
tice și practice, un larg orizont de 
cultură generală, un ridicat nivel 
ideologic.

După ce le-a prezentat tabloul 
marilor înfăptuiri ale poporului 
nostru, condus de partid, pe linia 
dezvoltării învățămîntului de toate 
gradele, vorbitorul a continuat:

— Porniți la drum cu convin
gerea nestrămutată că realizările 
pe care le veți înfăptui pe fru
moasele meleaguri ale patriei, se 
vor înscrie la loc de cinste în 
efortul creator al întregului, nos
tru popor pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului. Nu ne în
doim că veți sluji cu devotament 
talentatul și harnicul nostru po
por I

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Constantin Luca, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al U.A.S.R.:

—• Faceți primii pași pe drumul 
profesiei alese în condițiile în care 
poporul nostru întîmpină cu noi și 
importanta succese marea sărbă
toare a poporului nostru — 23 
August.

Astăzi, o nouă generație de ab
solvenți se alătură miilor de spe
cialiști cu experiență. Hotărîrea 
proaspeților absolvenți este de a 
închina patriei cunoștințele dobîn- 
dite cu migală în anii de stu
denție, elanul tineresc, dragostea 
de muncă.

în încheiere vorbitorul le-a urat 
absolvenților succes deplin în via
ță și în munca nobilă de educare 
a tinerei generații.

Din partea viitorilor profesori a 
vorbit Gheorghe Dascălu, absol
vent al Universității din București. 
Dînd glas sentimentelor de recu
noștință față de partid, pe care le 
nutresc toți colegii săi, pentru mi
nunatele condiții în care au învă
țat și trăit în anii studenției, pen
tru faptul că acum, la absolvire, 
își știu locurile de muncă asigu
rate, el a spus :

— Făgăduim partidului că vom
M. VIDRAȘCU 

I. RUS 
C. SLAVIC

f

• Cîmp larg - combinelor
Cu cîteva zile în urmă 

cele 8 combine de la S.M.T. 
Peciul Nou au intrat din nou 
în lanurile de grîu ale G.A.C. 
Sînmartinul Sîrbesc. Mașinile 
lucrează cu randament sporit. 
Drumurile pentru combine fă
cute cu coasa împînzesc hol
dele gospodăriei. Președintele 
preciza că, pentru a avea o vi
teză mare de lucru, combinele 
lucrează grupat; au fost deli
mitate suprafețele ce se recol
tează cu mijloace mecanice, 
s-au croit din timp drumuri 
pentru combine, capetele par
celelor au fost rotunjite eli- 
minîndu-se astfel acel opt pe 
care îl executa combina la fie
care întoarcere, cînd se pier
dea, firește, o bună parte de

timp. Sîmbătă, colectiviștii din 
Sînmartinul Sîrbesc au termi
nat recoltatul orzului. Dumi
nică seara pe întregul raion 
recolta de orz fusese strînsă 
de pe 97 Ia sută din suprafața 
cultivată. Toate forțele sînt 
repartizate acum la recoltatul 
griului.

Duminică s-a muncit cu for
țe sporite. La Becicherecul 
Mic, de pildă, s-a lucrat 
intens, cu însuflețire. Prin
tre cei mai harnici s-au nu
mărat tinerii loan și Elena 
Iacob, Nedici Tvan, Svomimir 
Panin, Lucia Leonte. Rezulta
tele au fost peste așteptări. 
Față de 70 de hectare planifi
cate s-au recoltat 112 hectare. 
Și în alte G.A.C. din raionul

(Continuare în pag. a Il-a)

La Muzeul pedagogic din 
Capitală s-a deschis joi expo
ziția „Din istoria literaturii 
didactice rominești". Prin vo
lume originale, fotocopii, foto
grafii, desene, grafice, expozi
ția prezintă momentele prin
cipale ale dezvoltării literatu
rii didactice în țara noastră, 
începînd cu secolul al XVI- 
lea pînă astăzi.

Printre piesele interesante 
prezentate se află primele 
manuale didactice apărute în 
țara noastră, „Metoda nouă 
de scriere și citire" de Ion 
Creangă și alți colaboratori 
care a fost tipărită în 23 edi
ții în peste 500 000 exemplare. 
Vizitatorii întîlnesc ca autori 
de manuale cu largă circula
ție pe Odobescu, Slavici, Coș- 
buc, Vlahuță, Topîrceanu, Sa- 
doveanu, ca și pe numeroși 
oameni de știință. Un loc im
portant în expoziție îl ocupă 
tipăriturile didactice din ulti
mele două decenii, ilustrînd 
ampla activitate desfășurată 
în acest domeniu în anii 
puterii populare.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvîntul directorul Insti
tutului de științe pedagogice, 
Stanciu Stoian și E. Cara
gheorghe, secretar general în 
Ministerul învățămîntului.

(Agerpres)

Plecarea
Iov. Petru Enache

la ședința Comitetului
Executiv al F.M.T.D,
Joi dimineața au plecat spre 

Budapesta tovarășii Petru E- 
nache, prim-secretar al Comi
tetului Central al U.T3tft. și 
Ștefan Andrei, membru’ăl'Bi
roului C.C. al U.T.M. în‘vede
rea participării la ședința Co
mitetului Executiv al F.M7T.D., 
care va avea loc între 10—15 
iulie a.c.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tov. 
Octavian Nistor, secretar al 
C.C. al U.T.M., membri ai’-Bi- 
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.M.

în hambare!
• Tinerii
răspund prin fapte

Timișoara recoltatul griului 
se desfășoară în ritm rapid. 
La G.A.C. Parța s-au recoltat 
aproape 300 de hectare de 
grîu, la Jimbolia 320 de hec
tare, la Checea 430 hectare, 
iar pe întregul raion aproape 
7 000 de hectare.

Paralel cu recoltatul se face 
și eliberarea terenului de 
paie, iar la Cenei și Cheve- 
rești s-au efectuat arăturile 
adînci pe primele suprafețe.

Acum cînd fiecare oră bună 
de lucru este deosebit de pre
țioasă este necesar să se acor
de cea mai mare atenție folo
sirii mașinilor la întreaga lor 
capacitate.

I BRINDESCU

Muncitorii din 
G.A.S., mecanizato
rii și colectiviștii 
din raionul Istria, 
ca de altfel din toa
tă regiunea Dobro
gea, se află acum în 
plină bătălie pentru 
strîngerea recoltei. 
Ei știu din experien
ța anilor trecuți că, 
în aceste zile, fie
care fracțiune de 
timp trebuie folosită 
la maximum, fiindcă 
numai astfel recolta 
poate fi strînsă la 
timp și fără pier
deri. Tinerii din u- 
nitățile agricole so
cialiste, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., 
își aduc, alături de 
vîrstnici, o contri
buție însemnată la 
desfășurarea acestei 
acțiuni de zile, de 
ore.

In raza S.M.T. Co-

gealac, de pildă, tî- 
nărul combiner Ciu
buc Alexandru, chiar 
în condițiile acestor 
zile cînd în lan a 
intrat de abia după 
ora 10 dimineața și 
nu odată lucrul a 
fost întrerupt din 
cauza ploilor, a reu
șit să recolteze zil
nic cîte 16—17 tone 
de grîu. în cadrul 
întrecerii mecaniza
torilor de la brigada 
nr. III, al cărei o- 
biectiv principal 
este acum strînge
rea fără pierderi a 
recoltei, el are cele 
mai bune realizări. 
Foaia volantă, care 
apare săptămînal și 
consemnează reali
zările în cadrul în
trecerii dintre bri
găzi, a înserat noi 
nume de tineri care 
în această perioada

au înregistrat rezul
tate deosebite. Este 
vorba de frații Ni- 
colae, Vasile și Du
mitru Bagia, care 
lucrează pe ogoare
le G.A.C. din Cogea- 
lac. Primii doi lu
crează pe combine 
și depășesc cu regu
laritate viteza zilni
că de recoltat. Nici 
ultimul^ care, 'are în 
primire o presă de 
balotat paie, nu se 
lasă mai prejos.

Aspecte asemănă
toare se întîlnesc și 
în raza de activitate 
a S.M.T. Mihai Vi- 
tegzu. Intre cei 83 
de combineri care 
reușesc să realizeze 
și să depășească vi
teza zilnică planifi-

G. MIHĂESCU

(Continuare 
în pag. a lî-a)
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cadrele didac- 
mai mari gru- 
din industria

Construcții

POȘTA REDACȚIEI

Nina Stelian — Brăila.
Ro

ta ștrandul tineretului din Timișoara
U.T.M.comitetului

pentru 
multe

Unui grup de tineri mecanici 
agricoli din Sînnicoiau Mare

ora-
Cra-

co
in-

■tînăr 
de cît mai

Constantin Olteanu — 
man.

ricine vine în fa
brica noastră — 
„8 Mai“-Mediaș 
— remarcă schim
bările petrecute în 
ultimii ani. Uti
laje noi, moderne, 
mașini de șlefuit, 

de ștanțat, perforat, cusut, 
etc. au înlocuit munca ma
nuală, au făcut să crească 
productivitatea muncii consi
derabil. să obținem produse 
mai frumoase, mai trainice 
care să justifice prestigiul fa
bricii în rîndul cumpărători
lor.

Atenția principală este a- 
cordată calității produselor, 
începînd cu primul trimestru 
al anului s-au obținut însem
nate succese. La multe sorti
mente indicele planificat de 
calitate a fost depășit.

Organizația U.T.M. s-a ocu
pat îndeaproape de mobiliza
rea tinerilor la îndeplinirea 
angajamentelor luate de 
lectivul întreprinderii în 
trecerea socialistă.

Fiecare tînăr este convins 
că nu poți face un lucru bun 
dacă nu-ți cunoști meseria, 
dacă ny. te străduiești să-ți 
perfecționezi continuu meto
dele de lucru. Nu puține au 
fost cazurile cînd discuțiile 
purtate au avut în centru a- 
ceastă problemă. Sigur, posi
bilități pentru continua ridi
care a calificării profesionale 
sînt multe în fabrică. Organi
zația U.T.M a. folosit formele 
mai adecvate. în unele cazuri 
ea a recomandat conducerilor 
unor Secții repartizarea tine
rilor mai slab pregătiți pe 
lîngă muncitori cu o bogată 
experiență, care s-a dovedit 
un procedeu bun.

în atelierul de stanțat, lu
crează și tînărul Marton Mi
hai, absolvent al școlii profe
sionale. Ajutat de Grez&r An
drei, unul dintre cei mal buni 
ștanțori, el a deprins bine me
seria, lucrează cu grUS fo
losind în mod raționa1 ma
teria primă. Am dori să p-e- 
cizăm că lupta pentru o ca
litate superioară a produselor 
este nedesoărtită de preocu
parea fiecărui 
realizarea 
economii.

Membrii 
acordă o mare importanță 
muncii cu fiecare tînăr în par
te. urmăresc în mod continuu 
evoluția acestora. Avem mulți 
tineri care ajutați de munci
tori cu mai multă expe
riență se situează In rîndurile 
evidentiatilor în întrecerea so
cialistă (în total sînt 220 ti
neri evidential)

Organizația de baza U.T.M. 
de la secția croit se mindreste 
cu tinerii Manta Victor, Bieltz 
Cristina. Gyorfi Lenke ii alti 
fruntași ai întrecerii 
liste.

Sporirea contribuției tineri
lor la realizarea sarcinilor de 
plan și la îndeplinirea anga
jamentelor luate, se datorește 
și unei preocupări mai atente 
a organizației U.T.M. pentru 
pregătirea profesională a tine
ri1 or.

în cursul anului 1963 — 69 
de muncitori au absolvit 
cursurile de calificare. în a- 
eest an au fost organizate 5 
cursuri de ridicare a califică
rii cuprinzînd un număr de 
524 tovarăși din care circa 40 
la sută tineri. Aceștia urmă
resc cu regularitate expune
rile. participă la demonstrații
le practice. îșî însușesc temei
nic cunoștințele tehnice nece
sare.

Comitetul U.T.M.. tinerii 
maiștri, tehnicieni urmăresc 
atent desfășurarea cursurilor, 
nivelul la care se predau lec
țiile, pentru a putea interveni 
oricînd în sensul legării lor 
mai strîns de cerințele pro
ducției.

în mod operativ în cazul 
Introducerii unul nou produs 
sau tehnologii, maiștrii și bri
gadierii instruiesc dinainte pe 
tineri pentru a obține o cali
tate superioară la fiecare o-

perație în parte. A fost extins 
controlul în lanț și majorita
tea tinerilor, printre care Da- 
ian Anișoara, Schmidt Matei, 
Roth Frederic și alții — sec
ția încălțăminte exflex — 
și-au însușit repede acest pro
cedeu.

Organizația U.T.M. are la 
îndemînă și un alt mijloc de 
a-i sprijini pe tineri în îmbu
nătățirea muncii lor — activi
tatea celor 11 posturi utemiste 
de control. Cele mai multe 
raiduri organizate de posturile 
conduse de tinerii Zimmer 
Ion, Bîrlea Dumitru ș. a. au 
urmărit executarea produse
lor pe faze de operații, au e- 
vidențiat experiența bună cri- 
ticînd în același timp neajun
surile. Multe propuneri făcute 
în urma raidurilor — extin
derea controlului în lanț, re
partizarea mai judicioasă a 
tinerilor muncitori la bandă 
etc. au însemnat o importan
tă contribuție la îmbunătăți
rea calității produselor. Orga
nizația U.T.M. își va îndrepta 
în continuare atenția asupra 
modului în care tinerii își în
sușesc tehnologia produselor 
fabricii — dat fiind schimba
rea sortimentelor — precum și 
inițiativa „la fiecare operație 
— o înaltă tehnicitate*', modul 
cum unii tineri și-au însușit 
tehnica mînuirii utilajelor noi, 
randamentul obținut de ei în 
muncă, factori care influen
țează în mod deosebit calita
tea produselor.

în acest scop comitetul 
U.T.M. sub conducerea orga
nizației de partid va intensifi
ca munca politică-educativă 
în rîndul tinerilor folosind 
cele mai variate și interesante 
forme. Astfel, va îndruma pe 
tineri spre folosirea bibliote
cii tehnice, îi va antrena la 
concursurile „cine știe, cîști- 
gă“. întîlnirile tinerilor din 
diferite sectoare de muncă cu 
fruntașii în întrecerea socia
listă, vor prilejui bogate 
schimburi de experiență în 
muncă.

Alături de întregul colectiv 
al fabricii, tineretul își va a- 
duce din plin contribuția la 
îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție și la crește
rea calității produselor. în
dreptățind astfel încrederea 
cumpărătorilor în marca fa
bricii noastre.

și geologie din București s-a 
deschis un șantier pentru lu
crări de supraetajare. In ur
ma acestor lucrări Institutul 
va dispune de încă 12 săli de 
proiecte cu 650 locuri, încă
peri pentru bibliotecă etc.

în prezent se desfășoară și 
lucrări de extindere a Insti
tutului de construcții din Ca
pitală. Corpurile de clădiri 
care se înalță în prezent vor

Joi seara la cinematogra
ful „Republica" din Capitală 
a avut loc un spectacol de 
gală cu filmul „Ah, fetele !“, 
organizat cu prilejul celei de 
a 43-a aniversări a Revoluției 
Populare Mongole. •

Au participat Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion 
Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Al. Buican. vice
președinte al I.R.R.C.S., oa
meni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost de față Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole la București, membri 
ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Joi s-au încheiat lucrările 

sesiunii științifice a Institutu
lui „Dr. I. Cantacuzino" din 
București. In cadrul sesiunii, 
la care au participat nume
roși specialiști din țară, au 
fost prezentate peste 70 comu-

nicăci și referate de bacterio
logic, virusologie, parazitolo- 
gie, imunologie și epidemio
logie.

Sesiunea a oglindit preocu
parea pentru cercetarea apli
cativă, legată de elaborarea de 
noi produse și metode pentru 
diagnosticul, profilaxia și 
tratamentul bolilor infecțioa- 
se, ca și pentru cercetarea 
fundamentală centrată îndeo
sebi pe probleme de imuni
tate și de genetică la bacterii 
și virusuri.

★
în zilele de 8 și 9 iulie la 

Craiova s-au desfășurat lucră
rile consfătuirii pe țară pri
vind cultura nucului, la care 
au luat parte specialiști din 
Consiliul Superior al Agricul
turii, din consiliile agricole 
regionale și raionale, din in
stitute de cercetări și învăță- 
mîntul agricol superior și din 
gospodării agricole de stat.

La grupul școlar profesional 
al Uzinelor „Electroputere" 
din Craiova a avut loc zilele 
acestea o consfătuire meto
dică ia care au participat ca
dre didactice de la grupurile 
școlare „Unirea" din Bucu
rești, „1 Mai "-Ploiești, „Stea
gul roșu"-Brașov, „Electromo
tor "-Timișoara, precum și re
prezentanți ai Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini și ai Ministerului Invăță- 
mîntului. Consfătuirea a avut 
ca obiect generalizarea celor 
mai bune metode folosite 
pentru perfecționarea învăță
mîntului profesional și tehnic, 
realizarea unui schimb de ex
periență între 
tice ale celor 
puri școlare

U.T M..

socia

ȘANDRU NICOLAE — secre
tar al Comitetului U.T.M., 
ALDEA O VID IU — maistru, 
BRIXDER ANDREI 
cian. COSTEA VASILE — teh
nician — din Postul de cores
pondenți voluntari ai ^Scînteii 
tineretului* Febnca de pie.e tt 
incdiraaunîe Mar Medxx».

La concursul de admitere în 
școlile tehnice de maiștri me
canici agricoli (durata de stu
dii 3 ani) se pot prezenta nu
mai absolvenții școlilor pro
fesionale de mecanici agricoli 
cu o practică în meserie de 
cel puțin 3 ani, în vîrstă de 
23—30 ani, cu stagiul mili
tar satisfăcut. Candidații pot 
să fie recomandați să urmeze 
școala de către stațiunile de 
mașini și tractoare, gospodă
riile agricole de stat, uzinele 
de reparații pentru utilaj a- 
gricol, alte unități agricole de 
stat productive. Recrutarea se 
face dintre cei mai buni me
canici agricoli care au dovedit 
în activitatea lor că posedă ca
lități de buni organizatori pen
tru a deveni maiștri. Con
cursul de admitere se ține în
tre 1 și 10 septembrie, iar în
scrierile se fac între 15 și 31 
august.

Pentru admitere trebuie să 
pregătiți materia prevăzută în 
programele de învățămînt ale 
școlilor profesionale de me
canici agricoli.

Materiile din care se dau 
probe sînt: matematica — 
scris și oral; tehnologia me
seriei (tractoare, mașini și in
stalații agricole) — oraL

Pe perioada studiilor elevii

form contractului o indemni
zație lunară corespunzătoare 
salariului mediu tarifar pe ul
timele 12 luni.

Școli tehnice de maiștri me
canici agricoli există în 
șele București, Brașov, 
iova. Oradea și Sibiu.

într-adevăr, la troleibuzul 
„Skoda-9-TR-P“ în locul arcu
rilor obișnuite din oțel sînt 
perne de cauciuc umplute cu 
aer comprimat. Pernele de 
cauciuc sînt așezate în ci
lindri dintr-un aliaj ușor. In
tre pereții cilindrilor și ai per
nelor se află ulei, cu ajutorul 
căruia se reglează presiunea. 
Această suspensie este elasti
că și menține automat carose
ria la o anumită înălțime de 
pămînt. In funcție de gradul 
de încărcare al mașinii

siunea aerului poate fi regla
tă, fie automat, fie manual. 
Dacă se evacuează aerul din 
pernele aflate într-o parte a 
troleibuzului, caroseria se în
clină puternic, ușurînd astfel 
— înlocuirea anvelopelor.

Institute pedagogice de 
ani există în orașele Bacău, 
Baia Mare, Brașov, București, 
Cluj, Constanța, Craiova, Ga
lați, Iași, Oradea, Pitești, Su
ceava, Timișoara, Tîrgu Mu
reș. Secția istorie-geografie pe 
care doriți să o urmați dum
neavoastră există numai în 
cadrul institutelor pedagogi
ce din orașele Timișoara, Iași, 
Craiova, Cluj, București.

La examenul de admitere se 
dau probe la: Istoria Romîniei 
— scris și oral; Geografia 
R.P.R. — scris și oral.

SPORT•I 
I 
I „Cursa Sein leii"—prilej de afirmare

camei agr.

Poezie, cintec, joc I In aceste zile de vacant fi In parcul de 
distracții al Palatului pionierilor din Capitală 

Foto: GR. PREPELIȚA I

a elementelor tinere
Interviul nostru cu arbitrul internațional 

Octavian Amza
Cee de a XVII-a ediția a ..Cursei 
ateu" Și-a azuuțaî startul pen- 
nua de 12 iulie, cu întoarcerea 
Capitală după un drum de 1 100 

i 19 iulie. Timp de o săptă- 
caraTaoa uneia dintre cele 
an si trai populare întreceri 
N trece prin orașele 

Pioaeeu. Buzău. Adjud, Onești, Sf. 
Ghecrghe Miercurea Ciuc, Odor- 
bei Te. Mares Ti mă veni, Mediaș, 
Sibiu. Rm. Vîîcea. Pitești.

Pe cunoscutul arbitru interaa- 
țătmel Octavian Amza, prezent la 
Me «Uliii „Cursei Sclnteii", 
Fern rugat să ne răspundă la cite- 
▼a Întrebări.

Prima noastră întrebare s-a re
ferit desigur ta noutatea pe care o 
pmiald aciuata ediție, a XVIl-a.

— Ca In fiecare an. organizato
rii ..Cursei Scinteii* păstrează tra
diția de a alege un traseu inedit. 
Este deci prima noutate faptul c& 
in acest an cursa, punind sarcini 
deosebite în fața alergătorilor, va 
trece prin localități foarte variate 
ca profil geografic. Devenind pri
ma competiție de amploare pe 
plan intern, ediția din acest an va 
trebui să constituie principalul 
criteriu de selecție al celor mai 
buni rutieri care să ne reprezinte 
țara la campionatele mondiale și 
apoi la Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Fină nu de mult „Cursa 
Scinteii- constituia un criteriu de 
selecție pentru cei ce ne reprezen
tau in . Cursa Păcii".

— Cum apreciați șansele tineri-

li.

URMĂRI DIN PAGINA I
Drum bun in viață
promoției anului 20!

fi la înălțimea încrederii acordate, 
că nimic nu ne va împiedica să 
ne dăruim întreaga capacitate de 
muncă și elanul nostru cauzei con
strucției socialiste în scumpa noa
stră patrie.

a Cluj s-au întîlnit cei a- 
proape 1 200 absolvenți ai 

1 facultăților de filologie 
filozofie-pedagogie din Bucu- 

, Iași și Cluj. Trăiau ul- 
act al vieții universi-

L 
fi I 
rești, 
timul 
tare: repartizarea la locul de 
muncă. Sala mare a Casei univer
sitarilor a devenit de data aceasta 
neîncăpătoare pentru cei care își 
luau rămas bun de la studenție 
pentru a păși 
liștilor.

Adunarea a 
prof. univ.

în rîndurile specia-

fost deschisă de 
r.__. ____ Alexandru Roșea,
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., director, general în 
Ministerul învățămîntului, care a 
urat succes promoției 1964- în 
continuare^ prof. univ. Nicolac 
Lascu, prorector al universității 
clujene a subliniat importanța mi
siunii de educator pe care partidul 
a încredințat-o cadrelor didactice. 
„Ați crescut și v-ați format în anii 
de după eliberare. Viitorul patriei 
— copiii — sînt încredințați și în

mîinile voastre. Sîntem convinși 
că veți fi la înălțimea sarcinii care 
vă așteaptă".

în numele Uniunii Tineretului 
Muncitor și al U.A.S.R., absolven
ții au fost salutați de Doina Smîr- 
cea, vicepreședintă a Comitetului 
Executiv al U.A.S.R.

Sfîrșit al unei etape și începu
tul unui drum nou : drumul pro
fesoratului cu sarcini multiple, le
gate de viața școlii, a satului, 
drum pe care tinerii intelectuali 
din promoția anului 1964 îl vor 
străbate, fără îndoială, cu rezulta
te bune. Garanție stau anii 
de studenție, de-a lungul cărora 
actualii absolvenți au dovedit se
riozitate, profunzime, pasiune pen
tru profesiunea aleasă, interes 
pentru formarea lor multilaterală, 
curiozitate științifica, o înaltă ți
nută morală, calități pe care și le 
vor desăvîrși, cu siguranță, în ac
tivitatea de zi cu zi pe care o 
încep.

Bologa Adriana, absolventă a 
Universității din București, Chiri* 
la Gheorghe, Bobit Nicoleta, ab
solvente ale Universității din Iași, 
soții Ciobanu Nicoleta și Radu, ab
solvenți ai Universității din Cluj 
și alți nenumărați absolvenți care 
în timpul studenției au fost me
reu prezenți la panoul fruntași
lor, pleacă la locurile de muncă 
cu dorința fermă de a-și valori
fica deplin bogatele lor cunoștin
țe. Sentimentul de dragoste pen
tru patrie și partid, pentru cei 
ce i-au pregătit cu răbdare și pa-

siune și-1 vor manifesta în acti
vitatea lor viitoare.

,,Promitem ci acolo unde pa
tria are nevoie de noi. — sublinia, 
în numele absolvenților clujeni. 
Comei Nistor — nu vom precu
peți nid un efort pen«u a sluji 
cu pasiune școala socialist!’.

Este promisiunea solemnă a 
celor peste 1200 de absolvenți.

toarce în comuna natală și de a-i 
învăța i 
i s-a real__
din Iași, a absolvit 
filozofie-istorie, tot 
repartizat la Școala 
comuna Popricani,

pe copii geografia. Visul 
ilizat. Mihai Vătavu este 

Facultatea de 
aici. A fost 
de 8 ani din 
raionul Iași.

lectiviștii din Maxenu, Cilibia. Ca- 
ragele. Bentu și alte gospodării.

Se impune, deci. în raionul Bu
zău o intensificare a ritmuiui de 
recoltare, fiindcă din cele 20163 
ha cultivate cu gnu, n-au fost re
coltate dedt 4000 de hectare. A- 
colo unde nu pot încă intra com
binele, colectiviștii să folosească 
la maximum mijloacele proprii de 
recoltare. în fiecare unitate există

SPORT•SPORT
Gh. Moldoveanu, 
Fr. Ghera, Gh. 
Suciu si N. Ciu- 
meti. Prima

spune despre

cind la 
fi foar- 

tineri.

17". iar foi 
tineretului 
clasat pe locul 
dot Pe baza a- 
cestor rezultate, 
obfinute ca ur
mare a unei pre
gătiri excelente, 
tinerii amintiți 
vor avea șanse 
aproape egale cu 
cei consacrați. în 
fiecare ediție ti
nerii au imprimat 
curselor mult di
namism. De data 
aceasta, 
start vor 
te mulți 
este de prisos să 
subliniem acea
sta. Dorința de 
afirmare îi va 
mobiliza sâ dea 
asaltul spre locu
rile fruntașe.

— Ce ne puteți 
traseul stabilit f

— In momentul 
alergător s-a angajat intr-o astfel 
de competiție de lung kilometraj, 
antrenorul său știe că-i trebuie in 
prunul rind o foarte bună condi
ție fizică. Traseul are in prima, a 
dooa și ultima etapă un profil plat, 
iar in celelalte — un profil muntos. 
Plecările in bloc presupun din 
capul locului viteză și ritm susți
nut Nn va fi nid o etapă coctra- 
ermometru. Ia astfel ce condiții 
de concurs, tinerețea are primul 
corint Ne așteptăm la o întrecere

Atletism
• Atleți și atlete din 20 de țări 

au participat la concursul interna
țional desJÂyurat in orașul Koln^ 
Un frumos succes a repurtat atle
ta romînă lolanda Balaș, record
mana mondială a probei de sări
tură în înălțime, care a realizat
l, 80 m. Portz (R. F. Germană) s-a 
clasat pe locul doi cu 1,65 m. Pro
ba de aruncarea suliței a revenit 
atletului Stumpp (R.F.G.) cu 80,65
m. Carr (S.U.A.) a cîștigat probe
le de 100 și 200 m, fiind crono
metrat în 10” 3/10 și respectiv 
20'* 7I1.0. în cursa de 5 000 m plat, 
australianul Ron Clarke a termi
nat pe primul loc cu 13'45'’ 2/10. 
Cunoscutul fondist francez Michel 
Jazy a sosit al doilea în 13’49" 
4/10 (nou record al Franței). Un 
rezultat valoros a fost înregistrat 
în proba de aruncarea discului. A 
cîștigat cehoslovacul Danek cu 
62,16 m (la 29 cm de recordul 
european care-i aparține). Reinhard 
(R.F.G.) a obținut la săritura cu 
prăjina 5,00 m.

cind un tînăr

PETRE CRISTEA

condiții de creștere a viteza de 
recoltare, prin folosirea unui nu
măr ma: mare de cosași și sece- 
rători, așa cum au procedat de alt
fel gospodărim fruntașe. Organi
zațiile U.TA4. au in aceste zile 
datoria sâ mobilizeze zilnic 1> lu
cru un număr mare de tineri care 
sâ aducă o contribuție cît mai în
semnată la stringerea la timp și 
fără pierderi a recoltei.

PE SCURT • PE
• Duminică se vor 

disputa semifinalele 
..Cupei K.P.I- la fot
bal. Jocurile vor avea 
loc pe terenuri neutre. 
La Pitești, Steaua va 
Intllni pe C.S.M. Si
biu. iar ia Constanța 
Dinamo București va 
juca cu Crișul Oradea. 
Meciurile încep la ora 
17,15.

ni ța 
nă)

(R.S.S. Ucrainea- 
cu o selecționată

SCURT

Absolvenții facultăților de is- 
torie-filozofie, și biolo- 
gie-geografie din Iași, Cluj, 

București s-au întîlnit în aula 
festivă „Mihail Eminescu" a 
Universității „Al. I. Cuza" din 
Iași. Despre frumusețea ani
lor de studenție, despre gri
ja pe care partidul și guvernul 
o acordă tineretului studios, des
pre seriozitatea cu care studenții 
se pregătesc, au vorbit tov. D. 
Berlescu, prorectorul universității 
ieșene, Ion Vereanu /vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
U.A.S.R., și Ion Dabija, absol
vent al Universității din Iași. A 
început apoi repartizarea. Rînd pe 
rînd, absolvenții trec prin fața ce
lor două comisii spre a-și primi 
repartizarea. Iat-o pe absolventa 
Ecaterina lacomi. Este dintr-un sat 
din regiunea Galați. A mai fost în 
învățămînt și înainte de a veni în 
Iașî, la facultate. A fost reparti
zată profesoară de geografie la 
Școala medie din Tg. Frumos. 
Maria Tibrea, fiică a unor colec
tiviști dintr-un sat din raionul 
Huedin, a plecat la Universitatea 
din Cluj cu hotărîrea de a se în-

Sălile în care s-au întîl
nit ieri absolvenții pă
reau niște mari amfitea- 

autre unde mii de tineri 
primit înălțătoare îndemnuri la 
învățătură, la muncă rodnică. 
Entuziasmul cu care le-au pri
mit sînt o mărturie convingă
toare a faptului că vor ști să 
răspundă prin întreaga lor acti
vitate, acestor îndemnuri.

Astăzi, 6 000 de tineri, specia
liști cu calificare superioară, pă
șesc în viață. Năzuința lor cea 
mai fierbinte este ca — valorifi- 
cînd pe derlin tot ceea ce au do- 
bîndit pe băncile facultăților — 
să-și aducă contribuția la înfăp
tuirea politicii partidului, la opera 
de desăvîrșire a socialismului.

Cu toate forțele
la recoltat

care au avut aceleași 
strîns cerealele de pe

vecinii lor 
condiții au . ...
aproape 300 de hectare. Tot aștep- 
tînd timp bun pentru „â intra ma
siv în lan cu combinele", au ră
mas în urmă cu recoltatul și co-

Tinerii
cată, tineri ca Pa
ris Gheorghe și Bur- 
cea Constantin, care 
lucrează pe ogoare
le G.A.C. din Pan- 
duru, au obținui 
chiar din prima zi 
cele mai bune re
zultate. „Secretul" 
lor stă în grija cu 
care întrețin trac
toarele și combine
le, în ■ folosirea la 
maxim a timpului 
prielnic de lucru- 
Directorul stațiunii 
ne vorbea cu căldu
ră și despre cei 33 
de tineri absolvenți 
ai școlii profesiona
le de mecanizatori 
care lucrează pentru 
prima oară în bri
găzi permanente la 
arăturile de noapte, 
în schimbul II. Stă- 
năgui Ion, Sebe Cri- 
stea, Nichita Paul, 
Munteanu Constan
tin și toți ceilalți, 
după trei ani de

prin fapte

locală. Fotbaliștii bra
zilieni au cîștigat cu 
scorul de 3—2 (2—0).

• Azi începe la 
Brașov turneul inter
național masculin de 
baschet la care parti
cipi și selecționata de 
tineret a R. P. Chine
ze. In prima zi vor 
crea loc meciurile: 
sel. orașului Brașov — 
sel. de juniori a R.P.R.; 
R-PJL — R. P. Chine
se (tineret). Sîmbătă 
se dispută partidele .* 
K.PJL — sel. Brașov; 
R P. Chineză (tine-

ret) — R.P.R. (juniori). 
Meciurile de dumini
că : R.P.R. — R.P.R 
(juniori) , R. P. Chi
neză (tineret) — sel. 
orașului Brașov.

• Echipa de atle
tism a U.R.S.S. și-a 
continuat pregătirile 
în vederea meciului pe 
care-1 
25 șl 26 
Angeles 
S.U.A. Din lotul echi
pei fac parte, printre 
alții, Valeri ~ 
recordmanul 
la săritura 
me 
distul Piotr Bolotnikov, 
recordmanul mondial 
la săritura în lungime, 
Ter Ovanezian, decat- 
lonistul Vasili Kuzne- 
țov, recordmana mon
dială Tatiana Scelka- 
nova (lungime), suro
rile Tamara și Irina 
Press, Vera Kropkina 
etc.

va susține la 
iulie la Los 
cu echipa

Brumei, 
mondial 

în înălți- 
cu 2,28 m, ion-

școală, acum
cel mai important 
examen practic, lu- 
crînd noaptea la a- 
rătură.

Dar o contribuție 
la iei de importantă 
in stringerea recol
tei au adus și tine
rii din gospodăriile 
agricole colective. 
La Nuntași, de pil
dă, ca de altiel și in 
alte G.A.C., organi
zația U.T.M., la in
dicația biroului de 
partid, a recomandat 
consiliului de con
ducere al gospodă
riei un număr de 
tineri care lucrează 
acum pe combine. 
Olteanu Elena, Pos- 
tolea Aneta, Rădu- 
canu Georgeta și 
Olteanu Veronica, 
care deservesc com
bine conduse tot de 
un tînăr — Dumitru 
Sîrbu —, se află în 
permanență în în-

trecere cu cei din a 
doua echipă și pînă 
acum cele mai bune 
rezultate le-au obți
nut ei. Exemple a- 
se mănătoare de ac
tivitate intensă, de 
munca plină de pa
siune se pot da și 
din G.A.C. din Ze- 
bil, din raza de ac
tivitate a S.M.T. Ba
badag, unde s-a re
coltat pînă în pre
zent întreaga su
prafață cu orz și 
mai mult de jumăta
te din cea cu grîu. 
Ca urmare a acestei 
activități, a folosirii 
întregii capacități 
de lucru a combine
lor, pînă în seara 
zilei de 7 iulie, în 
raionul Istria, se re
coltase 23,5 la sută 
din suprafața de 
grîu și aproape 70 
la sută din suprafa
ța cultivată cu orz.

Un nou spectacol
Brigada artistică de agitație 

a căminului cultural 
muna Bolintinul din 
prezentat de curînd, 
colectiviștilor un nou 
coi intitulat „Bolintinu-n săr
bătoare" al cărui text a fost 
scris de dr. Cornel Constan- 
tinescu și profesorii Armand 
Ștefănescu și Mihai Handra- 
bur. Brigada grupează in

din co- 
Vale a 
în fața 
specta-

tr-un mănunchi pe cei mai 
talentați tineri din comună ca: 
Gheorghița Crudu, Ofelia An- 
ghel, Valentina Arsene Po
pescu, Ticuța Foaie, Verona 
Dobrică, Mircea Nove, Con
stantin Manolache, Mihai Sta- 
mate și mulți alții.

Expoziție de artă
Casa raională de 

cultură din Fălticeni 
a deschis 
muzeului 
expoziție 
populară, 
biecte de
Iară expuse nu fost 
colecționate de prin 
satele raionului.

în sălile 
raional o 

de artă 
Cele 62 0- 
artă popu-

I. PROTOPOPESCU 
corespondent

populară
Numărul mare de 

vizitatori admiră 
printre alte exponate, 
frumoase costume na
ționale, cusături, bon- 
dițe, chimire, covoa
re etc și o cămașe în
florată de o frumuse
țe rară, confecționată 
cu too de ani în 
urmă.

Cele mai multe o- 
biecte expuse aparțin 
colectivistelor: Axinte 
Teodora, Chiriță Ele
na, Strelciuc Mali fi 
Sava Natalia.

THEODOR
MANCAȘ 

corespondent
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In curînd, in librării
••

Ne-am adresat tovarășului 
Ion Bănuță, directorul Editu
rii pentru literatură, pentru a 
afla amănunte privind planul 
aparițiilor.

— Anul acesta, al XX-lea 
de la Eliberarea patriei noas
tre, este un an deosebit de bo
gat, aparițiile editoriale con- 
firmînd prezența în întâmpi
narea sărbătorii a întregului 
front scriitoricesc, de la Tu
dor Arghezi, la Ana Blandia- 
na. Cărțile, interesante atât 
prin tematica abordată cît și 
prin valoarea lor artistică, — 
asupra acesteia, desigur, e pre
matur să facem aprecieri a- 
cum — îmbogățesc literatura 
noastră contemporană.

— Cititorii sînt dornici să 
afle ce volume de versuri sînt 
în curs de apariție.

— Voi începe cu volumul 
„Cadențe" de Tudor Arghezi 
— deja apărut — un eveni
ment literar, volum care adau
gă vastei și inegalabilei opere 
de cunoaștere a omului. încă 
un giuvaier. Mihai Beniuc va 
fi prezent cu un nou volum 
de versuri intitulat „Cu faru
rile aprinse". Semnalăm, de a- 
semenea, prezența lui Dan 
Deșliu, al cărui volum „Minu
nile de fiecare zi“ oferă citi
torului spectacolul marilor 
realizări ale societății noastre

socialiste. Eugen Frunză sem
nează volumul „întoarcerea ti
nereții furate", Virgil Teodo- 
rescu un altul, „Semicerc*, iar 
tînărul Ion Alexandru va fi 
prezent cu volumul său de 
debut „Cum să vă spun". Pe 
lîngă acestea, Editura pregă
tește un volum antologic din 
poezia contemporană.

Și în proză recolta este deo
sebit de bogată. Pop Simion 
a scris un roman despre via-

Interviu cu

Ion Bănuțâ
directorul Editurii 
pentru literatură

ta minerilor, intitulat „Triun
ghiul*. Un prozator care de
butează este Ion Brad, cu ro
manul „Descoperirea fami
liei*. Nu vor lipsi Constantin 
Chiriță. Comeliu Leu și. alt 
debutant, Titus Mocanu cu vo
lumele: „Pasiuni*, „Putere- și, 
respectiv, romanul „Stăpînii*. 
Cărți de reportaje semnează 
Traian Coșovei și Bodor Pal.

— V-am ruga să ne spuneți 
ceva despre prezența tinerilor 
scriitori.

— De curînd a apărut „Că
lătoria", carte de debut a lui 
George Bălăiță, un original și 
foarte talentat prozator, care 
începe să fie, de altfel, confir
mat și de critica noastră. Fă- 
nuș Neagu va fi prezent în li
brării cu un volum de „Po
vestiri-, iar Dumitru Radu Po
pescu cu un altul de schițe, in
titulat „Fata de la miază-ziu.

— în domeniul reeditărilor 
ce surprize ați pregătit citito
rilor ?

— Publicul cititor va găsi cît 
de curînd în vitrinele libră
riilor noi ediții ale romanelor 
„Desculț* și „Pădurea nebună" 
de Zaharia Stancu, „Morome- 
ții* de Marin Preda, „Setea* de 
Titus Popovici. „De la 
încoace* de V. Em.
..Nopți înfrigurate" de 
Mihale și altele.

— O ultimă întrebare : dra
maturgii.^

— Da. Am reunit în două 
volume cele mai reprezentati
ve creații din dramaturgia 
noastră contemporană. Pasio- 
nații teatrului vor întâlni 
nume cunoscute. ca ale lui 
Hori a Lovinescu. Alexandru 
Mirodan. Paul Everac și alții. 
Amintesc că această culegere 
va fi editată în colecția bi
blioteca pentru toți*.

potop 
Galan, 
Aurel

M. A

NOI CĂRȚI
ȘTIINȚIFICE

Un savant
și epoca lui:

PAUL
LANGEVIN

Volumul recent apărut, în- 
chinat lui Paul Langevin, in 
colecția „Oameni de seamă*, 
este mai mult decit o biogra
fie științifică.

Ion Ghimeșan 
fresca unei întregi epoci, 
mijlocul căreia Langevin a 
promovat întotdeauna cauza 
adevărului și dreptății so
ciale.

O informație foarte amplă, 
bazată în mare parte pz Iz 
cumente furnizate de * 
marelui savant, i-â _ 
lui I. Ghimeșan să înfățișeze 
nu numai momentele princi
pale ale vieții și operei lui 
Paul Langevin, dar și nenu
mărate fapte inedite, puțin 
cunoscute sau necunoscute ci
titorului de

Langevin 
din pleiada 
ai secolului 
deschis drumuri cu totul noi 
în cercetarea tainelor mate
riei. Cartea indică rolul în
semnat jucat de Langevin in 
studiul razelor X, al proprie
tăților ionilor in gaze, în teo
ria cinetică a gazelor, magne
tism, teoria electronilor și 
teoria relativității. Tot el este 
considerat creatorul tehnicii 
moderne a ultrasunetelor. Lu
crările sale au exercitat o in
fluență considerabilă asupra 
fizicienilor din prima jumăta
te a secolului nostru.

Scrisă frumos, cu autentice 
calități literare, cartea re
învie în fața cititorului ma
rea personalitate a savantu
lui, elanul său generos, inte
ligența sa pătrunzătoare și o- 
riginală. Păcat numai că pre
zentarea contribuției științifi
ce a lui Langevin se face 
uneori anost și insuficient de 
clar, mai ales atunci cînd se 
încearcă explicarea concretă 
a semnificației descoperirilor 
sale. Opera ar fi meritat, cre
dem, să fie înfățișată tot atît 
de viu ca și omul. Ar mai fi 
fost interesant, de asemenea, 
să se arate legăturile ce au 
existat între Langevin și unii 
fizicienii romîni (Proca, Hur- 
muzescu etc.).

Sînt, desigur, deficiențe pe 
care o viitoare ediție le va 
putea remedia.

Așa cum se prezintă, car
tea se numără printre lucră
rile reușite publicate în co
lecția „Oameni de

schițează
în

pe do- 
familia 
permis

la noi.
a făcut parte 

mariior fizicieni 
nostru, care au

seamă“.

I. M. ȘTEFAN

Cercetarea solului
pe teren

A apărut recent o carte in
teresantă pentru pedologi : 
Cercetarea solului pe teren, 
semnată de inginerul Nicolae 
Florea.

Prezentînd principiile și me
todica studierii complexe a so
lurilor și a întocmirii hărților 
de soluri la diferite scări, au
torul subliniază importanța u- 
not cercetări multilaterale a 
solului pentru rezolvarea unor 
probleme legate de dezvoltarea 
agriculturii (de ameliorare, de 
chimizare) ținlnd seama de 
condițiile naturale speciiice 
fiecărui teritoriu.

Lucrarea — Cercetarea so
lului pe teran — întocmită pe 
baza unor numeroase studii și 
cercetări efectuate în diferite 
regiuni ale țării, pe baza unor 
vaste analize de laborator, pu
ne la îndemîna tehnicienilor 
în domeniul agriculturii un 
material util, bogat documen
tat și bine sistematizat.

G. CIOBOTARU 
pedolog

Ghețarul subteran „Focul viu' din Munții Apuseni.

Instantanee hunedorene

La 14 iulie, începe la Mamaia

A doua ediție
a Festivalului

de muziccf
ușoară

• In primă audiție

24 lucrări

• Prezenți la Festi

val: 15 soliști dintre

cei mai cunoscufl

• La reușita con-

certelor își aduc

contribuția orches-

Printre muncitorii apreciați ai Uzinei de mașini electrice- 
București se numără și matrițe rul Ion Teodor eseu. Buna pre
gătire profesională 11 ajută să execute lucrări de cea mai bună 
calitate și să-și îndeplinească angajamentele în întrecere. Ia- 
tă-l în iotograiie, lucrînd la o piesă din segmenfi pentru o 

tobă de rotor.

Cerc foto pentru amatori
Pentru a da posibilitate 

elevilor să îndrăgească ana 
fotografici, la școala generală 
de 8 ani din comuna Bicsad, 
raionul Sf. Gheorghe. a luat 
ființă de curind un cerc foto, 
în cadrul căruia fiii colectivi
știlor din comună inoață arta 
fotografică. Laboratorul foto a - . .fort înzestrat eu toate eps-

ratele necesare fotografierii, 
developării și copierii. în cin
stea zilei de 23 August, mem
brii cercului pregătesc un al
bum cu tema „Te slăvim 23 
August* care va oglindi trans
formările petrecute în comuna 
Bicsad în cei 20 de ani de via
ță nouă.

Excursie de documentare
Pentru viitorii ingineri de 

foraj și exploatarea sondelor 
de la Facultatea de foraj a 
Institutului de petroL gaze și 
geologie, decanatul a organi
zat zilele trecute o excursie 
de documentare prin țară 
pentru 7 zile. Cei 70 de stu
denți au fost însoțiți de cadre 
didactice din cadrul facultății. 
Ei au vizitat orașele Buzău, 
Urziceni, Rîmnicu Sărat Foc
șani, Mărășești, Piatra Neamț.

Cluj și Sibiu. *n aceste locali
tăți studenții au vizitat nume
roase monumente istorice, hi
drocentrala de la Bicaz, Lacul 
Roșu, un grup de sonde de 
extracție din zona Mediașului, 
mînăstirea Cozia, Laminorul 
de țevi din Roman și altele.

Pentru studenți, excursia a 
fost deosebit de utilă.

A. CONSTANTIN

Unde mergem să învățăm ?
în cele șase secții ale școlii 

noastre — proiectanți arhitec
tură, proiectanți construcții, 
proiectanți instalații, laboranți, 
topografi și desenatori — în
vață peste 600 de elevi, cu toții 
absolvenți ai școlilor medii de 
cultură generală.

La secția de arhitectură se 
studiază teoria arhitecturii, 
istoria arhitecturii, sistemati
zare, proiectare, desen orna
mental etc. Elevii au la dispo
ziție săli de clasă spațioase, 
(localul școlii a fost construit 
anul trecut), opt săli de pro
iectare, săli de machetaj, la
borator foto și o sală de pro
iecții cu peste 100 de locuri. 
Aici se țin și ore de curs — 
la istoria arhitecturii, la teo
ria arhitecturii și la desen or
namental. Prelegerile tovară
șilor profesori la aceste mate
rii sînt întotdeauna exempli
ficate cu proiecții: secvențe 
din filme documentare sau 
diafilme. Pentru pregătirea 
lecțiilor elevii au acces la bi
blioteca C.S.Q.A.S. ; dar și în 
școală există o bibliotecă foar-

te bine înzestrată : abonamen
te la toate publicațiile de spe
cialitate romînești și străine, 
peste 14 000 de lucrări de ar-

ȘCOALA

Sîntem în sala clubului secției 
control calitativ. Expunerea „Fru
musețile patriei noastre oglindite 
în operele scriitorilor contempo
rani* s-a terminat de cîteva mi
nute dar privirile celor aproape 
200 de tineri rămîn îndreptate 
spre scenă.

Cu poezia „Țara mea" de Tudor 
Arghezi începe seara literară orga
nizată de comitetul U.T.M. al sec
ției. Recita tînărul muncitor Pichiu 
Dan. Rînd pe rînd, Ion Drăgănescu, 
Silvia Cîmpeanu, Constantin Coșe- 
reanu, Pahonțu Valentin recită 
poezii închinate frumuseților pa
triei, noilor construcții ale socia
lismului. Prin montajul literar 
muzical prietenii poeziei ilus
trează și viața lor nouă, de mun
citori ai combinatului siderurgic, 
ritmul vertiginos al transformări
lor cotidiene, eroica muncă a 
oțelarilor. Asemenea manifestări 
au intrat în tradiția acestui tînăr 
colectiv. în. ultimul timp au avut 
loc trei seri literare, printre care 
una omagială, dedicată marelui 
Emines cu.

în excursii, la muncă patriotică, 
în adunări generale sau cînd sînt 
organizate diferite concursuri — 
cîntecul și poezia sînt tovarăși ne
lipsiți. Ultima excursie la Cisnă- 
die a prilejuit un schimb de ex
periență util între tinerij munci
tori hunedoreni și textiliști, privind 
activitatea culturală, împreună 
prezentînd un variat program ar
tistic. Spontaneitatea cu care tine
rii de la Combinat au ieșit pe 
scenă să recite dovedește din plin 
prețuirea de care se bucură cînte- 
cul și poezia în rîndul tinerilor 
acestei secții. Concursurile fulger 
„Cine recită mai frumos?" organi
zate în pauza de prînz, prezența 
recitatorilor la programul „Joii 
tineretului" sau la o acțiune cul- 
tural-sportivă stimulează pasiunea 
tinerilor pentru poezie. Un ajutor 
competent în această acțiune sînt 
Ion Drăgănescu și Panaitescu Ni- 
eolae, membri ai cenaclului literar 
din localitate, care se ocupă în-

deaproape de modul în care tine
rii învață poeziile, 
prețioase mai ales 
model.

La clubul secției 
rii s-au adunat cu 
înaintea începerii adunării gene
rale U.T.M. Astăzi și-au propus 
să învețe o nouă poezie : „Țării 
mele" de Victor Tulbure. Versu
rile se memorează repede îneît Ia 
sfîrșitul celor douăzeci de minute 
fiecare tînăr ar putea recita. Săp- 
tămînal, repertoriul de poezii al 
tinerilor de la secția aer-gaz se 
îmbogățește cu noi și noi versuri 
din creația lui T. Arghezi, M. 
Beniuc, Alex. Andrițoiu ș.a.

Primii pași au fost făcuți însă 
greu. La început emoționat și ti
mid, tînărul Lungu Nicolae este

dînd indicații 
prin recitările

aer-gaz, tine-
20 de minute

a Poezia pe scenă
• Iubitorii versurilor — 

la lucru
• Tinerii învață cîntece 

noi
• Formațiile corale își 

sporesc efectivele

acum unul din cei mai buni reci
tatori ai combinatului. Aici poe
zia a găsit un teren fertil, a tre
zit pasiuni nebănuite. Aceeași 
preocupare pentru învățarea de 
noi poezii am întîlnit-o și la ti
nerii din organizațiile U.T.M. de 
la laborator, cocserie, laminorul 
8oo și altele.

Asistăm la un original recital 
de poezie. Înainte de a recita ti
nerii rostesc sfios un fel de „măr
turisire" : „îmi plac atît cînte- 
cele, cît și poeziile. Mă pasionează 
însă poeziile" — spune frezorul 
Copăceanu Victoria. Rectificatorul 
Popescu Ion: „Gustul pentru poe
zie l-am căpătat la școala serală, 
datorită contactului cu versurile 
marilor noștri poeți".

Lăcătușul Napău Aurel: „N-am 
ce se adaug. M-a cucerit poezia și

doresc de mult să recit". Un mo
ment de liniște. Ar trebui ca pri
mul recitator să înceapă. Așa se 
și înrimplă.

La secția aglomerator II reper
toriul se îmbogățește permanent 
cu noi cîntece, tinerii de aici au 
inițiat un interesant concurs în
tre schimburi. După terminarea 
orelor de muncă, de două ori pe 
sâptâmînă, tinerii rămîn pentru a 
învăța fie un cîntec despre patrie, 
fie un cîntec din folclorul nou. 
Acum, în sala clubului, peste 
cinci zed de tineri din primul 
schimb pun la punct ultimele 
două strofe ale dntecului „Tine
ret, mindria țârii-.

Radu Gh., specialistul primei 
grupe, dâ indicații competente 
(este unul din membrii vechi ai 
corului) privind modul cum tre
buie străbătute etapele învățării 
unei dn.tec. Versurile sînt deja 
învățate rămînînd ca tinerii sâ se 
familiarizeze cu melodia. Se antă 
pe rind dte o strofă, se fac mid 
corectări, apoi în întregime.

Ion eseu Gh„ Knuf Matei, Cutu- 
lovski Gh. împărtășesc din expe
riența lor de artiști amatori, re
zultatul fiind dubiu: tinerii fri în
sușesc forma exactă a interpretă
rii iar in rindul formațiilor artis
tice de amatori își anunță parti
ciparea din zi în zi tot mai mulți 
tineri.

...După ora de schimb din hala 
atelierului mecanic răzbate o voce 
însoțită de acordurile unei chitare 
și al unui acordeon. Tinerii ate
lierului s-au adunat în sala clubu
lui, pentru a face ultima repetiție 
cu cîntecul „Să fii partidului oș
tean".

Spectatorii — muncitorii mai 
vîrstnici, li se alătură tinerilor și 
melodia se amplifică.

„Tinerețea ne cucerește pe toți, 
spune un bătrîn frezor, așa că nu 
poți sta deoparte". Și ca o confir
mare, cîntecul „Tineret, mîndria 
țării" răsună puternic din pieptu
rile tuturor.

tre apreciate, actori.

regizori, pictori sce

nografi

N. ADAM

Peste cîteva zile, 
Teatrul in aer liber 
de la Mamaia va 
găzdui un nou eve
niment artistic — 
intrat de-acum în 
tradiție: cel de-al 
doilea Concurs șt 
Festival de muzică 
ușoară. înscrisă pe 
agenda manifestă
rilor culturale care 
cinstesc aniversarea 
celor 20 de ani de 
la Eliberare, a doua 
ediție a Festivalu
lui este așteptată cu 
deosebit interes.

O primă etapă a 
muncii juriului s-a 
încheiat. în con
cursul organizat de 
Comitetul de Stat 
pentru Cultură si 
Artă s-au selecțio
nat din peste 300 
de lucrări — 24 din
tre cele mai repre
zentative creații, 
variate ca temati
că, factură, stil — 
ce vor fi prezen
tate la Mamaia 
în primă audiție. 
Asupra consacrării 
și circulației 
viza o va __
însă în confrunta
rea de la 14 iulie — 
exigența juriului și 
a marelui public. 
Ca ?i la prima edi
ție din anul trecut, 
acesta își va spune

muzica ie : 
lucrările

lor 
da

cuvîntul notînd în 
fișele de concurs a- 
precierile la fiecare 
din piesele selecțio
nate și incluse în 
programele concep
telor festivalului. 
Notăm cîteva amă
nunte semnificative 
ale acestei noi com
petiții 
printre
noi, la concerte vor 
fi audiate și uncie 
din creațiile valo
roase realizate in 
ultima vreme. As
cultătorii prezenți 
în sala Teatrului de 
la Mamaia — ca și 
cei aflați în fața 
aparatelor de ra
dio și televiziune 
— se vor reîntilni 
cu 15 dintre cei 
mai cunoscuți in
terpret de muzică 
ușoară. Acompania
mentul partiturilor 
și textelor în primă 
audiție va fi susți
nut de orchestra de 
estradă a Radiotele- 
viziunii (dirijor: 
Sile Dinicu), orches
tra de muzică u- 
șoară a Casei de 
discuri ^Electr e- 
cordu (dirijor: Al. 
Imre), orchestra 
Teatrului satiric 
muzical „C. Tăna- 
se“ (dirijor: Gelu 
Solomonescu). Pen
tru mai buna relie-

fare a noilor creații 
ca și pentru afir
marea stilurilor 
proprii ale inter- 
preților, prezentarea 
cîntecelor se va 
face în dublă inter
pretare. La reușita 
Festivalului își vor. 
aduce contribuția 
cunoscuți actori (ca 
prezentatori ai pro
gramelor : Mircea 
Crișan, Stela Po
pescu, Radu Zaha- 
rescu, Mihai Ciucă), 
regizorul Dinu Cer- 
nescu și pictorul 
scenograf Dan Nem- 
țeanu. Editura mu
zicală a Uniunii 
Compozitorilor și 
„Electr ecord-ul“ au 
pus la dispoziția 
publicului caiete și 
discuri cu noile lu-: 
crări.

Așteptată cu viu 
și îndreptățit inte
res, noua competiție 
muzicală sperăm sa 
reliefeze reușite pa
gini de muzică u- 
șoară 
stimulînd 
inspirația și răs
punderea creatori
lor și interpreților. 
acestui gen cu mi
lioane de prieteni.- 
înaintea primului 
gong și al primei 
ridicări de baghetă !• 
succes I

rormneasca, 
totodată

3

Excursie pe litoiai

realizare a arhitecturii indu
striale), construcțiile de la 
Onești, Borzești, Piatra Neamț 
și monumentele istorice ale 
Moldovei.

La secția de laboranți se 
studiază electrotehnică, chi
mie, rezistența materialelor, 
elasticitate etc. Elevii acestei 
secții efectuează opt ore săp- 
tămînal de lucru în labora-

pografii, ei participă la deter
minări geodezice, planuri to
pografice, lucrări cartografice 
și descifrări fotogrametice.

La fel de interesantă este 
și activitatea elevilor din ce
lelalte secții: construcții, in
stalații, desenatori. în școală 
aceștia studiază materii de 
specialitate — rezistența ma-

In școală se desfășoară tot
odată și o bogată activitate 
de inițiere științifică în cercu
rile pe materii. în cercul de 
arhitectură, de pildă, au 
fost prezentate referate care 
au trezit interesul elevilor: 
„Frumosul în arhitectură", 
„Influența factorilor naturali 
asupra arhitecturii", „Culoa
rea în arhitectură' etc.

Cinematografe

TEHNICA DE ARHITECTURĂ
Șl CONSTRUCȚIA ORAȘELOR

hitectură, construcții, topogra
fie, numeroase volume de lite
ratură.

în fiecare lună se organi
zează excursii de studiu. Nu
mai în anul școlar trecut au 
fost vizitate Valea Oltului, 
Curtea de Argeș, Castelul Hu- 
niazilor, Sibiul, termocentrala 
de la Doicești (o însemnată

toarele I.N.C.E.R.C. (Institutul 
de cercetări în domeniul ma
terialelor de construcții). Pa
tru ore sînt efectuate în 
timpul programului obișnuit 
de lucru, sub îndrumarea spe
cialiștilor institutului, iar în 
alte patru —• cînd laboratoa
rele sînt libere — elevii lu
crează singuri. Cît privește to-

terialelor, tehnica construcții
lor, instalații sanitare și in
stalații de încălzire, desen 
tehnic etc. Ei au la dispoziție 
laboratoare bine înzestrate, 
săli de proiectare ; cursurile 
sînt ținute de profesori bine 
pregătiți, majoritatea spe
cialiști din producție.

Membrii cercului foto 
participat la toate excursiile, 
au făcut numeroase fotografii, 
prezentînd apoi — într-o ex
poziție deschisă în școală — 
realizările arhitecturii mo
derne, precum și aspecte ale 
arhitecturii vechi. In cercul 
de artă plastică se studiază,

au

de asemenea, probleme de 
specialitate : decorația de ar
hitectură, pictura, studii în 
cărbune, compoziție, grafica 
proiectelor de arhitectură.

Asemenea cercuri funcțio
nează și pe lîngă celelalte sec
ții : topografice, construcții, 
instalații etc. Membrii acestor 
cercuri au prezentat nume
roase lucrări cu subiecte lua
te din practică.

In ceasurile de răgaz elevii 
pot participa la cercul mu
zical, la cercul literar, la 
repetițiile echipei de teatru 
sau ale brigăzii de agitație, la 
concursuri „Cine știe, cîștigă" 
pe teme de specialitate, lite
rare, muzicale, sportive, la ac
tivitățile în clubul căminului 
(în cămin locuiesc majoritatea 
elevilor), se organizează au
diții la radio și vizionări la 
televizor, seri literare, de po
ezie, reuniuni.

OCOLUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 
DE ZILE — cinemascop (ambele 
serii) rulează Ia Republica, orele 
9,30; 13; 16,30; 20,15, București 
orele 8,30; 11; 15,30; 19,15, Fero
viar orele 10; 13,30; 17; 20,30, Gri- 
vița orele 9- 12,30; 16; 19,30, Doi* 
na, grădină, orele 21 — MA* 
DAME SANS-GENE film pentru 
ecran panoramic rulează la Patria 
orele 9,45; 12; 14,15» 16,30; 19j
21.15 — KOZARA rulează la Car*
păți orele 10; .12,30; 15; "17,30; 20r 
Aurora orele 10; 12(30?45, 17,30; 
Modern orele 10; 12,30; 15,
17,30; 20 — COMISARUL, rulează 
la Capitol, orele 9,30; 11,45; 14»
16,15; 18,45; 21,15 — LUMEA
MARE A CELOR MICI rulează Ia 
Flamura orele 10; 12,15; 16; 18,15; 
20 — ȘEHEREZADA — cinema
scop rulează la Festival, orele 
8; 10,15; 12,30; 15; 17,30» 20, gră
dina, orele 20,30, Excelsior, orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21>30 — 
AM AJUNS ȘI REGE rulează la 
Central orele 10,30, 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30» 20,30, Arta orele 16s 
18; 20 — DOMNIȘOARA... BARBĂ 
■ALBASTRĂ rulează la Lumina ore
le 10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30 —‘ 
OMUL DIN FOTOGRAFIE — ru
lează la Union, orele 15; 17» 19; 
21, Crlngași orele 16; 18,15; 20,30 
— SLUJNICA rulează la Victoria 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15» 20,30, 
la Miorița orele 10; 12, 14; 16,
18.15 , 20,30 — CULISELE VARIE- 
TEULUI rulează la Doina orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15» 20,30, pro
gram pentru copii la ora 10 — 
DOI COLONEI rulează la Giuleștl 
orele 10» 12; 14; 16; 18,15; 20,15, 
Volga orele 10; 12; 14; 16; 18,15, 
20,30 — ÎNDRĂGOSTITUL rulează 
la Cultural orele 15; 17- 19; 21 —> 
ÎMBLÎNZITORII DE BICICLETE, 
cinemascop rulează la Dacia, orele 
9» 11; 13; 15; 17; 19; 21 - ASA
SINUL DIN CARTEAf DE TELE
FON rulează la Buzoști orele 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15, Melodia orele 
9; 11; 15; 17; 19; 21,15, FÎoreasca 
orele 10,30; 16; 18,15; 20,30, CE
RUL ȘI MOCIRLA rulează la Bu- 
cegi orele 10; 12; 16; 18; 20, grâ- 
J‘~* —Viitorul orele

, Drumul Serii 
20 — FRAȚII
cinemascop ru- 

orele 11, 16?

VALERIA IVAN, ADRIANA

PELEPCIUC, CORNELIU 10-

NESCU, PETRE BOȚEA

elevi, Școala tehnică de arhi
tectură și construcția orașelor 

•București

dină orele 20,30, 
16; 18,15» 20,30,
orele 16; 18; 5
CORSICANI — <
lează la Unirea,
18,15, înfrățirea între, popoare 
orele 10; 15; 17,15, 19,30 - FATA 
DIN CASA ROȘIE rulează la To
mis orele 10; 12» 14, 16,30; 18,30
— CUBA 58 rulează la Flacăra, 
orele 16,30; 18,30; 20,30 — PERI- 
GA DE AUR — cinemascop ru
lează la Cosmos orele 16; 18; 20
— ROSITA rulează la Vitan orele
16; 18; 20 — LUMEA COMICĂ A 
LUI HAROLD LLOYD rulează Ia 
Munca orele 16; 18,15; 20.30, Co- 
lentina orele 15,30; 17,45- 20 — 
FRUMOASA AMERICANĂ' rulează 
la Moșilor orele 15; 17- 19 — TO
TUL DESPRE EVA rulează la Pro
gresul orele 15; 17, 19, 21, APAR
TAMENTUL rulează ia Lira orele 
15; 17; 19 — ANACONDA rulează 
la Ferentari orele 16 30; 18,30,
20,30 — DEZRÂDĂCINAȚII rulea
ză Ia Cotroceni orele 16; 18; 20,



Vizita tovarășului 
Gheorghe Apostol în Austria
SALZBURG 9. — Corespon

dentul Agerpres, St. Deju, 
transmite :

în dimineața zilei de 9 iulie, 
prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Gheorghe Apostol, 
împreună cu vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Con
stantin Tuzu, și alte persoane 
oficiale însoțiți de vicecance
larul dr. Bruno Pittermann a 
plecat de la Salzburg cu tre
nul spre cea mai mare hidro
centrală din Austria, Kaprun.

La sosire ing. Rudolf Furst, 
șef de secție în Ministerul

Tratative pentru formarea 
viitorului guvern italian

ROMA 9 (Agerpreș). — La 
Roma continuă să se desfă
șoare întrunirile reprezentan
ților celor patru partide ma
joritate din Italia (partidul 
democrat-creștin, partidul so
cialist, partidul social-demo
crat și partidul republican). 
Joi a fost a treia zi de trata
tive în care s-au discutat pro
bleme legate de formarea vii
torului guvern de centru- 
stînga.

Cele patru partide sînt re
prezentate la aceste întruniri 
în felul următor: Partidul 
democrat-creștin — Aldo Mo
ro și secretarul partidului. 
Mariano Rumor; partidul so
cialist : Pietro Nenni și secre
tarul partidului, Francesco de 
Martino; partidul social-de
mocrat : Giuseppe Saragat și 
secretarul partidului, Mario 
Tanass; partidul republican : 
Ugo la Malfa și Oronzo Rea
le. Din fiecare partid partici
pă și liderii grupurilor parla
mentare.

După cum relatează agenția 
ANSA, în ședințele reprezen
tanților celor patru partide se 
discută problemele actualei 
conjuncturi economice ale ță
rii, reformele de structură 
prevăzute de programul gu
vernului precedent de centru- 
stînga: reforma urbanistică 
și a construcțiilor populare, 
reforma agrară, Instituirea 
unui program de autonomie 
regională pe • scară națională 
și problemele unui viitor plan 
cincinal de dezvoltare econo
mică a țării.

..Tratativele între delegații 
celor patru partide pentru

La Festivalul de la Karlovy-Vary

Filmul „Strâinul" și interpreta săi 
călduros aplaudați

■ a Karlovy Vary săp- 
tămîna a început cu

o zi în care atenția 
generală s-a îndrep
tat spre prezența ro- 
mînească la festival. 
Luni dimineața, bu

letinul festivalului a apărut cu un 
bogat . cuprins dedicat filmului 
„Străinul", și cinematografiei ro
mânești în general. în interviul 
său, regizorul Mihai Iacob arăta 
printre altele că a dorit ca filmul 
să relateze într-un fel povestea 
propriei sale generații. Seara, pu
blicul și delegațiile de participant, 
îndreptîndu-se spre sala festiva
lului, făceau cunoștință cu princi
palii interpret ai filmului din nu
meroasele panouri luminoase care 
prezentau cu gust și ingeniozitate 
(arhitect Liviu Popa) scene impor
tante din filmul romînesc. La ora 
21,30, în fața unei săli pline și 
cordiale, a răsunat tradiționalul 
semnal al festivalului. Pe scena 
inundată de lumina reflectoarelor 
a urcat delegația romînă spre 
a fi prezentată publicului. Re
gizorul filmului și Ștefan Ior- 
dache, interpretul principal, au 
fost călduros aplaudați. Filmul 
„Străinul* este prezentat la festi
val în premieră mondială. Filmul 
a fost urmărit cu interes și sim
patie de public. Povestea elevului 
Andrei Sabin, a tînărului singura
tic, în căutarea unei societăți 
prielnice adevărului și frumuseții 
se încheie pe fundalul impresio
nant al victoriei insurecției ar
mate de la 23 August 1944, și al 
triumfului forțelor democratice 
conduse de partid. Lumea puterni
că și eroică în care se încadrează 
fostul „străin" de societate este o 
lume nouă, în care tînăra genera
ție își va găsi rostul și realizarea 
idealurilor sale. După spectacol 
delegația romînă a primit nume
roase felicitări din partea unor 
personalități artistice și a multor 
spectatori.

A doua zi dimineața a avut 
loc conferința de presă a dele
gației romîne care s-a desfășurat 
într-o atmosferă amicală în pre
zența unui număr mare de ziariști, 
cronicari cinematografici și ci
neaști. Conducătorul delegației, 
Mihnea Gheorghiu, regizorul și in
terpretul principal al filmului au 
avut de răspuns la numeroase în
trebări privind cinematografia ro

Transporturilor și Energiei 
Electrice, i-a salutat pe oas
peții romîni în numele minis
trului Otto Probst. Directorul 
hidrocentralei, Fritz Nyvelt, a 
dat explicații referitoare la 
hidrocentrală.

La prînz, conducerea hidro
centralei a oferit o masă la 
Casa de oaspeți Kesselfall- 
haus, după care au vizitat ba
rajele Wasserfallboden și 
Moserboden situate la mari 
altitudini.

în cursul serii oaspeții ro- 
fnîni s-au înapoiat la Sal
zburg.

constituirea unui nou guvern 
sub președinția lui Aldo 
Moro se anunță de lungă du
rată, mai mul: decît se cre
dea la începu:-, scrie agenția 
ANSA. Dificultățile exj&ente 
în calea unei rapide soluțio
nări sînt datorate faptului că 
aripa de stingă a partidului 
socialist s-a desolidarizat de 
Pietro Nenni și Francesco de 
Martino, cerind ca programul 
viitorului guvern să prevadă 
măsuri urgente în vederea 
realizării reformelor de struc
tură. pentru îmbunătățirea 
situației oamenilor muncii. 
Antonio Giolitti. din partidul 
socialist, care in cabinetul 
precedent a fost ministrul 
bugetului, a refuzat să parti
cipe la aceste tratative, decla- 
rind că ..perspectivele îi par 
negative-. Pe aceeași poziție 
s-a situat și Ricardo Lom
bardi, directorul ziarului 
..Avânți", organul oficial al 
Partidului Socialist Italian. In 
același timp, aripa de dreapta 
a partidului democrat-creștin 
nu vrea să renunțe la idee a 
acordării de către stat a fon
durilor pentru școlile particu
lare, girate de institutele re
ligioase. Celelalte partide se 
opun.

în cercurile politice din 
Roma se spune că «tratativele 
sînt acum într-o fază în care 
liderii care participă trebuie 
sâ-și pună problema reacțiilor 
pe care le vor avea aripa de 
stingă a partidului socialist și 
aripa de dreapta a partidului 
democrat-creștin în cazul unui 
eventual acord între cele pa
tru partide".

mînă, specificul producției noastre 
de filme, perspectivele ei de dez
voltare, sau privind realizarea 
„Străinului", a problematicii lui. 
Ziariștii au cerut regizorului lămu
riri cu privire la procesul de ac
țiune al filmului și s-au arătat in
teresați de modul în care filmul 
impune viața personală a eroilor, 
cu evenimente istorico-sociale care 
le încadrează. Pentru a cunoaște 
opinia lor despre filmul nostru 
ne-am adresat actriței Betsy Blaer, 
binecunoscută publicului romînesc 
și lui Antal Pager, actor maghiar 
ce a obținut anul acesta la Can
nes premiul de interpretare mas
culină. „Este un film interesant 
care mi-a plăcut — ne-a declarat

CORESPONDENȚĂ TELEFONICĂ

Betsy Blaer. Chiar dacă uneori 
firul acțiunii este cam complicat, 
povestea de dragoste este frumoa
să, mișcătoare și ușor de urmă
rit. Interpretul principal este foar
te bun, sensibil și emoționant, și 
a jucat cu discreție și sobrietate 
un rol plin de capcane". „In fil
mul dumneavoastră — ne-a spus 
Antal Pager — mi-a plăcut mult 
regia, imaginea și interpretul ro
lului principal, un tînăr de mare 
talent după părerea mea. In gene
ral, filmul are multă pregnanță și 
poate fi ușor recepționat de pu
blic".

ir
Ivirea soarelui mult așteptat a 

dus la o încălzire la propriu și la 
figurat a atmosferei festivalului, 
înviorarea resimțită se datorează 
poate și sosirii unor personalități 
și vedete ca: Georges Sadoul, Jean 
Effel, Luigi Comencini și... fru
moasa Claudia Cardinale, venită 
aici pentru mai puțin de 24 de 
ore ca sa asiste la conferința de 
presă a filmului „Fata lui Bube" a 
cărei interpretă este.

Transpunerea pe ecran a roma
nului lui Carlo Cassala, aparținînd 
regizorului Luigi Comencini, na
rează cu poezie și forță dramati
că înfiriparea unei iubiri și pie
dicile pe care le întîmpină împli
nirea acesteia în epoca tulbure de 
frămîntări politice de la sfîrșitul 
războiului și de după război. Fil
mul este axat pe conflictul sufle
tesc al Marei care deși nu a apar

DELEGAȚIA MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALI 

A R. P. ROMÎNI 
ÎN R. P. BILGARLA

PLEVEN 9. — Coresponden
tul Agerpres. Q Linte, trans
mite :

Delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne. con
dusă de tov. Ion Cosrna. pre
ședintele Sfatului Popular al 
Capitalei, a vizitat la 8 iulie 
orașul Vama și litoralul bul
gar. iar seara a sosit în orașul 
Veliko Tîroovo.

La 9 iulie delegația parla
mentară romînă a vizitat mo
numentele arhitectonice ale 
orașului Tîrnovo după care a 
plecat la Gabrovo. In acest 
oraș, a avut loc un miting la 
care au luat cuvîntul Ivan 
Ivanov, președintele Sfatului 
popular regional și Ion Cos- 
ma

Delegația romînă a avut 
convorbiri cu membri ai Co
mitetului executiv al Sfatului 
Popular regional și a vizitat 
mai multe întreprinderi indu
striale. La monumentul eroilor 
de la Șipka. înălțat în memo
ria luptătorilor căzuți în 
războiul din 1877. delegația 
parlamentară romînă a depus 
o coroană de flori.

------•------

Olimpiada internațională 
de matematică

Succesul elevilor romîni
MOSCOVA 9. — Corespon

dentul Agerpres, S. Podind, 
transmite: Astăzi s-a încheiat la 
Moscova cea de-a 6-a Olimpia
da internațională de matemati
că. La această întrecere anua
lă a tineretului școlar, inițiată 
în urmă cu șase ani de R. P. 
Romînă participă cei mai buni 
elevi — matematicieni din ță
rile socialiste.

Anul acesta, la Olimpiada in
ternațională de matematică au 
participat elevi din 9 țări: Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, R. P, Mon
golă, Polonia, Romînia, Unga
ria și Uniunea Sovietică.

Festivitatea Inmînării premii
lor a avut loc la Universitatea 
..Lomonosov*. Printre premianti 
s-au numărat și 5 elevi romîni: 
Octavian Biscodi din Craiova și 
Alexandru Vinea din București 
au fost distinși cu premiul doi, 
iar Tiber iu Spiral din Arad, 
Mihai Cherdu din Ploiești și 
Eleodor Popescu din Tumu Se
verin au primit premiul trei.

ținut decît o noapte logodnicului 
ei se consideră „fata lui Bube" și 
îl va aștepta cu fidelitate 14 ani 
pînă ce partizanul va fi ispășit 
omorîrea unui fascist în timp de 
pace. Condusă de mîna sigură a 
regizorului (secondat de un exce
lent operator), Claudia Cardinale 
se dovedește în rolul Marei, com
plexă și sensibilă, revelîndu-ne o 
aprofundare a mijloacelor sale de 
expresie artistică.

★
Tînăra cinematografie mongolă 

a fost reprezentată de o peliculă 
interesantă atît prin aspect cît și 
prin mijloacele de expresie cine
matografică, „Păcatul și Virtutea". 
Este povestea dragostei pure din
tre un tînăr călugăr budist și fata 
unei prostituate într-o Mongolie 
feudală în care valorile umane 
sînt înăbușite de dogme, de ipo
crizie, de spirit mercantil, dar 
forța sentimentelor lor va da ce
lor doi tineri puterea sa rupă cu 
trecutul, cu falsele principii reli
gioase, să plece în căutarea unei 
vieți noi, pe măsura aspirațiilor 
lor.

întâmpinat cu un viu interes 
filmul lui Louis Bunuel „Jurnalul 
unei cameriste" prezentat în con
curs sub culorile Franței, nu a 
răspuns decît în parte așteptări
lor. Inspirîndu-se din romanul lui 
Octave Mirbeau, dar plasînd ac
țiunea în jurul anilor 1930, Bunuel 
a compus cu măiestrie fresca des
compunerii mediului burghez a a- 
celei vremi, arătînd cu forță de
mascatoare legătura politică din
tre cercurile reacționare ale aces
tei burghezii și mișcarea fascistă 
din Franța. Din păcate însă reali
zatorul s-a lăsat tîrît de o anume 
înclinare spre morbiditate, punînd 
un accent prea mare pe violență 
și patologism, existent în latura 
naturalistă a romanului ecranizat, 
Impecabil realizat din punct de 
vedere artistic, și aici se simte 
mîna marelui Bunuel, filmul izbu
tește să aibă acea atmosferă, acel 
parfum al epocii îndeobște greu 
de obținut. Arhitectura filmului 
este construită cu o logică rigu
roasă, iar compoziția cadrelor slu
jește cu fidelitate ideea regizoru
lui înscriind parcă un subtitlu ne
văzut. Festivalul continuă.

MANUELA GHEORGHIU 
Karlovy Vary, 9 iulie.

U.R.S.S.: La Institutul de con
strucție a mașinilor electronice 
din Moscova se deschid noi la
boratoare. Printre acestea se 
numără și laboratoarele mașini
lor de calculat și de precizie. In 
iotograiie: un aspect din noile 

laboratoare.

Pentru 
denudearizarea 

bazinului 
mediteranean

ALGER 9. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans- 
mite : Conferința de la Alger 
pentru denudearizarea bazi
nului Mării Mediterane, con
vocată din inițiativa Comite
tului algerian pentru apăra
rea păcii, și-a încheiat lucră
rile.

în Comunicatul final și în 
Apelul adresat de conferință 
popoarelor, guvernelor și or
ganizațiilor internaționale — 
documente adoptate la sfîrși
tul lucrărilor — se cere spriji
nul acestora pentru denuclea- 
rizarea bazinului meditera
nean.

Denudearizarea Mării Me
diterane, se spune printre al
tele în Apel, va reprezenta o 
contribuție la mișcarea pentru 
dezarmarea generală, un pas 
hotărit pentru denudearizarea 
mondială.

Monumentul lui James Cook din insulele Tahiti așezat pe lo
cul unde a debarcat cunoscutul navigator englez. Turiști din 

toată lumea vin să admire acest colț al Oceaniei.

[pe scurt «pe scurt
SEUL. — Agențiile de presă 

anunță că autoritățile sud-co- 
reene continuă să-i reprime pe 
participanții la demonstrațiile 
antiguvernamentale ce au a- 
vut loc în Coreea de sud, în 
cursul lunii iunie. Curtea mar
țială din Seul judecă în pre
zent procesul unui grup de 20 
de tineri, acuzați de „atentat 
la securitatea statului" și pen
tru care acuzarea a cerut con
damnarea la închisoare pe ter
mene între 1 și 5 ani. In ace
lași timp, procesul unui grup 
de alți 56 de studenți, început 
la un tribunal militar din Seul, 
a fost întrerupt întrucît apă
rarea a cerut transferarea ca
zului într-o instanță civilă.

In Comitetul celor 18

GENEVA. — La Palatul 
Națiunilor din Geneva s-a 
desfășurat joi cea de-a 197-a 
ședință a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare, sub pre
ședinția lui C. N. Obi (Nige
ria). Ședința a fost consacrată

Conferința primilor miniștri 
ai Commonwealth-ului

LONDRA 9 (Agerpres). — în 
prima și a doua zi a conferinței 
de la Londra a primilor miniștri 
ai statelor membre ale Common- 
wealthului a fost luat în discuție 
primul punct de pe ordinea de zi 
referitor la situația internațională.

Douglas-Home, primul ministru 
al Angliei, a vorbit despre de
zarmare, relațiile Est-Vest și des- 
fire situația! din Asia de sud-est. 
n esență, expunerea sa a consti

tuit, după părerea observatorilor, 
o argumentare a politicii engleze 
de „forță și conciliere". Vineri va 
fi dat publicității un comunicat 
care va marca încheierea: discuții
lor asupra acestui prim punct al 
ordinii de zi.

în discursul său, premierul Fe
derației Malayeze, Tunku Abdul 
Rahman, a cerut membrilor Com
monwealthului, așa cum avertiza
se încă la plecarea de la Kuala 
Lumpur, un „sprijin eficace" în 
„confruntarea sa cu Indonezia". 
Pînă acum în cuvîntul luat de nu
meroși șefi de guverne numai pre
mierii Australiei și Noii Zeelande 
l-au susținut pe Abdul Rahman.

Observatorii politici relevă că 
situația din Rhodesia de sud a 
devenit una din problemele cele 
mai dezbătute la conferință. Nu
meroși șefi de guverne au amintit 
cererile insistente ale mai multor 
state africane de a se convoca de 
urgență o conferință constituționa
lă privitoare la viitorul Rhodesiei 
ce sad, la care să participe lideri 
ai tuturor partidelor și organizații- 

discutării măsurilor colaterale 
menite să contribuie la des
tinderea încordării internațio
nale și să ușureze calea spre 
realizarea unui tratat de de
zarmare generală și totală. Au 
luat cuvîntul reprezentanții 
S.U.A., R. S. Cehoslovace și 
Italiei.

CAIRO. - La 11 iulie, li
vor începe tratative între minis- 
trul afacerilor externe al Somalie:. 
Ahmed Yussef Duale și ministrul 
afacerilor externe al Etiopiei Ka- 
teina Yifru. Cei doi miniștri vor 
aborda problema diferendului de 
frontieră dintre cele două țări 5. 
alte probleme.

CARACI. — Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Pakistanului 
a anunțat că Pakistanul va 
acorda tot sprijinul convocării 
unei conferințe a celor 14 sem
natari ai acordurilor de la Ge
neva cu privire la Laos, care, 

lor africane din această colonie. 
Primul ministru al Kenyei, Jomo 
Kenyatta, i-a chemat pe șefii sta
telor Commonwealthului să spri
jine eliberarea africanilor, refe- 
rindu-se în mod special la situa
ția din R.S.A., Rhodesia de sud, 
coloniile portugheze. Președintele 
Republicii Ghana, Kwame Nkru- 
mah, și Albert Margai, primul mi
nistru al statului Sierra Leone, au 
invitat statele membre ale Com
monwealthului să adopte „o ati
tudine comună" în rezolvarea 
problemei sud-rhodesiene precum 
și a problemelor coloniale din A- 
frica și din alte părți ale lumii. 
Situația din Rhodesia de sud ur
mează a fi discutată într-o șe
dință plenară. în ședințele de joi 
a fost abordată, de asemenea, pro
blema sancțiunilor economice îm
potriva R.S.A. O altă problemă ri
dicată în ședințele de joi a fost 
aceea a relațiilor dintre statele in
dustriale și țările în curs de dez
voltare din cadrul Commonwealth
ului. Președintele Nkrumah și alți 
șefi ai guvernelor africane au pre
conizat adoptarea „unei atitudini 
comune și active".

Ayub Khan, președintele Pa
kistanului, a declarat în acest sens 
că țările industriale „trebuie să 
ajute țările în curs de dezvoltare, 
avînd sarcina de a ridica în pri
mul rind standardul de viață al 
acestor popoare".

Joi după-amiazâ a fost abordată 
și situația din Asia de sud-est. 
în acest sens, primul ministru al 
Ceylonului, Sirimavo Bandara- 
naike, a cerut membrilor Com
monwealthului să acționeze pen
tru soluționarea conflictelor din a- 
ceasta regiune, îndeosebi între In
donezia și Federația Malayeză, 
membră a Commonwealthului.

Mai mulți șefi de guverne au 
propus crearea unui secretariat 
permanent al Commonwealthului.

------•------

Tranzacție comercială 
sovieto-americană

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis că 
în urma unor tratative, orga
nizația comercială sovietică 
,31așinoimport‘ a cumpărat 
de la firma americană bJoy“ 
(Pittsburgh, statul Pennsyl
vania) 90 de combine, mașini 
de încărcat și vagonete auto
propulsate pentru Industria 
extractivă.

Aceasta este cea de-a doua 
tranzacție comercială încheia
tă de firma „Joy“ cu organi
zația „Mașinoimport". în anul 
1963 firma americană a vîn- 
dut în Uniunea Sovietică 5 
combine, cîteva vagonete 
autopropulsate și conveere în 
valoare totală de 1 700 000 do
lari.

Totodată firma „Joy" stu
diază problema achiziționării 
din Uniunea Sovietică a unei 
serii de mașini pentru pre
lucrarea metalelor.

veranității și neutralității Lao- 
sului“.

Exporturile mondiale 
de cafea

NEW YORK. — Biroul pan-a- 
merican al cafelei a dat publicită
ții recent anuarul statistic al ca
felei pe 1963. Potrivit datelor a- 
cestui anuar, exporturile mondiale 
de cafea in 1963 s-au ridicat la 
43 631 000 saci de cafea, fată de 
46 256 000 saci exportați in de
cursul anului 1962.

Valoric exprimat totalul cumpă
rărilor de cafea in 1963 s-a cifrat 
la 1 259 milioane dolari — la cafea 
crudă și 369 milioane dolari — la 
cafea prelucrată.

NEW YORK. — Administrația 
națională pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic (NASA) 
a anunțat că în zorii zilei de joi 
a fost lansată o rachetă cu două 
trepte, „Nike-Apache', la bordul 
căreia se află instrumente științi
fice destinate să măsoare intensita

potrivit declarației lui este 
„singura cale pentru asigura
rea unității, independenței, su-
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Guvernul haitian a adresat 
o plîngere Consiliului de Se
curitate în legătură cu intra
rea pe teritoriul țării a unor 
grupuri înarmate de exilați 
haitieni care au venit din Re
publica Dominicană. Referin- 
du-se la situația care domne
ște în Haiti și Republica Do
minicană, un corespondent 
special al ziarului „TIMES" a 
scris următoarele : 

„Cind Columb s-a îmbarcat pen
tru Spania în 1493 după ce a fă
cut prima descoperire în emisfera 
occidentală, se spune că el a ară
tat spre coasta insulei Hispaniola 
și ar fi spus : „Acolo, în această 
țară muntoasă se află pămtntul 
Domnului". El se referea la fru
musețea peisajului și la fertilita
tea solului acestei insule din nor- 

Caraibilor, împărțită între Re- 
1 Haiti și Republica Domi

nicană.
2 de cind a fost desco- 
a avut o istorie de neno

rociri și dezordini și în prezent 
’ ’ .1 are senzația că priveș-

„ cazan care poate exploda
în orice moment. In Haiti poporul 

î în general o viață de mize- 
IK, este lovit de sărăcie și opri
mat de o dictatură nemiloasă. In 

:a Dominicană poporul „ca Dominicană poporul a- 
ieșit dintr-o dictatură la fel 

un 
ce 

privește viitorul politic și econo
mic.

Mi s-a spus că ar fi mai bine 
să-mi încep vizita în Hispaniola 

’ ' l mai întîi în Haiti întrucît 
H vine din Santo Domingo
_ este suspectat .și nu îi va fi ad- 

intrarea chiar dacă au fost 
înlăturate dificultățile prilejuite de 
obținerea vizei. Totuși, deși am 
sosit în Port-au-Prince, capitala 
Haitiului, venind din Jamaica, 
mi-a devenit imediat evident că 
orice reprezentant curios al unui 
ziar nu este bine venit. Bagajele 
sînt cercetate cu meticulozitate atît 

_\i ai siguranței, cît și de 
și orice tipăritură este ci

tită cu atenție.
d a urmat cursa Intr-un taxi 

____  prin „orașul de barăci" 
sordid, pînă la hotel unde începi 

ceva despre cea mai ve- 
...._________ a negrilor din lume
(și-a obținut independența de la 

j în anul 1804) care, din 
septembrie 1937, se află sub con
ducerea absolută a președintelui 
Francois Duvalier.

Starea acestei țări poate fi vă
zută din folosirea redusă a curen- 

l că sis- 
................. ..... ___  __ 'mult de
ranjat decît funcționează. Nu este 
ușor să obții date sigure cu pri
vire la finanțele țării, dar buge
tul anual este de aproximativ 30 
milioane dolari, ceea ce este pu
țin pentru o țară de patru milioa-

de nemiloasă care a durat 31 
ani, dar continuă s& dăinuie 
simțămînt de nesiguranță în
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Isă expire în a.963, dar el a orga
nizat alegeri în aprilie 1961 și și-a 
acordat singur un nou mandat. De 

ș atunci, el s-a menținut la putere

. ..........r s-a declarat acum 
singur președinte pe viață, dar a- 
ceasta este mai curînd o așa-zisă 

» a realității. Mandatul 
pe termen de șase ani urma

Declarație antiapartheid 
la Conferința O. I. M,

GENEVA 9 (Agerpres). — 
Delegații la Conferința generală 
a Organizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.) au adoptat în 
unanimitate o declarație, în care 
condamnă politica de apartheid a 
guvernului din Republica Sud- 
Africană. Declarația cheamă toate 
guvernele și pe toți membrii 
O.I.M. să sprijine măsurile adop
tate împotriva regimului rasist al 
lui Verwoerd.

Autorii declarației cheamă gu
vernul R.S.A. să renunțe la po
litica de apartheid, să garanteze 

tea fluorescentei atmosferice la di
ferite altitudini. Aceasta este a 
cincea experiență cu acest scop, 
efectuată de la începutul anului. 
Informațiile obținute vor fi anali
zate. comparate și interpretate de 
o echipă de savanți din partea 
mai multor universități americane. 

Racheta a atins altitudinea de 
165 000 metri.

Mitinguri antirasiste

CANBERRA. — La Canber
ra. Sydney, Melbourne și Ade
laide au avut loc mitinguri de 
protest ale studenților împo
triva discriminării rasiale în 
Australia. Participanții la mi
tinguri au cerut guvernului să 
acorde populației băștinașe a 
țării drepturi depline.

BOGOTA. — Potrivit rela
tărilor ziarului ..Espectador", 
100 000 de copii din Columbia 
în virstă pînă la cinci ani 
mor anual din cauza subali- 
mentației și a bolilor. 80 la 
sută din populația țării, scrie 
ziarul, este subalimentată. A- 
ceastă situație se datorește 

bizuindii-se tot mai mult pe ar
mata sa personală de zo 000 de 
oameni ai cărei membri dispun de 
puteri arbitrare de a aresta, în
temnița și chiar de a proceda la 
„lichidarea" totală.

Generalul Rafael Trujillo, dicta
torul Republicii Dominicane a fost 
ucis în apropiere de Santo Do
mingo în noaptea de 30 mai 1961, 
la puțin timp după ce președintele 
Duvalier și-a organizat „realege
rea". Refugiați haitieni în Repu
blica Dominicană caută să facă o 
paralelă între viețile celor doi 
bărbați. Din discuțiile avute cu di- 
piomați, oameni de afaceri și zia
riști la Santo Domingo (inclusiv 
cu German Ornes, unul din cei 
mai îndîrjiți adversari din exil ai 
lui Trujillo, care este acum direc
torul ziarului „El Caribe") am 
aflat că principala problemă a Re
publicii Dominicane în cei trei 
ani care au trecut de la asasina
rea generalului Trujillo o consti
tuie dificultatea introducerii unui 
sistem democratic rezonabil... De 
exemplu, a doua zi după ce am 
sosit de la Port-au-Prince, am vă
zut camioane pline cu polițiști 
care aruncau grenade cu gaze la
crimogene asupra celei mai mari 
școli secundare din oraș, deoarece 
copiii organizaseră o demonstra
ție antiguvernamentală.

Actualul tablou politic al insu
lei Hispaniola este acela al unei 
republici (a negrilor care a apar
ținut înainte Franței) unde conti
nuă să existe o puternică dictatu
ră și al altei țări (cu populație 
mixtă care a aparținut în trecut 
Spaniei) unde dictatura a fost în
lăturată dar unde există o perioa
dă nesigură de tranziție. Cele două 
republici sînt însă la cuțite. Cau
zele recente ale ostilității rezultă 
dintr-o răscoală în ^9^3^ după 
care membrii armatei haitiene și 
poliția lui Duvalier au încercat să 
pătrundă în ambasada Republicii 
Dominicane de la Port-au-Prince 
cu scopul de a captura persoanele 
considerate ca răspunzătoare care 
se refugiaseră acolo. Aceasta a dus 
la amenințări și contra-amenințări 
(președintele Bosch, a declarat că 
va bombarda palatul președintelui 
Duvalier), la unele lupte la fron
tieră și la ruperea relațiilor diplo
matice.

Se pare că opoziția față de pre
ședintele Duvalier se găsește a- 
proape în întregime în Republica 
Dominicană. Am vrut să mă în- 
tîlnesc cu unul dintre conducăto
rii acesteia, Louis de Joie, de două 
ori senator și o dată candidat la 
președinție. El mi-a spus că apro
ximativ 430 de haitieni exilați aș
teaptă sub conducerea lui la San
to Domingo să se dea „lumina 
verde" (prin aceasta el a înțeles 
în special banii necesari) pentru 
a trece frontiera și a ataca... El a 
descris pe Duvalier drept „o țiga
ră aprinsă ajunsă aproape de ter
minare" care nu este în stare să 
se mai mențină multă vreme.

Pe de altă parte, un alt grup 
de exilați haitieni aflați la Santo 
Domingo insistă că ultimul lucru 
pe care îl doresc este o invazie 
condusă de persoane ca Louis de 
Joie care, după cum pretind ei, 
dorește să instaureze o nouă dic
tatură după vechiul model hai
tian".

libertatea și egalitatea tuturor ce
tățenilor.

Luînd cuvîntul înainte de su
punerea la vot a declarației, la
mes Roosevelt, consilier tehnic al 
delegației S.U.A., (membru al 
Camerei Reprezentanților din 
partea partidului democrat) a de
clarat că Statele Unite vor acorda 
sprijin deplin condamnării politi
cii de apartheid din R.S.A. Dele
gatul francez, Henri Hauck, i-a 
chemat pe participanții la confe
rință să sprijine în unanimitate 
declarația O.I.M., care condamnă 
politica de apartheid din R.S.A.

alocațiilor mizere pentru ocro
tirea sănătății, condițiilor gre
le de viață ale oamenilor 
muncii și atitudinii nepăsătoa- 
re a actualului guvern față de 
nevoile poporului columbian.

CAPETOWN. — Peste 200 de 
membri ai Uniunii naționale a 
studenților sud-africani au de
clarat miercuri o grevă a foamei 
de 24 de ore, în semn de pro
test față de arestarea unui coleg 
al lor de către poliție fără nici 
un motiv.

Arestarea lui Chaabani
ALGER. — Președintele Republi

cii Algeriene Democratice și Popu
lare, Ahmed Ben Bella, a anunțat 
în cursul unei ședințe a Biroului 
Politic al Frontului de Eliberare 
Națională că fostul colonel Mo
hammed Chaabani a fost arestat 
de forțele armatei populare na
ționale.

După cum s-a mai anunțat, Cha
abani a fost declarat rebel, degra
dat și a fost exclus din rîndurile 
F.L.N., întrucît a refuzat să se su
pună ordinului privind desființarea 
regiunii a IV-a militare.
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