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inerețea combinatului nostru este umîrzti nu
mai de cei cîțica ani care au trecut de le escccarea 
primei cupe de pâmînt ți pina la dare» m fofcsnți 
a celei mai recente mstclatu de fcbncare a stmexn- 
lui, ci ți de cirsta medie foarte tinăn a pencaaixAd 
care supraveghează complexele rnstaicțu tiumtct 
Multe dintre acestea, printre care grupul I M.F (I:-

propilbenzen, alfametilstiren, fenol ți acetonă), «ecția depoi^iren 
etc., au atins sau au și depășit parametrii funcționa'.: protcctaț. 
în ceea ce privește calitatea cit fi cantitatea. Aceasta explică, de 
altfel, și bunele rezultate cu care colectivul nostru a întîmpinzt 
ziua de 1 Mai. Producînd peste plan 70 tone de cauciuc sinte
tic-, 50 tone de polistiren și realizînd circa 4 milioane lei eco
nomii prin reducerea prețului de cost, chimiștH și-au respectat 
angajamentul asumat în prima etapă a întrecerii socialiste pe 
acest an.

Fără îndoială, pentru a ajunge la asemenea rezultate, a fost 
necesară o preocupare permanentă pentru ca flecare operat:r 
chimist, fiecare mecanic sau A.M.C.-ist să-și insuțească ât mai 
temeinic meseria, să cunoască cit mai bine instalațiile, ap-zrztcle 
de măsură și control. Pregătirea cadrelor necesare combinatului 
nostru a început odată cu primele lucrări de investiră, odată cu 
primele lucrări de montaj. Pe măsură îruă ce s-a dezvoltat com
binatul, prin punerea în funcțiune a noi instalații, am căutat și 
lărgim aria formelor folosite pentru pregătirea cadrelor, să le 
îmbunătățim, pornind de la premiza că perfecționarea cmsoțtm- 
țelor profesionale în chimie trebuie să fie o acțiune permanentă, 
continuă. Și în combinatul nostru, viața a impus in mod firesc, ca 
noțiunile teoretice predate la cursuri să fie aprofundate de către 
muncitori în cadrul unor demonstrații practice. Acestea s-au năs- 
cut din necesitatea ca oamenii să cunoască cit mai operativ ți ât 
msdubine instalațiile la care lucrează, să țtre să intervină pentru 
■a media

Ttsra natura lucrurilor, procesul de fabricație în unitățile chimi
ce (îndeosebi în cele recent construite) este in mare parte auto
matizat. Aceasta face ca în cele mai multe cazuri să nu-l poți 
întrerupe pentru a explica un anumit fenomen ce s-a ivit pe 
parcurs, sau cum este mai bine să se procedeze pentru înlătura
rea lui. Din propria experiență, ne-am dat seama că cel mai bute 
se poate face acest lucru prin organizarea de demonstrații prac- , 
tice.

Spuneam la început că în combinatul nostru au fost folosite, 
de-a lungul anilor, forme diferite, în funcție de necesități, pen
tru continua pregătire și perfecționare a cunoștințelor prafetiosu 
le a muncitorilor chimiști. Și în acest an, noi am organizat 5S 
de cursuri de ridicare a calificării, cu participarea a paste 1300 

a «« r> mecanici, electricieni, ți 10 cursuri
care au fost cuprinși muncitori

o anumită defecțiune survenită în procesul tehnologic.

operatori, A.M.C.-iști, 
de specializare, în 
cu cunoștințe avansate. Acestea s-au dovedit ți se dovedesc for
me deosebit de utile. Prin conținutul Io-, ele reușind să trântorită 
muncitorilor cunoștințe teoretice deosebit de importante ți, ceea

NICOLAE TONOrU
inginer șef, Combinatul de caucv-c smirne, 

Orașul Gheorghe Gheorgh-.u-Dei

(Continuare în pag. a II-a)

OBATĂ
muncitorii de la electro
ni in mesena de macara- 
Aeeasta pentru că podu- 
rulante. de o mare com
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cinleia 
tineretului

pentru studenți
Construcții

înapoierea de la Praga și Berlin 
a delegațiilor de partid și 

guvernamentale ale R.P. Române
Pectra stodentn d_n Bucmrțti 

S Lte cexrr uruxcrșnare aîe 
țâre se cocstrmsc in icest an 
sx amntexnr. săi: de stndiu și 
rir ~e. Prin supraetaiarea clădi
ră Conservatcruhri -Ciprian Po- 
rcmbescu* din Capitală- viitorii 
muzicieni vor primi in folosință 
noi spații de invățămint ce vor 
totaliza o suprafață de peste 
4 000 de m.p. Lucrări similare 
se vor executa și la Institutul pe
dagogic de 3 ani din orașul Ora
dea. rmde vor fi amenajate noi 
laboratoare și săli de lectură, vor 
fi montate instalații de încălzire 
centrală etc.

în acest an, la Iași, Timișoara, 
Brasov și Pitești se vor înălța noi 
cămine modeme cu o capacitate 
de peste 2 400 de locuri. La Ti
misoara va mai fe construită o 
nouă cantină studențească, foarte 
bine dotata. Sistemul de auto
servire al acestei cantine, la care 
1500 de tmrri vor putea lua 
masa zdnic. va fi înlesnit de dis
per: speciale, iar mobilierul
va fi ceaiecțâoaat. in mare parte, 

plastice.

Marp după-amiază s-a 
înapoiat in Capitală, venind 
de ia Praga. delegația de 
partid și guvernamentală a 
R_ P. Române, condusă de to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, care, 
la invitația C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și 
a guvernului R. S. Cehoslova
ce, a luat parte la sărbători
rea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist. Djn dele
gație au făcut parte tovarășii 
Iosif Banc, membru al C.C. al 
PAIR., prim-secretar al Co
mitetului regional Mureș-Au- 
tonomă Maghiară al P.M.R., 
general-locotenent în rezervă 
Mihail Corbuleanu și Gheor
ghe Nițescu, ambasadorul 
R. P. Române la Praga.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Petre 
Blajovici, Gheorghe Gaston 
Marin, Gheorghe Rădoi, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, membri ai 
C.C. al P.MR. și ai guvernu
lui, activiști de partid.

Au fost de față șefii misiu-
★

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Române 
condusă de tovarășul Alexan
dru Drăghici. membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.MR-. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care, Ia 
invitația C.C. al P.S.U.G., 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R. D. 
Germane, a participat la săr- 
bătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Germa
niei de sub jugul fascist, s-a 
înapoiat marți după-amiază în 
Capitală. Din delegație au fă
cut parte tovarășii Matei Ște
fan. prim-secretar al Comite
tului regional Argeș al P.M.R., 
general-lpcotenent Petre Con- 
sta.-.tinescu și Ștefan Cleja, 
ambasadorul R. P. Române la 
Berlin.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovară
șii Alexandru Moghioroș, 
Gogu Rădulescu, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al
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este nevoie
Raid-anchetă in regiu
nile București, Dobro- 

gea și Galati

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru). — De cu- 
rfnd în alte 6 localități din 
Dcbmgea s-a aprins lumina 
electrică. Pentru electrificarea 
satelor Pătlăgeanca, Partizani 
și Agîgri așezate în Delta Du
nării au fost construite 3 mi- 
crocenrrale electrice. Aseme
nea —urrocentrale se vor cons- 
trui la Letea și in alte 5 lo
calități din Deltă. Prin cons- 
truirea unei rețele electrice ce 
leagă comunele Baia, Slava 
Rusă și Slava Cercheză vor 
C electrificate mai multe lo
calități din raionul Istria. De 
la începutul anului in Dobro- 
gea s-au dat în exploatare 12 
km de linie electrică de înal
tă tensiune și 35 km rețea de 
.-oasă tensiune și 4 posturi de 
transformare. în prezent, în 
partea aceasta a țării sînt 
electrificate 309 localități iar 
prin lucrările care se fac, elec- 
trif: carea regiunii va fi termi
nată in linii mari pînă la 
sfirșitul anului.

nilor diplomatice acreditați in 
R. P. Română și alți membri 
ai Corpului diplomatic.

★
La plecarea de pe aeroportul 

din Praga, delegația a fost 
condusă de Jozef Lenart, 
membru al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului, 
Vaclav David, ministrul afa
cerilor externe, Josef Kudrna, 
ministrul afacerilor interne, 
reprezentanți ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești.

Au fost prezenți, de aseme
nea, ambasadorul R. P. Româ
ne la Praga, Gh. Nițescu și 
membri ai ambasadei.

★
In timpul zborului deasupra 

teritoriului Republicii Popu
lare Ungare, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a transmis 
tovarășului Janos Kadar, pre
ședintele guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, personal, și poporului 
frate ungar, un călduros salut 
și urări de noi succese în acti
vitatea sa.

★
P.M.R. și ai guvernului, acti
viști de partid.

Au fost de față Ewald 
Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane în R. P. Română, și 
membri ai ambasadei.★

Pe aeroportul Schonefeld 
din Berlin, delegația a fost 
condusă de Georg Ewald, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Alexander Abusch, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane, Heinz 
Kuhrig, prim-vicepreședinte 
al Consiliului pentru agricul
tură, Hans Wittik, prim-vice
președinte al Consiliului eco
nomiei naționale, Georg Stibi, 
locțiitor al ministrului de ex
terne, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membrii Ambasadei R. P. 
Române în R. D. Germană și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

ION GHEORGHE MAURER, 
ADRESAT iNTÎENIRII REPREZENTANȚILOR -> 

COMITETELOR DE COLABORARE BALCAAICÂ

Despre activitatea
cineclubului de la c»

Uzinele „Tractorul11
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat 
celei de-a 5-a întîlniri a re
prezentanților comitetelor pen
tru colaborare și înțelegere re
ciprocă între popoarele din 
Balcani un mesaj în care 
transmite un salut cordial și 
urări călduroase de succes.

Comitetele de colaborare 
balcanică, se spune în mesaj, 
aduc un sprijin prețios pro
movării ideilor nobile ale co
existenței pașnice, înțelegerii 
și prieteniei, colaborării mul
tilaterale între popoarele din 
această zonă.

Este îmbucurător să consta
tăm că între statele din regi
unea balcanică au avut loc și 
continuă acțiuni în spiritul a- 
propierii și înțelegerii reci
proce, răsp.unzînd năzuințelor 

și intereselor popoarelor ace
stor țări de a consolida și dez
volta relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare.

România consideră de da’.o- 
ria sa să-și aducă contribuția 
la statornicirea în această re
giune a unor relații de bună 
vecinătate și de colaborare 
pașnică. Propunerile guvernu
lui român, vizînd înfăptuirea 
unei înțelegeri multilaterale 
interbalcanice, își păstrează pe 
deplin actualitatea. Realizarea 
lor ar fi în interesul tuturor 
popoarelor din regiunea noa
stră geografică și ar repre
zenta o contribuție de seamă 
la destinderea internațională.

Guvernul și poporul român 
vor milita și în viitor cu ace
eași consecvență pentru tradu
cerea în viață a acestor nobile 
idealuri.

noastră, care a căpătat exuteață
in 1953 dintr-o inițiatică a corni 
tetului U.TM. din nareprmdere 
a constituit nu numci o măi fe
cundă pentru gazetari â ți sem
nalul nașterii a ceea ce numim 
astăzi tinăra mișcare a cineaști
lor amatori din România. Multă 
vreme, tinăra mișcare a cineama- 
torilor s-a bucurat din partea ga
zetarilor doar de o amabilitate 
ultrapoliticoasă, de suprafață. 
Dar entuziasmul, acest numitor 

rine, despre rdxjd artaric a »- 
cepul si se coebeaci aai la 
obiect, e cazul si îndreptăm ess- 
gențeie *> spre octiatoteo cineaș
tilor amatori.

Am căzut o bună parte dm 
cele 12 filme realizate pe pat
rulă de 16 mm de către eatu- 
ziaștii de la „Tractorul' Unul 
din primele filme se înritvlează 
„Amintiri^. Stîngaâ, cu narcități

Arta se învață
dmmi reuhzată in 1962 ia rtM 
baHoe de la 2922. Pentru a fi

cat inventat ti persorsai ab
surd p ridicol cure caută o rudi 
despre care țtie ci s-a mutat ia- 
tr-o iocsrintă nouă. Deși nivelul 
profesâmal al ânefdilor a cres
cut, Irprurue apar mai evidente 
deât la producțw anterioară. 
Lungimea planurilor devine aia 

lor. Ciad revin la tensahea uzi- 
nri, reațeac dbt nou aă ne con
vingi. „Tinerețea uzinei~ e un 
documentar color care vorbește 
despre acticitaiea numeroaselor 
formații artistice din Uzina 
„Tractorul'. Aiâ totul le e âne- 
i-nc.'orilor la indemină. Reîntil- 
ni-’i tonul direct, confesional 
emoționant din prima lor peli
culă. Săriturile de montaj, naici- 

tcțile trec p-e plan secund, in 
oohu ți sufletul spectatorului, 
iatfauindu-se imaginea avintu- 
hâ culturii de mase. Convingă
toare este fi pelicula „L'n om 
pe-riec-Jtct~ care il reactualizează 
la realitățile uzinei pe Marinicâ, 
zursatcutul prototip al lenei și 
chiulului din ântecele de acum 
■a deceniu. Pelicula aceasta are 
forță satirici ți — ne spun toca- 
•dțu din comitetul V.T.M. — s-a 
bucurat de un deosebit succes în 
rinâunle tinerilor.

.,Parcul“ este un film care ne 
scoate din nou din peisajul ime
diat al uzinei. Proiect ambițios 
al unei drame morale despre 
ușurătatea sentimentelor și aban
donarea copiilor, pelicula face 
din nou vizibile stîngăcii, firești 
în asemenea cazuri. Drama se 
transformi în tiuda intențiilor 
bune în melodramă. Am văzut, 
de asemenea, fragmente dintr-un 

film color pentru și despre copii 
la care s-au folosit și cartoane 
decupate animate. Din nou in
tenții ambițioase rămase în faza 
lor incipientă. E adevărat, stu
diourile din București sînt defi
citare la capitolul film educativ 
pentru tineret și copii, dar asta 
nu înseamnă că cineclubul, cu 
resursele sale modeste le poate 
lua locul! Cineclubul n-are de 
ce se plînge. li rămîn suficiente 
teme la indemină. In Uzina 
„Tractorul^ sînt numeroase me
tode tehnologice moderne și ino
vații care ar merita să fie prinse 
pe peliculă pentru realizarea unui 
larg schimb de experiență. Așa 
este cazul turnării oțelului cu 
masolete exoterme, confecționa
rea miezurilor prin pușcare, ac
țiunea „la fiecare fază și opera
ție o înaltă tehnicitate" și altele. 
Se pot realiza filme despre teh
nica securității muncii, pamflete 
satirice (cum s-au mai făcut de
altfel), filme cu caracter educativ 
imediat cum ar fi, să zicem, pe
trecerea utilă a timpului liber, 
filme de turism și excursii etc.

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a II-a)



OPINII LA DEZBATEREA

..Din nou despre muzica pentru tineret
„Ca să scrii pentru tineret

Nicolae
Ciobanu trebuie să

iirijorul corului 
Universității 
București: în mijlocul

intr-un început aș 
vrea să subliniez 
faptul că mi se 
pare pe deplin 
binevenită și esen
țială precizarea fă
cută în primele ar-

cadrul dezbaterii i- 
de „Scînteia tinere- 
privire la genul 

pentru tineret.

ticole din 
naugurate 
tului" CU 
cintecului

Cîntecul pentru tineret nu 
poate fi într-adevăr redus nici 
Ia obișnuitul cînteo de masă, 
nici la piesele dedicate în ex
clusivitate unor formații corale, 
nici la piesele de muzică u- 
șoară. Cîntecul pentru tineret 
este un gen multilateral cuprin- 
zînd o vastă rețea de piese 
muzicale capabile de a fi re
ceptate de orice tînăr, indife
rent de gradul său de pregătire 
muzicală.

Esențial mi se pare fap
tul că un cinlec viabil poate fi 
doar acela a cărui idee poe
tică, a cărui construcție muzi
cală corespunde modului de 
gîndire, conceptului de viață 
al tlnărului care trăiește în a- 
nul 1965.

Pe plan muzical acest con
cept contemporan de viață ar 
însemna o ritmică alertă, o in
tonație adecuată unei asemenea 
ritmici.

Indiferent de criteriile noa
stre de judecată, unica moda
litate de verificare științifică, a 
viabilității artistice, a valorii 
unor cîntece pentru tineret îl 
dă numai gradul de însușire de 
către masele auditorilor. Ne 
putem înșela noi muzicienii, 
dar masele largi ale iubitorilor 
de frumos nu se pot înșela 
niciodată. Recunosc, de pildă, 
astăzi, cu părere de rău, că la 
prima audiție a „Serenadei" lui 
George Grigoriu piesa mi s-a 
părut superficială, mediocră, 
fără farmec. Peste cîteva luni 
insă, Serenada a ajuns pe bu
zele sutelor de 
din țară.

Autenticitatea 
fost pe deplin 
practică;

O îndelungată 
fășurată in cadrul uneia dintre 
formațiile artistice 
tului țării — Corul 
ții „București", 
monstrat dragostea 
nerii știu să primească, să du
că mai departe fiecare lucrare 
muzicală, fiecare cor în care 
răzbate un fior autentic de 
artă. „Mereu înainte" de Ma-

mii de tineri

valorii ei a 
verificată în

activitate des-

ale tinere- 
Universită- 
mi-a de- 
cu care ti-

-•-
Ocrotirea

speciilor rare
In urma cercetărilor întreprinse 

de specialiștii Bazei de cercetări 
științifice din Timișoara a Acade
miei, în Lunca Pogonișului, unde 
crește laleaua pestriță, sau bibilica, 
cum 1 se mai spune acestei fru
moase flori pigmentată în violet 
și roșu, s-a delimitat o mică re
zervație botanică. Alte două re
zervații naturale complexe cu for
mațiuni carstice, păduri de arbori 
meridionali, vegetație florală de 
o rară frumusețe și o faună va
riată au fost identificate la Cheile 
Nerei-Beușnița și Cheile Carașu- 
lui-Comarnic care cuprinde și 
peștera cu același nume — una 
din cele mai mari rezervații speo
logice din țara noastră.

Noi cercetări au fost întreprinse 
și la rezervația ornitologică din 
mlaștinile de la Satchinez. Aici, 
cercetătorii au urmărit viața unor 
păsări acvatice rare: egreta mică, 
stîrcul galben și cel purpuriu, pre
cum și diferite aspecte ale vegeta
ției, hidrologiei și hidrografici a- 
cestei rezervații. In altă parte a 
regiunii, la Herculane, au fost e- 
fectuate studii în rezervația natu
rală de pe muntele Domogled, în 
scopul unei mai bune ocrotiri a 
speciilor rare de plante ca alunul 
turcesc, pinul de Banat și altele, 
precum și a bogatei faune de aici 
din care fac parte vipera cu corn, 
ursul și capra de munte etc. In 
rezervațiile paleontologice de la 
Soceni și Rădmănești au fost stu
diate noi urme de moluște fosile 
și de depozite fosilifere terțiare

rin Constantin, „Sub al păcii 
stindard" de Ion Chirescu, „Ti
neret, mîndria țării" de Alfred 
Mendelsohn, — iată doar cite- 
va piese primite cu entuziasm, 
cu interes, piese interpretate la 
mari concursuri artistice.

Activînd 15 ani alături de 
formația corală a Universității 
am avut în același timp prilejul 
de a cunoaște direct lipsa de 
valoare a unor creații artistice, 
necorespondența dintre cerin
țele tineretului și producțiile 
muzicienilor noștri.

Există înainte de toate pro
funde carențe tematice. De ani 
de zile noi, coriștii Universită
ții, ne căznim să găsim un cin
tec studențesc, un cîntec care 
să surprindă în portati
vele sale frumusețea anilor 
studenției. Este inexplicabil 
cum cei peste o sută de mii de 
studenti ai tării, nu au pînă în 
prezent un cînteo de largă cir
culație.

N-am putut include reperto
riului nostru nu numai un cîn
tec studențesc, dar nici un cîn- 
tea de petrecere, un cîntec de 
excursie, un cîntec satiric „Sus 
pe înălțimi" de L. Ionescu — 
iată, de pildă, exemplul unei 
lucrări care datorită melodici- 
tății greoaie n-a fost bine pri
mită de coriști și în ultimă in
stanță a trebuit să fie scoasă 
din repertoriul nostru.

Muzicologia, critica noastră 
muzicală, și-a spus în prea mică 
măsură cuvintul asupra proble
melor cintecului pentru tine
ret. Nu cunosc literalmente 
nici un studiu care să încerce o 
analiză științifică, detailată, 
profundă a muzicii ușoare, a 
muzicii pentru tineret. O ase
menea analiză este cu atit mai 
necesară cu cît ea va duce cu 
siguranță la o serie de conclu
zii interesante pentru îmbogăți
rea melodicii, ritmicii acestor 
piese cu o serie de elemente 
muzicale proprii creației muzi
cale populare românești

Oricît de paradoxal ar părea 
un asemenea punct de vedere, 
am certitudinea că între o serie 
întreagă de jocuri ardelenești 
și cele mai moderne ritmuri 
folosite in muzica ușoară con- 
tempoiană există de multe ori 
asemănări relevabile.

Un asemenea studiu muzico
logic ar contribui astfel la tra
ducerea in viață a vechii noa
stre dorințe ca intonațiile și 
ritmurile muzicii românești să 
fecundeze și să fructifice și 
muzica ușoară, ca astfel cum 
spunea maestrul Ion Dumitres
cu „din tradiția noastră muzi
cală populară și ușoară să 
crească o floare nouă, originală 
pe care nu o găsești pretutin
deni ",

In sfîrșit, aș vrea să mai sub
liniez în cadrul acestei discu
ții rolul cu totul deosebit pe

care ar trebui să-l aibă 
cursurile școlare in promova
rea cintecului pentru tineret. 
Regulamentul acestui concurs 
prevede deobicei două cîntece 
obligatorii, ceea ce nu poate 
stimula inițiativa. Asemenea 
prevederi ar trebui imediat mo
dificate In sensul că in cadrul 
concursului ar trebui interpre
tat un cintec obligatoriu și al
tul la dorința profesorilor de 
muzică, ales bineînțeles In ur
ma consultării Uniunii Compo
zitorilor sau mai bine zis a 
colaborării directe cu creatorii.

De altfel, In momentul acesta 
colaborarea nemijlocită dintre 
compozitori și formațiile ar
tistice ale tineretului este un 
imperativ de prim ordin. Prin 
această colaborare compozitorii 
ar dobindi nu numai o sursă 
inepuizabilă de inspirație, ci și 
o sumă de interesante sugestii 
privind formele folosite in lu
crările lor, 
monizare a 
tineret.

Armonia 
ment de bază în valorificarea 
artistică a cintecului 
tineret

Din păcate 
torii acordă 
inveșmintării 
crărilor lor la nivelul corespun
zător tinerilor cărora le sint 
adresate asemenea piese muzi
cale. Unii compozitori utilizea
ză un limbaj armonic rudimen
tar lipsit de expresivitate. Vo
cea a doua este de multe ori 
condusă nefiresc, nemuzical. 
fără grijă pentru frumusețea 
melodică. Din asemenea îm
binări rezultă citeodată sono
rități' greoaie inadecvate unei 
formații de amatori.

Un cintec cu totul excepțio
nal ca „Tineret, mîndria țării" 
a maestrului Alfred Men
delsohn, cu o melodie inspi
rată, captivantă, în aranjamen
tul pentru două voci, prezintă 
mari greutăți în „asimilare" da
torită unei armonizări inade
cvate. Tocmai de aceea un cor 
școlar valoros — Corul Școlii 
medii „Gh. Șincai" — 
dintr-o serie întreagă 
cursuri de prestigiu, 
să-l cinte la unison.

O altă piesă „Steag 
tații sfinte* de Elly Roman, in 
aranjamentul la 2 voci difuzat 
acum citva timp de Editura 
muzicală abundă fn croma- 
tisme, iar vocea secundară are, 
mi se pare, un mers cu totul 
nefiresc.

Cum pot fi găsite cele mai 
bune soluții de armonizare ?

Răspunsul e cunoscut.
Venind în mijlocul formații

lor de tineret, cunoscîndu-le 
dorințele, capacitățile, învățln- 
du-i să prețuiască valorile mu
zicii românești prin cîntece 
scrise Ia îndemnul lor.

trăiești
tinerilor

SPORT
P ăc ii“„Cursa

La Brateșul de Sus, regiunea 
Galați, se execută lucrări de 
lndiauire a 12 000 de hectare

Pe șantierele 
de hidroameliorații

(Agerpres)

Ne vizitează
oaspeților de peste ho
ne vizitează tara este

Numărul 
tare care 
din ce în ce mai mare. Peste 120 
de feroviari italieni au făcut o că
lătorie turistică pe itinerariul 
București — Valea Prahovei — 
Sinaia, iar un grup de cadre uni
versitare din Bolonia a vizitat 
centrele de învăfămînt superior 
din București, Cluj, Iași, călătorind 
prin cîteva din cele mai pitorești 
■regiuni ale țării.

Delta Dunării, care suscită atît 
interesul turiștilor cît și al oame
nilor de știință, va primi vizita a 
numeroși specialiști din diferite 
țări. Mai mulți ornitologi din An
glia și America au anunțat că vor 
face o călătorie de studii în acea
stă regiune. 20 de biologi englezi 
vor sosi, de asemenea, în Delta 
Dunării, în cadrul unui program 
științific.

în portul Constanța va ancora 
în curînd o navă a companiei en
gleze „Typaldos”, cu prilejul unei 
croaziere pe Marea Neagră. 
Excursioniștii de pe acest vas vor 
putea participa la excursii speciala 
organizate pentru vizitarea Capi
talei, cunoașterea litoralului româ
nesc și a ruinelor vechii cetăți de 
la Histria.

(Agerpres)
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INFORMAȚII

Pe șoseaua dintre Zittau și 
Dresda s-a desfășurat ieri cea 
de a 4-a etapă a competiției ci
cliste „Cursa Păcii". Doar cu 7 ki
lometri înainte de sosire au reușit 
să evadeze șapte alergători in 
frunte cu cehoslovacul Ladislav 
Heller care va trece primul linia 
de sosire pe stadionul din Dresda. 
Pe străzile orașului, belgianul Ro
ger Swerts a fugit si el ciștigind 
24 de secunde lui Petrov, purtăto
rul tricoului galben. Cicliștii ro-

CIRCUITUL CICLIST
AL REGIUNII PLOIEȘTI

mâni n-au întreprins nici o acți
une în această etapă relativ calmă, 
dar s-au menținut toti in pluton, 

în clasamentul general indivi
dual nu s-au produs schimbări 
importante. Conduce Alexei Pe
trov (U.R.S.S.), urmat de belgienii 
Swerts si Springel la 146* ți res
pectiv 2 46*. Ludovic Zanoni. pri
mul dintre cicliștii români, se află 
la 6’24w, apoi Dumitrescu Ia 7 07", 
Moiceanu Ia 9 54*. Ziegler. Arde- 
leanu și Stoica la peste 10 minute.

Clasamentul general pe echipe: 
1. U.R.S.S.; 2. R. D. Germană la 
2 09’; 3. Belgia la 5’08". Echipa
R. P. Române ocupă locul 7 la 
16’ir.

Astăzi e zi de repaus la Dresda, 
iar mîine se aleargă etapa a 5-a, 
Dresda — Praqa (167 de kilometri).

• Vineri începe cea de-a 9-a 
ediție a Circuitului ciclist al regi
unii Ploiești, care totalizează 350 
km, impărțiti in 3 etape. La star
tul probei vor ti prezenți rutieri 
reprezentând cluburile sportive Di
namo București, Steaua, Voința 
București, Olimpia București, Voin
ța Ploiești, Petrolul Ploiești, C.S.O. 
Brăila și altele.

Prima etapă va cuprinde două 
semietape: Ploiești — Tlrgoviște
(40 km) contracronometrului pe 
echipe și Tlrgoviște — Ploiești cu 
plecarea In bloc. Stmbătă va avea 
loc cea de-a

Văleni — 
Furnica (125 
ultima etapă: 
Cioplea — 
(135 km).

doua etapă: Ploiești 
Ploiești — Sinaia — 
km), iar duminică 
Sinaia — Predeal — 
Sinaia — Ploiești

T B A LF O

In vederea me
ciului pe care-1 
va susține la 30 
mal la București 
cu selecționata 
R. S. Ceho
slovace. din ca
drul preliminarii
lor campionatu

lui mondial de fotbal, lotul repre
zentativ al R. P. Române susține 
astăzi o nouă partidă de veriiicare. 

Fotbaliștii români lntllnesc pe 
stadionul „23 August' din Capi
tală, de la ora 17, echipa Borussia 
Neunkirchen din prima ligă a 
campionatului R. F. Germane.

In deschidere, de la ora 15,15. 
echipa de tineret a țării noastre 
va evolua în compania formației 
Wismuth Aue din R. D. Germană.

(Agerpres)

Piatra Neamț, mal 1965
Foto: VASILE RANGA

/Agerpres)

Odată cu sosirea primăverii, 
ritmul de lucru pe șantierele de 
hidroameliorații s-a intensificat 
Pe majoritatea șantierelor de de
secare, cum sînt cele de la Ar- 
sache-Slobozia-Giurgiu, Prundu- 
Greaca. Boianu-Sticleanu-Călă- 
rași, Borcea de Sus, Borcea de 
Jos, Macin-23 August, Brateș, și 
altele se lucrează cu peste 120 de 
dragline, escavatoare, drăgi și 
alte utilaje, la executarea de ca
nale pentru desecarea terenuri
lor îndiguite.

In curînd va începe îndiguirea 
unor noi terenuri din Lunca Du
nării care vor feri de inundații 
peste 60 000 ha. Anul acesta, u- 
nitățile Comitetului de Stat al 
Apelor vor executa lucrări de de
secare a terenurilor îndiguite în 
Lunca Dunării pe o suprafață de 
peste 178 000 ha.

(Agerpres)

Marți la amiază a părăsit Ca
pitala delegația de specialiști ai 
Ministerului Poștelor și Teleco
municațiilor și Ministerului Co
municațiilor din R. P. Chineză, 
condusă de Ciun Fu-sian, ad
junct al ministrului poștelor ți 
telecomunicațiilor, care a făcut o 
vizită în țara noastră la invitația 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. La plecare, 
pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de Grigore Marin, 
adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor, și 
de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, An 
fost de față Van Tun, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Chineze și membri ai ambasadei.

★
A plecat la Belgrad o delega

ție a Comitetului organizatoric 
al Veteranilor din războiul anti
hitlerist și a Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din R.P.R. 
care va face o vizită în Iugosla
via la invitația Uniunii asocia
țiilor luptătorilor din războiul de 
eliberare națională a Iugoslaviei. 
Delegația este condusă de gene
ral-colonel Mihai Burcă, adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
vicepreședinte al Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antihitlerist și membru al 
conducerii Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din R.P.R.

La aeroport delegația a fost 
condusă de general-colonel Ion 
Ioniță, adjunct al ministrului for
țelor armate. Al Buican, vicepre
ședinte al Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști, ofițeri supe
riori. Au fost prezenți ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Iugoslaviei la București, 
Arso Milatovici, și atașatul mili
tar al Iugoslaviei.

★
în cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, marți 
după-amiază a avut loc la 
Casa Universitarilor din Ca
pitală o festivitate consacrată 
comemorării a 550 de ani de 
la moartea reformatorului ceh 
Jan Hus, organizată de Comi
tetul Național pentru apăra
rea păcii. Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice, din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, Comisia națională a 
R. P. Române pentru

Valoarea demonstrațiilor
practice

ce este esențial, să-i țină la curent cu noutățile apărute fn do
meniul respectiv. Consider că pe acest fundament teoretic, de
monstrațiile practice constituie o cale directă spre perfecționarea 
cunoștințelor profesionale, spre măiestrie.

Cum sînt și cînd sînt organizate la noi asemenea demonstrații 
practice ? Mai înainte de a răspunde la această întrebare voi face 
o anumită precizare. In combinatul nostru se lucrează în paralel 
cu mai multe sisteme. Intrarea in regim normal de lucru este o 
operație foarte grea, foarte anevoioasă, O dereglare intr-un sistem 
atrage după sine perturbări și în alte instalații. Din aceste motive 
practic este imposibil de a opri o instalație numai în scopul de 
a face o demonstrație practică sau pentru a arăta cum trebuie 
mînuit un ventil sau reglat un aparat atunci cînd apare o defec
țiune. Din cele spuse s-ar putea trage concluzia că făcînd această 
precizare nu am făcut nimic altceva decât să contrazic ceea ce 
am afirmat mai sus. Și totuși nu este așa. în orice combinat 
chimic instalațiile fiind supuse continuu acțiunilor corozive, și re
viziile care se fac la aceste instalații sînt mai dese. Apoi intervine 
și o serie de opriri de scurtă durată cauzate fie de schimba
rea sortimentului, fie de remedierea unei conducte sau a unei 
avarii (scurgere pe la îmbinări, blocări de ventile, aparate de mă
surat și control etc.). Pentru fiecare din aceste situații noi am sta
bilit ca la punerea în funcțiune a instalației sau a sistemului să 
participe toți muncitorii care le deservesc și aici pe concret să li 
se explice de către șeful secției care a fost defecțiunea, cum a 
fost înlăturată ea și cum poate fi prevenită. Nu puține sînt cazu
rile cînd asemenea prilejuri se transformă în adevărate colocvii 
unde, pe baza cunoștințelor căpătate la cursurile de ridicare a ca
lificării sau specializare, muncitorii pun întrebări la care li se răs
punde cu competență.

Demonstrații practice organizăm și cu muncitorii A.M.C.-iști și 
>u laboranții. Așa, de pildă, laboranții din secții, care au rolul de 
a urmări procesul de fabricație pe faze, sînt trimiși, prin rotație, 
săptămînal, la laboratoarele centrale unde urmăresc pe scară de 
laborator întregul proces tehnologic, participînd totodată alături 
de personalul de aici la îmbunătățirile ce se aduc.

Problema pregătirii cadrelor din chimie suscită și alte discu
ții. Împărtășind din experiența sa, colectivul nostru este dornic 
să cunoască din experiența altor colective, formele pe care aces
tea le folosesc, eficiența lor practică în munca de zi cu zi.

CINE
CASA RICORDI rulează la Re

publica (orele 8,30; 11; 13,30; 16:
18,45; 21,15), Capitol (orele 10,30, 
13,15;
(orele 
20,30). 
lează 
11,45;
Excelsior (orșle 9,30; 11,45; 
16,30; 19; 21,30), “
8,30; 10,45; 13;
Modern (orele 
16,30; 18,45; 21). 
DE FERICIRE - 
lează la Victoria 
14: 16; 18,15; 20,30), Grivița (ore
le 10; 12; 16; 18,15; 20.30) CRO
NICA UNUI
TATE. TOKO rulează la Festival 
(oiele 9.45: 12; 14.15: 16.30: 18.45. 
20) COLTUL PRIETENIEI rulează 
la Buzeșî: 
VALURILE 
rulează la 
18: 20.30). 
rulează la 
12; 14; 16,15; 18,30;
STEA CADE DIN CER 
scop 
10,30; 12,30; 14,30; 16.30;
20,30). SOȚII IN ORAȘ - CALA- 
TIS rulează la Union (orele 14,15: 
16.30; 18,45; 21), Munca (orele 
14; 16,15-, 18,30; 20,45). ANIMA
LELE - IEPURAȘUL ȘI F1NT1NA 
— după-amiază rulează la Doina 
(orele 10; 12; 14,30; 16,30; 18.30; 
20,30). ANIMALELE - COLȚUL 
PRIETENIEI — rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15). PIONIERIA nr. 
2 rulează la Vitan (orele 16; 18 : 
20,15). REGINA ClNTECELOR ru
lează la Cultural (orele 10,30 ; 
15,30; 18; 20,30). CĂPITANUL
FRACASSE — cinemascop — DI- 
NOSAURII — rulează la înfrăți
rea între popoare (orele 10,30 :

16; 18,45; 21,30), Tomis 
9,30; 12,15; 15; 17,15;
FERNAND COW-BOY ru
la Luceafărul (orele 9,30 r 
14; 16,15; 18,30; 20.45),

14 , 
Feroviar (orele 

15,30: 18; 20,30). 
9,45; 12; 14,15;
NU TE ATINGE 
PALMIRA ru- 
(orele 10; 12 :

BUFON - SÂNĂ-

(orele 13.30; 16: 18.30). 
DEASUPRA NOASTRĂ
Moșilor (orele 15.30; 
ClNTÎND IN PLOAIE 
Lumina (orele 9.45 < 

16,15; 18,30; 20.45). O
cinema- 

- rulează la Central (orele 
12,30; 14,30; 16.30; 18.30 t

T R F E
15,45; 18;20,15). SCARaMOUCHE 
— cinemascop — rulează la Dacia 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21), Floreasca (orele 10; 12; 16;
18,15; 20,30). GAUDEAMUS
IGITUR rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20.30), Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30). DOUA ETAJE 
DE FERICIRE rulează la Drumul

lează Ia Gîulești
20) . PIONTERIA nr. 2 
Bucegi (orele 10; 12;
20.30) VALURILE 
NOASTRĂ rulează

Sării (orele 15: 18, 20). FATA
DOLIU — VENIȚI CU NOI — 

(orele 16;
rulează
16; 18,15;
DEASUPRA 
la Cosmos

(orele 16: 18; 20). PARISUL VE
SEL — CĂLĂTORIE IMAGINARĂ
— rulează la Flacăra (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). RACHETELE 
NU TREBUIE SĂ DECOLEZE — 
cinemascop — SECRETUL DIA
MANTULUI — rulează la Miorița 
(orele 10, 12; 14.15; 1630.- 18.45;
21) . COMANDANTUL REGIMEN
TULUI rulează la Arta (orele 16: 
18.15; 20,30). PĂDUREA SPlNZU- 
RAȚILOR — cinemascop (ambele 
serii) — rulează Ia Popular (ore
le 16; 19.30). CEI TREI MUȘ
CHETARI — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la Viitorul (orele 
16; 19,45). LOGODNICELE VĂDU
VE — EXPEDIȚIE IN POD - rulea- 
ză la Colentina (orele 15,30; 17,30;
19.30) . NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
— cinemascop (ambele serii) — 
SOPIRLA — rulează la București

TELEVIZIUNE
MIERCURI 12 MAI IOI 13 MAI

17,30, 20,30),
11,15, 16; 19),

(orele 9,30; 12,30; 
Melodia (orele 8,30;
Flamura (orele 10; 13; 16,15; 19,30). 
NU TE ATINGE DE FERICIRE — 
PRAGA FĂRĂ OCHELARI — ru
lează la Volga (orele 10; 12,15 ; 
16; 18,15; 20,30). MOFTURI 1900 
— ULTIMUL ROL — rulează la 
Rahova (orele 16 : 18,15). NEVAS
TA nr. 13 rulează la Progresul 
(orele 13,45; 16; 18,30; 21). MIS
TERELE PARISULUI — cinema
scop — rulează la Lira (orele 
15,30; 18; 20,30). VIEȚI USCATE 
rulează la Cotroceni (orele 16 i 
18,15; 20,30). CU BICICLETA
SPRE LUNĂ rulează Ia Pacea fo
tele 16; 18; 20), SFIOASA rulează 
la Carpați (orele 10, 12, 14, 16). 
DRUMURILE CELUI DE-AL CIN- 
CILE CONTINENT - COMORI 
DE ARTĂ ROMÎNEASCĂ — 
MULEȚUL DE PLASTELINĂ 
rulează la Timpuri Noi (orele 9; 
15; In continuare 17 ;19; 21).

O-

U.N.E.S.C.O. și Asociația șla- 
viștilor din R. P. Română. 
Despre viața și opera lui Jan 
Hus a vorbit conf. univ. Pân
dele Olteanu.

Au fost de față Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace în R. P. Română, și 
alți membri ai ambasadei.

*
Marți seara ș-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Pekin, dele
gația Consiliului național al f«-^ 
meilor din R. P. Româna condu
să ele ing. Suzana Gîdea, preșe
dinta Consiliului, care, la invita
ția Federației naționale a femei
lor din R. P. Chineză a făcut o 
vizită de prietenie în această 
țară.

Au fost de față Van Tun, în
sărcinat eu afaceri ad-interim al 
R.P. Chineze în R. P. Română și 
membri ai ambasadei.

★
Marți la amiază, a părăsit Ca

pitala David Owen, președinte- 
clirector al Biroului de asistență 
tehnică al O.N.U., care, împre
ună cu Raymond Etchats, repre
zentantul permanent pentru Eu
ropa al Programului lărgit de a- 
sistență tehnică și Fondului spe
cial al O.N.U., a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe.

La plecare au fost prezenți 
Mircea Malița, adjunct al mini
strului afacerilor externe și func
ționari superiori din M.A.E.

★
A părăsit Capitala, îndreptîn- 

du-se spre Franța, o delegație 
alcătuită din prof. dr. Traian 
Orghidan, directorul Institutului 
de speologie „Prof. Emil Raco- 
viță“ al Academiei R. P. Române, 
și prof. univ. Radu Codreanu, 
membru corespondent al Acade
miei. Ei vor participa în zilele 
de 14 și 15 mai, la festivitatea 
dezvelirii unui bust monumental 
al marelui savant român Emil 
Racoviță, care a condus mult 
timp laboratorul de biologie ma
rină din Banyuls, punînd acolo 
bazele științei biospeologice. Bus
tul în bronz este opera sculpto
rului român Gheorghe Anghel.

*
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Paris, 
o delegația de ziariști români 
condusă de George Ivașcu, di
rectorul revistei „Contempora
nul", redactor șef al revistei „Lu
mea", care va întreprinde o vi
zită de documentare în Franța, 
timp de două săptămîni, în ca
drul Programului de schimburi 
culturale, științifice și tehnice 
dintre R. P. Română și Franța. 
Din delegație fac parte Gh. Dol- 
gu, redactor șef adjunct la re
vista „Viața economică", Mircea 
Manea, redactor șef al redacției 
emisiunilor interne a Radiodifu
ziunii române șj Valeriu Rîpea- 
nu, critic literar, redactor la zia
rul „Scînteia".

★
O delegație de petroliști ro

mâni condusă de ing. Ion Nicu- 
lescu, directorul Institutului de 
proiectări și cercetări pentru u- 
tilaj petrolier, a plecat marți la 
Monte Carlo, pentru a participa 
la lucrările Congresului interna
țional pe tema „Petrolul și ma
rea", care se va desfășura în a- 
ceastă localitate între 12 și 20 
mai.

(Agerpres)

TEATRUL
„BARBU DELAVRANCEA"

prezintă în curînd:

PREMIERELE
„AMPHITRYON 38 H de Jean Giraudoux
In distribuție: Dimitrie Dunea, Anda C'aropol, Constantin 
Rășchitor, Voicu Jorj, Dorina Lazăr, Aurel Tunsoiu, Vasilr 

Ichim, Margareta Dumitrescu,
Regia: Dinu Cernescu 
Decoruri: Arh. VI. Popov

ar, Aurel Tunsoiu, Vasilc, 
i, Ștefania Georgescu. j'E:

PÎNĂ LA CER FĂRĂ SCARĂ“
18,30 Universitatea tehnică 

la televiziune: Elastomeri. 
19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii : Aventurile 
echipajului Val-Vîrtej : Co
moara faraonului. 20,00 Trans
misiune de la Teatrul „C. I. 
Nottara“ a piesei „Zizi și for
mula ei de viață" de Sidonia 
Drăgușanu. în încheiere : Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Concert simfonic cu pri
lejul împlinirii a 125 de ani de 
la nașterea lui P. I. Ceaikov- 
ski. Transmisiune de la Mos
cova. 20,30 Clubul tinereții. 
22,00 Muzică ușoară înregis
trată pe peliculă. în încheie
re : Buletin de știri. Buletin 
meteorologic.

de Coman Sava
în distribuție: Florin Piersic, de la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale", Victoria Dinu, Rodica Popescu, Dimitrie Dunea, 
Andreea Năstăsescu, Dimitrie Drăgan, Ion Niciu, Stelian 
Cremenciuc, Dumitru Fedoreac, Anda Caropol, Alexandra 
Polizu, Doru Atanasiu, Cornel Nicolescu, Dimitrie Dumitru, 

Constantin Florcscu, Romulus Bărbulescu.
Regia: Ion Simionescu
Scenografia: Elena Simirad Munteanu 
Muzica: N. Kirculescu, artist emerit

URMĂRI DIN PAQ. 1
Oameni crescuți
odată cu uzina

eiatenția tocmai pentru că 
erau puși în situația de a pro
ceda așa cum ar trebui în rea
litate, în timpul funcționării 
cu adevărat a secției. Pe de 
altă parte și pentru noi, con
ducerea tehnică a uzinei și a 
secțiilor, acest lucru a fost de 
un real folos, deoarece ne-a dat 
prilejul să vedem unde anume 
mai sînt puncte slabe în pregă
tirea muncitorilor, ce măsuri 
trebuie să luăm. Felul în 
care s-au rezolvat proble
mele inerente probelor teh
nologice, reglării utilajelor etc. 
ne face să credem că mă
surile privind pregătirea ca
drelor, luate înainte de pu
nerea în funcțiune, au fost bine 
și judicios folosite. Oamenii 
cunosc utilajele, știu unde să 
intervină pentru ca totul să 
decurgă normal. Ștefan Dinu, 
Ion Podeanu, Petre Predescu, 
Gheorghe Rădulescu și mulți 
alți tineri care lucrează la tur
nul de pastă al secției de fa-' 
bricare a anozilor, merită să

fie evidențiați pentru buna lor 
pregătire profesională.

Conducerea uzinei a luat, de 
asemenea, cu mai mult timp 
în urmă, măsura de a pune la 
dispoziția muncitorilor toată 
documentația tehnică în care 
era descris fiecare utilaj și 
proces tehnologic în parte. A- 
ceastă documentație, tradusă, 
completată și îmbunătățită de 
cadrele noastre tehnico-ingine- 
rești, a fost șapirografiată în 
mai multe sute de exemplare 
și dată fiecărui muncitor s-o 
studieze. Periodic, s-au organi
zat consultații pentru cei care 
nu înțelegeau anumite lucruri 
expuse în documentație, s-au 
făcut seminarizări și con
cursuri de întrebări și răspun
suri etc. Tineri, asemeni lui 
Cornel Aldea, Florea Lupescu, 
Gheorghe Prisiceanu, de la 
electroliză, și-au însușit foarte 
bine cunoștințele pe care tre
buie să le posede 
stare să mînuiască 
pere utilajele cu 
zestrată secția.

în urma măsurilor 
pînă acum, datorită seriozității 
și atenției cu care s-a urmărit 
ca întreg personalul, începînd 
de la muncitor și pînă la șeful 
secției, să cunoască în amănunt 
utilajele și procesele tehnolo
gice. avem convingerea că U-

zina de aluminiu va intra in 
bune condiții în funcțiune și 
va da patriei prima șarjă de 
aluminiu românesc de calita
tea cea mai bună.

Arta se invață

și sînt în 
cu 

care
price-
e în-

luate

S-ar părea că am fost aspri cu 
entuziaștii cinefili de la „Trac
torul* care adeseori s-au luptat 
cu greutăți mari în desfășurarea 
activității. Dar, iudecîndu-le fil
mele cu exigențe severe credem 
că li se face un serviciu mult 
mai mare decît dacă i-am fi gra
tulat cu amabilități de circum
stanță.

Un aspect important (poate cel 
mai important) al muncii cine
clubului îl constituie cultura ci
nematografică. Ciclurile de vizio
nări cu filme din cinematecă în
soțite de scurte expuneri sînt 
forme de bază ale activității de 
masă a cineclubului. Ce păcat 
însă că din miile de salariați ai 
Uzinei „Tractorul" — dintre 
care 3.400 sînt tineri — vizionă
rile de cinematecă sînt urmărite 
doar de 184 de cinefili. Dintre 
aceștia, numai o infimă minori
tate sînt tineri. I-am rugat pe 
tovarășii din conducerea cineclu
bului să ne explice această neîn
țeleasă reținere a tineretului față 
de o formă a activității culturale 
— vizionările de filme — bine
cunoscută ca fiind de o mare

popularitate. Am aflat astfel că 
sala de spectacole în care trebuie 
să aibă loc proiecțiile este supra
solicitată pentru necesități din 
interiorul, și adesea, exteriorul 
întreprinderii și nu întotdeauna 
pentru manifestări culturale. Din 
această pricină vizionările se 
amină fără termene precise, iar 
alteori se țin cu cite 3—4 ore 
întîrziere. E firesc ca în aseme
nea condiții chiar pasiunile cele 
mai înflăcărate să se răcească. 
Nu e mai puțin adevărat însă că 
nici conducerea cineclubului 
nu s-a preocupat pentru mobili
zarea tinerilor la acțiunile sale. 
Nu se anunță la stația de radio
amplificare a uzinei zilele și 
orele cînd au loc vizionările. La 
panourile din uzină pe care sînt 
afișate manifestările artistice in
terne rareori se pot vedea anun
țuri ale cineclubului. N-au fost 
căutate forme noi ale activității 
de masă pentru cultivarea gustu
lui și discernămîntului artistic la 
spectatorii de film din uzină. In 
această ordine de idei, s-ar putea 
organiza la stația de radioampli: 
ficare un ciclu de recenzii asupra 
filmelor care rulează în orașul 
Brașov, recurgîndu-se uneori 
chiar la citirea unor cronici sau 
fragmente de articole de specia
litate din presa centrală. Înaintea 
filmelor ce rulează la cinemato
graful clubului uzinei s-ar putea 
prezenta scurte expuneri de către 
cei mai pregătiți membri ai cine
clubului pentru a le oferi tineri
lor spectatori cîteva criterii 
apreciere asupra conținutului, 
Etăților cinematografice etc.

Fără îndoială că multe 
greutățile și lipsurile acestui

neclub cu tradiție, ale cărui mc- 
rite sînt incontestabile și des-fK' 
care s-a vorbit elogios pe bună 
dreptate de atîtea ori, ar fi fost, 
remediate pe parcurs în condi
țiile existenței unui sprijin con
tinuu și concret din partea Aso
ciației cineaștilor. A.C.I.N., în
ființată în urmă cu doi ani și-a 
asumat — cum era și firesc — 
sarcina îndrumării cinecluburilor. 
Deocamdată această îndrumare 
se rezumă la felicitări cu ocazia 
zilelor festive și cîteva cuvinte 
în proiectul de statut al asocia
ției. Cinecluburile n-au nici pînă 
la ora actuală un regulament de, 
funcționare, un ghid sau măcar 
cîteva instrucțiuni metodice. F.le 
activează grație entuziasmului 
membrilor lor și datorită spriji
nului pe care îl primesc de In or
ganele de partid locale, organi
zațiile sindicale și U.T.M,

Cinefilii de la „Tractorul* au 
făcut pînă acum tot ce știau și 
au putut să învețe singuri, 
află însă în momentul de 
gata de drum pentru o 
nouă pe care nu o vor
parcurge fără o îndrumare aten
tă și calificată. Arta se învață.

„Ne va aiuta A.Cl.N.-ul în 
acest salt necesar ?“ — se în
treabă cineamatorii de la „Trac
torul*. ti veți ajuta oare tova
răși de la A.C.l.N. ? Entuziaștii 
de la „Tractorul* Brașov ji ase
menea lor toți cinefilii din țară 
vă așteaptă cu dragoste și sete 
de cunoaștere.

Ei se 
față 

etapă 
putea

de 
ca

din 
ci-
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ÎNTREȚINEREA 
CULTURILOR

• La timp
• De calitate
• Ori de cite ori 

este nevoie
d

cuvintul

mecanizatorii
Marin Neagu

directorul SJ4.T.
Videle, regiunea

București:

— Suprafața pe care executăm anul e- 
cesta lucrări de întreținere este de 13 
de hectare. Începerea lucrărilor ne gătește 
însă bine pregătiți. Întregul parc de trăi
toare este în perfectă stare de funcționa-- . 
Cultivatoarele CJ’.C. ți CJ*S„ sapele 
tative puse la punct ptnă la cel mă mac 
amănunt, reglate in poziția de lucru, re 
afli acum la brigăzi. După cum erie bine
cunoscut, o praștia mecanică este cv cit 
mai eficientă, cu cit se execută ixtr-u» 
timp mai scurt. Noi am leat 
care vor asigura reducerea timpedm de 
execuție a fiecărei profile. Met tatu «• 
transformat cultivatoarele CT.F. fa cv*s- 
c at oare pentru spate, adaând modihceri 
și la roțile de copiere. Ce urmare, p^dve- 
tîvitatea muncă la aceste mațmi crește cv 
10 la sută. De la goepodimle agncoie ee 
stat vecine, am împrumutat, pentru toeai 
perioada de lucru, JO crgc-ctoare CT 
In felul acesta, o praștii țiaK-vxSi ngxd 
(la nivelul capaatățu exigente si te exe
cute în 20 de zile va dun numm -.

f

Inț. Constant!»
Po*a

Traian Moraru
inginer-șef ia SMT- 

Caste/u. reqrunea 
Dobrogea:

fiecare prașilă = 
sporuri 

de producție

sacae «Reî îm» • ia ewmeoo

ia ia wcuae. de ka ’«• sa rxm.

EmH Bălâută
r ei« • e*

CmMBrz_A> agrmi 
~moool

te*. fa sterp. Le toou msriitde strind st 
o» far* eu miau.

Teodora
Mocanu

rnșnner ogrocom 
« coooeratna 

•grxofa de producție 
Caseăi

far fefal dfafadâc t corn fac* după

Gheorghe 
Anghel

dreclorul GAA 
Te pre sar. regrunea 

Dobrogea .-

— Pentru noi, reducerea perioadei de 
execuție a prașilelor este problema cea mat 
importantă. Am luat, in consecință. miram 
care asigură executarea unei lucrări fa w- 
mai 3—5 zile față de 6—8 zde cit trie ■ 
teza medie planificată pe rfaov. Fodc-- 
toate mașinile sint pusa la punct La hr- 
care brigadă s-au creat cottd.a peet-u 
executarea imediată a remerheruor

• dra tetei1 vte mors a pfaattior. fa medie 
<v 3 tOO da fee fa fanv Ora tete tv H**-

reglării mașinilor cerute de comnzsde rr» 
cifice de lucru. Pentru a ariffmu faiaeiea 
mașinii cu randament sporit, pc-rmu: ce 
la stadiul de descălțare a fiecărei cuitsm, 
de la situația fiecărei parcela fa avCdpte 
deservite, șeful brigăzi de tractoare Împre
ună cu inginerii cooperc-.-. ■: r agncăe ar 
întocmit grafice de efectuare a ' •
care indică ordinea de brcru, vrgtefaL fehd 
lucrării. Se elimine, astfel, dapiaairăe fav- 
tile, mașinile cor potee faciv ev fabvapa 
capacitate pe toată durata xaai. Asm 
deci posibilitatea ti atevfacate toate emu- 
rile unităților agricole cu privire ia execu
tarea lucrărilor mecanice.

•ofafas, a-a făcut grăpmui pa tatei «vp*v- 
tfaa (22389 hectare adtscaee cv pvrvafa. 
dnrrrv teterffa p sfarfa de mdfar. Se inter Mircea Rapega

■» l-s» -9

Acestea sint. în mare, nărunie hu:e 6» 
conducerile S.M.T, pe baza 
făcute cu consiliile agricole rteocfae c 
conducerile unităților de prodnctfa- Si «*- 
dem cum sint ele materializate la falite.

Im Aavtreaie

Nicolae
Grâjdan

șer de brigadă a 
S.M.T. Bdrdț-c- ... 
regiunea Gafa:.:

— Împreună cu brigăzile conduse 
Dumitru Păcală ți Tudor Verde lucrăm fa 
cooperativa agricoli ,JSdnteia“ dm comm
ute însurăței, raionul Brăila. Cai 28 de 
mecanizatori din brigăzile noastre eu de 
executat diferite lucrări mecanice pe 
1 700 hectare cu porumb, 350 cv fleeree- 
soarelui și 200 cu alte culturi, frima grifă 
a fost să ne punem la punct agregatele. 
Grupele U.T.M. au organizat o țedmță o- 
perativă comună. Aici s-a nabilst p'i:-’ 
ce avem de făcut. Astfel, cite 2 tineri dm 
fiecare brigadă au ajutat pe cei de la ate
lierul de fierărie al cooperativei la «scMsrrs 
grapelor, a sapelor rotative. CaUfi, pe 
măsură ce terminau semănatul, au pve fa 
punct celelalte agregate la sediul brigăzi
lor. Cele 8 grape reglabile, 12 sapa rota
tive, 14 cultivatoare, sint acum gata .V . 
pregătit mai întîi grapele reglabila pentru 
că am început prima lucrare de întrețin»-» 
Za porumb. Am grăpat deja 1000 de le- 
tare și în curînd începem praștia oarbă ia 
floarea-soarelui.

Cercetarea atentă a cctxhțnkx de ciimă 
fi sol caracterizează fi actrntatea desfășu
rată de specialiștii și țăranii cooperatori 
din celelalte raioane snzrtate.

Duwtni 
Tăaase

Ing.
Vasile 

Boancătă
vicepreședinte al 

Consiliului agricol 
raional Videle, 

regiunea București:

— Comparativ cu anul trecut vom lăsa, 
fa fiecare hectar, cu 1 000—2 000 de plan
te mai mult. Răritul se va face o sin-

A

Intre timpul 
optim și recoltă- 
un raport direct!

Comparativ cu anul 1964, această pri
măvară a fost mult mai bogată în 
precipitații. Plantele au deci condi

ții bune de vegetație. în același timp, se 
dezvoltă rapid buruienile care, nestîrpite 
la timp, consumă o parte însemnată din 
substanțele nutritive din sol. Ploile repe
tate au cauzat tasarea pămîntului, s-a for

Din cele constatate, se desprind 
citeva insățârnlnte importante :

• Din cauza ploilor abundente 
jl repetate, solul a prins crustă; 
există pericolul de imburuienare 
excesivă a terenului. Timpul 
continuă să fie răcoros, plantele 
in multe unități se dezvoltă ane
voie. Este necesar deci ca lucra 
rea de alinare a solului să se facă 
neintirziat. Pentru grăbirea exe
cutării acestei lucrări recoman
dăm experiența mecanizatorilor 
de la S.M.T, Bărăganul și Făurei, 
regiunea Galați, de la G.A.S. To- 
praisar, regiunea Dobrogea, care 
folosind cupluri de grape au spo
rit viteza de lucru cu aproape 50 
la sută.

• Dacă ploile vor continua să 
cadă $1 se va forma din nou cru
stă este bine să se repete grăpa- 
rea terenului așa cum se proce
dează in G.A.S. Topraisar și coo
perativele agricole de producție 
Cumpăna, Castelu, Cuza Vodă, 
regiunea Dobrogea, Tichilești și 
Însurăței, regiunea Galați.

• Solul trebuie cercetat în con-

— Anul trecut fașpMi pe cere e eon 
duc e cuitâcet cv porumb 2» de beefore 
Nai om reelaxot fa modae fa hectar 3 »' 
kg porumb boaba fa lavp ca ssoom pe 
unăata a fast de 2 850 da kg. De mme 
provine această diferență de lOăO kg fa 
hectar ? Primele trei pronie fa bnpsm 
noastră au fost terminate cu 2—3 zde 
devreme decit in rrrtul brtgăzsi. Am apli
cat in plus a doua lucrare cv sape nrtari- 
vă pe întreaga suprafață, tar pentru pă
strarea apei in sol am moi efectuat n 
a patra prațilă manuală. După cum o do
vedesc rezultatele, realizările obțmute, lu
crările făcute in plus n-au fost fa zadar. 
Fomind de la experiența noastră, Consdsul 
de conducere a hotărit ca fa Î965 pe 
întreaga suprafață cu porumb ti apbce 
patru praștie mecanice ți tot etitea rreețde 
manuale.

Pornind tot de la experiența anului trecut 
țăranii cooperatori din raioanele Medgidia 
și Negru Vodă, regiunea Dobrogea, au 
stabilit ca pe terenurile cultivate cu po
rumb să se execute în acest an patru pra- 
șile mecanice urmate de trei manuale. Re
zultă, prin urmare, că prașilele trebuie 
executate ori de cîte ori este nevoie, iar 
efectuarea lor într-un număr de zile redus 
contribuie la creșterea producției la hectar.

Cind și cum

facem răritul ?

Aceeași atenție acordă specialiștii din 
unitățile agricole, lucrătorii din 
G.A.S. și țăranii cooperatori unei alte 

lucrări care urmează să se execute în această 
perioadă și care influențează direct pro-

Exectitatul prașilei manuale a florii- soarelui la cooperativa agricolă 
din Tichilești. regiunea Galati

Fotografiile: N. STELORIAN

0 prezență mai necesară

De fapt, la fiecare dintre lucrările a- 
mmtite mai sus puteam descrie pe 
larg acțiunile inițiate de organizații

le U.T.M. în vederea antrenării tinerilor 
la toate muncile din cîmp. Ei au adus și 
aduc o contribuție importantă în efectua
rea la timp și la un bun nivel agrotehnic 
a fiecăreia dintre aceste lucrări.

Tudor Alexa
prim-secietar ai 

Comitetului raional 
Istria al U.T.M.

ne relata :

— In cooperativele agricole de producție 
im raionul Istria, lucrează aproape 5 000 
de tineri. Ei pot aduce o contribuție în
semnată în executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor de întreținere a cultu
rilor. Pentru ca participarea să fie cit mai 
eficientă, biroul comitetului raional U.T.M. 
a luat următoarele măsuri:

— în toate cele 85 de organizații U.T.M. 
pe brigăzi se desfășoară acum adunări ge
nerale la care sint invitați ingineri agro
nomi, președinții și brigadierii. Aci se 
vorbește despre lucrările ce trebuie execu
tate și despre importanța lor asupra pro
ducției. La S.M.T. Babadag, Mihai Vitea
za, Ciamurlia de Jos și Cogealac, uni
tăți în care lucrează peste 400 de ute- 
miști, imediat după terminarea însămîn-

țării porumbului au avut loc adunări gene
rale U.T.M. în care s-a analizat participa
rea tineretului în campania de semănat și 
s-a arătat detaliat de către conducerile 
S.M.T. modul in care trebuie efectuate lu
crările de întreținere.

Teodor 
Davidescu

secretar al 
organizației U.T.M. 

din cooperativa 
agricolă de producție 
Tichilești, regiunea 

Galati:

— Să vorbim despre participarea tineri
lor Za aceste lucrări ? Mai bine să mergem 
la cîmp. Ieri pe cele 320 de hectare cul
tivate cu floarea-soarelui, tractoriștii au 
încercat să efectueze mecanic spargerea 
crustei. N-a fost însă posibil să se folo
sească mijloacele mecanice pentru că 
crusta era groasă, iar plantele, fiind 
plăpîride, se smulgeau. Lucrarea tre
buia totuși făcută. Consiliul de con
ducere, la indicația inginerului agronom, 
a hotărit ca întreaga suprafață să fte ime
diat prășită manual. O lucrare neprevăzută, 
care solicita zilnic 500 de brațe de muncă. 
Priviți cîmpul. Tot satul este aici. Nici un

gttvi dau după proțda manuală pentru 
cfc «■ Urind o perioadă mai mare de timp, 
n «măr rperit de plante la hectar, există 
penadu' de dabi dezeohare, bl cind lucra
rea ta face cv fatirztere plantde sa smulg 
cv greutate tar cale care rămâi au de su- 
*rnt dfa această eauzd. Producția se dimi- 
ryeszi. Cind afirm aceri lucru am in ce
rere experiența anului trecut, in unităttle 
dfa rteovfa noriru. După prima pra- 
■de te face răritul ca lucrare separată, 
fa cere m adaugi, firește, ți îndeplinirea 
celcriaite condiții recomandate de agro- 
termacă. Tiranii cooperatori din comuna 
Mbps m realizat cea mai mare producție 
de porumb; as perie 600 kg la hectar nțai 
meă decit media obținută pe raion. In 
comuna Cătun» aceste lucrări s-au făcut 
tot teparot. Deosebirea este că ea a fost 
executată cu intirziere, cind porumbul cres
cute la 50—60 de cm. Producția obținută 
în această umtate a fost cu 900 de kg mai 
~ucă decit la Mirșa. Exemplele sint evi
dente fi nu mai necetită alte comentarii.

Deci, in condiții diferite de climă și sol, 
agrotehnică diferențiată. Important este 

ca răritul să se execute normal ca lucrare 
«eparată, iar în stabilirea densității să se țină 
neapărat seama de gradul de fertilitate a 
solului, de cantitatea de precipitații și ni
velul pinzei freatice, de existenta sau nu 
a atacului de dăunători etc.

Stirpiți
„dijmuitorii^ 

lanurilor!

Este evidentă în fiecare din cele trei 
regiuni preocuparea specialiștilor 
pentru prevenirea și combaterea 

atacurilor de dăunători. în toate unitățile 
agricole s-au asigurat stocuri însemnate de 
insectofungicide. Pentru ca această acți
une să dea rezultate bune, Consiliul agri
col regional Dobrogea a organizat recent 
la S.M.T. Castelu o consfătuire cu toți di
rectorii și inginerii șefi din S.M.T. O aten
ție deosebită a fost acordată folosirii în ac
țiunea de combatere a dăunătorilor, a 
agregatului M.S.P.P. care, prin dispozitivul 
de stropire, asigură o mai mare eficien
ță. Pînă acum în regiune această mașină a 
fost folosită numai la prăfuit. în raionul 
Videle, regiunea București, deși nu s-a a- 
nunțat atac de dăunători (semnalat însă în 
raioanele vecine) s-au luat măsuri. Mai 
concret, la fiecare unitate a fost numit un 
membru al cooperativei agricole, de regulă 
tehnicianul agronom sau brigadierul pomi- 
viticol, care au sarcina să supravegheze de
pistarea dăunătorilor la timp și aplicarea 
concretă a lucrării. Timp de trei zile ei au 
fost instruiți la centrul de raion.

La unitățile agricole din raioanele Bră
ila, Galați și Făurei din regiunea Galați a- 
ceastă lucrare s-a și efectuat pe mari su
prafețe. Acolo unde n-a existat posibilitate 
ca lucrările să se efectueze mecanic ca, de 
exemplu, la însurăței, Tichilești, Nămo- 
loasa-sat, Gemenele și altele, prăfuirea s-a 
făcut manual, pe rînd, cu ajutorul unoi 
mijloace confecționate pe plan local.

E bine ca în toate unitățile cînipul să 
fie zilnic cercetat pentru a depista la timp 
și combate atacul de dăunători, care, tn 
condiții de umiditate mai mare și timp 
răcoros, este mai frecvent.

ca o ricinii
tlnăr nu lipsește. Șt așa se va întimpla le 
toate celelalte lucrări.

Din discuțiile purtate cu alți interlocu
tori rezultă că în aproape toate unitățile 
agricole tinerii, antrenați de organizațiile 
U.T.M., sint prezent, acolo unde coopera
tiva are tnai multă nevoie de ei. La acți
unea de combatere a dăunătorilor organi
zată în comunele însurăței. Nămoloasa și 
Pechea, regiunea Galați, care au terenuri 
învecinate, într-un timp foarte scurt tinerii, 
alături de vîrstnici, au lucrat din zori pînă 
seara. In comuna Buciu, regiunea Bucu
rești, lucrările manuale de întreținere a 
culturilor n-au început, dar organizația 
U.T.M. a și recomandat tinerii cei mai des
toinici care să facă parte din echipele 
speciale de rărit. Numărul lor depășește 
40 la sută din efectivul total. Executarea 
la timp a lucrărilor de întreținere, atît de 
importante pentru dezvoltarea ulterioară a 
plantelor, necesită zilnic la muncă un nu
măr mare de țărani cooperatori. Organiza
țiile U.T.M. au datoria ca în aceste zile 
hotărâtoare pentru soarta recoltelor să an- 
Ireneze la muncă pe toți tinerii din unități. 
Totodată, trebuie acordată o și mai mare 
atenție ca ei să execute aceste lucrări așa 
cum recomandă agrotehnica.

Pagină realizată de:
VASILE BABAC

NICOLAE BARBU
ION ȘERBU
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Deschiderea lucrărilor intilnirii 
reprezentanților comitetelor 

de colaborare balcanică
ATENA 11. — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: La Atena se desfă
șoară lucrările celei de-a 5-a în
tâlniri a reprezentanților comite
telor de colaborare balcanică din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
România. Reprezentantul Cipru
lui participă în calitate de obser
vator.

întâlnirea a fost deschisă de 
Stamatis Merkuris, președintele 
mișcării elene pentru înțelegere 
balcanică.

S-a dat citire mesajelor de sa
lut adresate întâlnirii de către 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Petar Stambo- 
lici, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Todor 
Jivkov.

în cuvîntul său, prof. M. Ghel- 
megeanu, președintele Comitetu
lui român pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă între po
poarele din Balcani, a vorbit des
pre dezvoltarea relațiilor între ță

rile și popoarele balcanice și con
tribuția adusă la aceasta de co
mitetele de colaborare balcanică. 
Au mai rostit cuvântări preșe
dintele Comitetului bulgar pentru 
înțelegere și colaborare balcanică, 
acad. Sava Canovsld, președintele 
Ligii iugoslave pentru pace, inde
pendență și egalitate în drepturi 
a popoarelor, Lazar Moisov, și 
I. Potamidis, observator din par
tea Republicii Cipru.

Lucrările întâlnirii continuă.
★

Marți la amiază ambasadorul 
R. P. Române la Atena, Mircea 
Bălănescu, a oferit un cocteil in 
cinstea delegațiilor care participă 
la cea de-a 5-a întâlnire a repre
zentanților comitetelor de colabo
rare balcanică. Au luat parte 
Bakapoulos, vicepreședinte al 
Parlamentului grec, generalul 
Spais, președintele Ligii de prie
tenie greco-'română, Orlandos, 
secretarul general al Academiei, 
și alți reprezentanți ai vieții pu
blice, academicieni, scriitori, zia
riști.

Ședință furtunoasă 
în Camera. Comunelor

LONDRA. — După dezbateri, 
apreciate de agenția Associated 
Press drept „furtunoase", Ca
mera Comunelor a aprobat, în 
principiu, luni noaptea, în cea 
de-a doua lectură, cu 299 de 
voturi pentru și 296 contra, le
gea financiară propusă de guver
nul laburist, care dă forță de lege 
propunerilor bugetare. Noul bu
get prevede o majorare a impo
zitului pe venit, o creștere a ta
xelor percepute la alcool și tutun.

După cum se vede, noul bu

get a fost votat cu majoritate 
de numai trei voturi.

Agenția A. P. consideră ca 
„neașteptat" faptul că cei 10 li
berali au votat alături de conser
vatori în Camera Comunelor. O 
înfringere a guvernului laburist 
ar fi dus la demisia acestuia și 
la organizarea unor noi alegeri.

Săptămîna viitoare vor începe 
dezbateri detaliate asupra legii fi
nanciare când, probabil, va fi vo
tat fiecare capitol în parte.

600 de ani
de la Înființarea 

Universității 
din Viena

In marea sală „Musikverein" 
din Viena a avut loc luni 
după-amiază, în prezența 

membrilor guvernului austriac și 
a peste 250 de invitați de peste 
hotare, deschiderea oficială a 
festivităților consacrate împlinirii 
a 600 de ani de la înființarea U- 
niverSității din, Viena. Din partea 
R. P. Române iau parte acad. 
Constantin Daicoviciu, rectorul U- 
niversității din Cluj, prof. univ. 
Ion Creangă, rectorul Universi
tății din Iași, și prof. univ. Ale
xandru Bălăci, prorector al Uni
versității din București.

Violarea integrității 

teritoriale a R. P. Chineze

PEKIN. — La 11 mai, o na
vă de război americană a pă
truns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze, la est de insu
lele Nanji și Bindan, în largul 
coastei provinciei Fuțzian.

Sesiunea NAT.O.

Prima zi
M eteorclogn pohrid acreditați pe En-
■p Jgf gâ NA.T.O- au pronosticat o atnos- 
Dg&ȚȚj feră ./îesfuZ de calmă" la sesmnea 
/ t?’ SG consiliului ministerial După opinii 
țljrllHu’’l din surse cu reputație in matene 

I de informare, protagoniștii ^atlan
tici* au sosit la Londra cu mtentia 

de a exila o confruntare deschisă in problemele 
dificile. Pentru „cei patru* ;S.U-A~ Anglia. Franța 
și Germania occidentală) reuniunea a început 
încă de luni seara. Subsecretarul de stat al S.UA 
Ball, a oferit un banchet care, in fond, a fost un 
pretext pentru o îndelungă conversație axată pe 
problema germană.

Sesiunea și-a inaugurat, fastuos, lucrările la 
Whitehall, în „Banqueting bouse*, in sunetele 
fanfarelor lui „royal regiment of artillery". Punc
tul principal al dimineții l-a reprezentat discursul 
rostit de premierul britanic Wilson. El a elogiat 
politica „interdependenței" și, intr-o maniera 
voalată, a criticat Franța, deoarece acordă priori
tate propriei poziții în raport cu mult lăudata 
„interdependență*. Tezele emise de Wilson an 
repetat, în ansamblu, luările de poziție binecunos
cute ale diplomației hritanire Wilson a profitat, 
însă, de ocazie spre a pune punctul pe i intr-o 
problemă acută pentru Anglia. Amintind .nm-â-ia- 
rea cheltuielilor militare ale Angliei în NA-T.O„ 
(mai ales pentru întreținerea trupelor stapcnate ir. 
R.F.G.) premierul a subliniat destul de răspicai 
„Aș area ca colegii mei să înțeleagă că noi nu putem 
și nici nu dorim să ne asumăm în continuare o 
parte atît de neechitabilă din această povară eco
nomica , Fraza următoare cuprindea un avertis
ment în sensul că Anglia ar putea fi silită să 
adopte „măsurile care se impun, oricît de deza
greabile ar fi ele". Adresantul nr. 1 era Bonn-uL

•ubsecretaml de stat al S.-U.-A., George Ball, a 
acordat principala atenție evenimentelor din Re
publica Dominicană, străduindu-se să găsească 
justificare pentru intervenția americană. Vorbitorul 
nu a abordat în esență problema vietnameză. 
Dosarul vietnamez ar urma să furnizeze obiectul 
udo examinări separate a consiliului ministerial 
in cadrul unei ședințe ulterioare, în formație res
trânsă. Atunci, probabil, atmosfera se va încărca...

La tribuna reuniunii s-au succedat mai mulți 
oratori ce au pledat pentru alianța atlantică dar 
care, in general, s-au menținut pe terenul formu
lelor vagi- Pani Henri Spaak apărând ideea „inter
dependenței* a subliniat că aceasta nu trebuie să 
feature -dreptul de critică și libertatea de apre
ciere*. După cum a devenit public, banchetul de 
hmî seara s-a soldat cu elaborarea unei declarații 
nxr. .ne angjo-franco-americanâ in problema ger
mană, declarație a cărei definitivare a fost tărăgă
nată mai multe săptămini. Declarația, după amă- 
nontrie cunoscute pisă acum, nu ar aduce de
mente nou Oricum document^ acesta, limitat la 
German-a nu modifică tabloul relațnlcr mterocd- 
dentale Căci, cum observa -DAILY TFT.F- 
GRAPH*. ^rcprrtsc care s-a creat intre Franța 
R ceiddze țări membre ale N-A.T.O." se reflectă 
nc ncmai in aspecte ale potaroi curente, d „R 
ă problemele esențiale ale dicnței’. După 
~GL ARDL4.V, jtrețesimtde de GavUe nu pare 
ccmcms de neeemtatea aiiaafei atlantice", fapt 
cm axsiorx pe comentator la părerea că -r*-i 
det rrme sas awa 6rzm Franța ar putea ai re- 
truge tpnjmal pa ame ii acordă

La Pars, in cnfeanrir hn IF FIGARO*, se 
«nuntește -dezacordai fundamentai cart opune 
Franța Stmeior Urme". Ziarul relevă că „aicer- 
geufele de păreri mirt Fsru și Vt ssfevrion na 
names ca si essrte, d se p agrsceczi~.

Deși reiaț» mtencrăieatale trec prmtr-cm 
moment critic. mrrvștrii de externe ai N'A-T.O. 
sint tratați ca în cele trei riV de «a
ocolească terenurile — ale pottxm mondiale. 
-FINANCIAL TIMES* crede că „Franța a ex
primat ia nraamăruțe rinduri critidle sale la a- 
dresa politică S.IA â Vietnam, in cursul ulti
melor lans, incit ministrul de externe francez iți 
poate permite si ns repete la această conferință 
puncte de vedere cunoscute de pe acum". Con- 
clcria zâredui briUaie merită a fi citată: „Dacă 
confer jșu se ca desfățssra m luuște aceasta nu 
cu msenins deât ci rziniștră au hotărît să lase 
de o psrte pentru moment divergențele lor de 
meșteri foarte importante pentru ctăorul alianței". 
Indiferent dac? sesiunea va fi calmă vor ră
suna tunete și fulgere, ziarul „DAILY MAIL* pare 
a avea dreptate când scrie: Jn loc de a reflecta 
din nou asupra rohdsâ lor ca alianță, puterile 
occidentâe se grăbesc să-ți ascundă capul in 
nisip’.

EUGENIE OBREA

Asuncion:

Preocupări
preelectorale

Din viața

tineretului lumii

Ședința Comitetului
J ->

Executiv al F.M.T.D

ITALIA :

Victoria forțelor de stingă
in alegerile din Rimini

EVOLUȚIA EVENIMENEELOR
DIN REPUBLICA DOMINICANA

REPUBLICA DO
MINICANĂ. — 
Militar american 
din trupele inter- 
venționiste pe una 
din străzile orașu
lui Santo Domingo.

ROMA 11. — Corespcnoec- 
tul Agerpres. Giorgio Pasto
re, transmite: Duminică și 
luni au avut loc in orașul Ri
mini alegeri pentru Consiliul 
comunal. Rezultatele alegeri
lor, date publicității, demon
strează succesul forțelor de 
stingă și îndeosebi al Partidu
lui comunist. Din totalitatea 
de 63 862 de voturi (40 de 
locuri în consiliu) reprezen
tanții Partidului Comunist 
Italian au obținut 28 154 de 
voturi (adică 44,1 la sută) și 
19 locuri în Consiliul comu
nal. Partidul Socialist Italian 
al Unității Proletare a obți
nut 6,3 la sută voturi și două 
locuri, iar Partidul Socialist 
Italian 6,4 la sută voturi și 
2 locuri. Partidul democrat 
creștin, partidul republican și 
partidul social-democrat au 
prezentat o listă comună eu 
intenția de a obține majo
ritatea în comuna Rimini, a- 
flată pînă în prezent sub ad
ministrația comunistă și so
cialistă, care conduce aici de

fcane multi am. Cele 
partide au obținut 38.' 
tă vcfcri și 16 locuri

Comparând rezultatele cu 
cele ale alegerilor administra
tive din 1961. se observă că 
partidul comunist câștigă trei 
locuri. P.SJ.U.P. două locuri, 
in timp ce partidul socialist 
pierde trei locuri și coaliția 
partidul democrat-creștin — 
partidul social-democrat — 
partidul republican pierde 
două locuri.

După distribuirea locurilor 
în Consiliul comunal se ob
servă că P.C.I. și P-S.I.UP. 
dispun de 21 de locuri, ceea 
ce reprezintă majoritatea 
simplă (din 40 de locuri).

După cum observă ziarul 
„II Messaggero*. alegerile de 
la Rimini au înregistrat o no
uă afirmare a „stângii*. -Re
zultatele ne permit să obser
văm, scrie ziarul, că lista co
mună a celor trei partide nu 
a dat rezultatele așteptate*.

Succese ale partizanilor

trei 
la su- 
i Con-

în cursul nopții de luni 
spre marți, agențiile occiden
tale de presă anunțau, refe- 
rindu-se la surse ale ambasa
dei S.U.A. din Santo Domin
go, demisia generalului Elias 
Wessin, comandantul forțelor 
dominicane de dreapta. în 
cursul zilei de marți, știrea 
n-a fost însă confirmată de 
surse dominicane, iar agenția 
United Press International a 
citat un purtător de cuvînt al 
ambasadei americane care a 
declarat că Wessin „reconsi
deră" hotărîrea sa privind 
demisia.

în cadrul unei conferințe de 
presă ținute luni, colonelul 
Francisco Caamano, președin
tele guvernului constituțional, 
a cerut îndepărtarea și exila
rea generalului Wessin, a ge
neralului Juan Cespedes și a 
comandorului Francisco Ca

minero ca o condiție pentru 
începerea convorbirilor în 
scopul de a se găsi o soluție 
politică a crizei dominicane. 
El a declarat că Wessin este 
principalul răspunzător pentru 
vărsarea de sînge din primele 
zile ale răscoalei. întrucât el 
a ordonat aviației să bombar
deze și să mitralieze popu
lația.

Luni, în capitala dominica
nă. s-au petrecut mai multe 
incidente în cursul cărora un 
ofițer american a fost ucis și 
trei militari au fost răniți. 
Postul de radio Santo Domin
go, aflat în mîinile forțelor 
constituționaliste, a anunțat 
că trupe americane au atacat 
clădirea, dar au fost respinse. 
Potrivit agenției Reuter, emi
siunile 
sânt în

Foto: U.P.I.

Depuneri de coroane
la monumentul
din Humpolec

sud-vietnamezi

acestui post de radio 
prezent bruiate.

Dezbaterile din Consiliul

de Securitate
NEW YORK 11 (Agerpres). —
La 11 mai, Consiliul de Secu

ritate a continuat examinarea 
problemei intervenției americane 
în Republica Dominicană. La 
începutul ședinței, Carlos Velas
quez, reprezentantul Uruguayu- 
lui, a prezentat un proiect de re
zoluție, propunînd Consiliului de 
Securitate să reafirme dreptul 
poporului dominican la autodeter
minare, să cheme părțile î~ li
tigiu la încetarea focului și la 
începerea de tratative.

N. T. Fedorenko, reprezentan
tul Uniunii Sovietice, a declarat 
că orice rezoluție a Consiliului 
de Securitate trebuie să reliefeze 
necesitatea de a pune capăt ime
diat agresiunii Statelor Unite

împotriva Republicii Dominicane 
și trebuie să ceară retragerea 
fără întârziere a forțelor ameri
cane.

Reprezentantul Statelor Unite, 
Adlai Stevenson, a exprimat opo
ziția americană față de rezoluția 
depusă de Uruguay, afirmînd că 
textul prezentat încearcă să inter- 
pună Consiliul de Securitate în 
acțiunile întreprinse de O.S.A. El 
a cerut să nu fie adoptată nici o 
rezoluție și problema să fie re
misă Organizației Statelor Ame
ricane. La cererea delegatului 
Iordaniei, sprijinit de delegatul 
Uruguayan, Consiliul de Secu
ritate a hotărît să amîne votul 
asupra rezoluției propusă anteri
or de U.R.S.S. pentru 13 mai.

al ostașilor români
PRAGA, — Cu prilejul celei 

de-a XX-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist, la monumentul din 
Humpolec (Cehia de sud) al o- 
stașilor români căzuți în lup
tele duse acum 20 de ani îm
potriva fascismului în această 
localitate, a fost depusă o co
roană din partea Ambasadei 
R. P. Române la Praga. Au 
fost depuse, de asemenea, co
roane din partea organelor lo- 

a

SAIGON. — Agenția V.N.A. 
anunță că trupe ale Frontului 
național de eliberare din Viet
namul de sud au întreprins în 
dimineața zilei de 11 mai un 
atac de largi proporții împotri
va forțelor militare americane 
și a celor guvernamentale din 
localitatea Song Be, capitala 
provinciei Phuoc Long, situată 
la 78 de mile nord-est de Sai
gon. Datorită puternicelor lo
vituri date inamicului, parti
zanii au reușit să dețină timp 
de șase ore controlul orașului.

în cursul luptelor, după cum 
relatează agenția U.P.I., cinci 
soldați americani au fost omo-

rîți, iar alți 13 răniți. Din sur
se militare de la Saigon se a- 
rată că numărul soldaților sud- 
vietnamezi care au fost omo- 
rîți în cursul acestei lupte s-a 
ridicat la aproximativ 116 oa
meni, iar al răniților la 78. De 
asemenea, trupele S. U. A. și 
cele guvernamentale au aban
donat pe cîmpul de luptă can
tități masive de arme și mu
niții.

mi jmm otănrea dictatoru- 
Paraguayan Al- 

\ fredo Stroessner de 
' ; a admite participa-

LtL rec a două partide 
de „opoziție" (Par
tidul liberal și Par

tidul febrerist) la alegerile muni
cipale ce cor acea loc în octom
brie nu a fost de natură să con
stituie o surpriză în viața politică 
a țării. Deoarece partidul, „Colo
rado", care îl sprijină pe Stroess
ner, a obținut întotdeauna „vic
toria" la alegerile organizate de 
cind dictatorul a preluat puterea 
în 1954, este ușor de înțeles că 
și de data aceasta dictatorul Pa
raguayan nu are emoții. Ziarul 
britanic „THE SCOTSMAN" re
marca in legături cu aceasta că 
la fel ca și aiecerile preziden
țiale de anul trecut alegerile 
nmruapale sânt dinainte condam
nate a fi o nouă farsă*.

De fapt, cele două partide, 
adnuse să participe la viitoarele 
alegeri prezintă numai o opozi
ție formală, fiind stabilit dinain
te procentul de mandate care le 
ta fi acordat. In acest sens, este 
concludent precedentul creat la 
degerde parlamentare din 1963, 
end partidul liberei a primit, 
pentru rprmnul acordat lui Stro
essner in alegeri, 20 din cele 60 
de locuri ale Camerei reprezen
tanților.

Stroessner a făcut totul pentru 
a pregăti’ degenle. Ele se cor 
desfășura in condițiile situației 
excepționde'. Apropierea datei 
alegerilor este însoțită de aresta
rea a zeci de conducători poli
tici, sindicali ți ai organizațiilor 
de tineret, de instaurarea unei 
atmosfere de teroare tn întreaga 
țară.

Forțele progresiste din țară, 
grupate in frontul unit pentru 
eliberarea poporului’, duc însd o 
luptă permanentă pentru „răs
turnarea dictaturii ți formarea 
unui gucem democratic pe baza 
unor degeri cu adevărat libere’. 
Zibuc poliția 
de pe zidurile 
fia Jos farsa 
tr-un manifest 
don se spune că numai „reforma 
agrară, dezvoltarea industrială, 
apărarea suveranității naționale 
ne pet duce la adevărata liber
tate_  la lichidarea unei situații
in care țăranul nu are pămînt, 
muncitorul primește un salariu 
de mizerie și copiii nu au școli".

V. URSU

regimului șterge 
capitalei inscrip- 
eiectorolă f“. în- 
difuzat la Asun-

TERITORIUL

DIN NOU

R.D. VIETNAM

BOMBARDAT

cale de partid și de stat și 
instituțiilor din localitate.

A. Gromîko
la Budapesta

BUDAPESTA. — La invita
ția ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, J. Pe
ter, la Budapesta a sosit, în- 
tr-o vizită oficială, A. Gro
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S. Pe aeroport, 
oaspetele sovietic a fost întîm- 
pinat de J. Peter și alte per
soane oficiale.

(Agerpres). — înHANOI 11
ziua de 10 mai, avioane ameri
cane și sud-vietnameze au bom
bardat și mitraliat regiuni popu
late situate de-a lungul șoselelor 
din provincia Thanh Hoa, pro
vincia Ha Tinh și insulele Hon 
Mat și Con Co, din apele teri
toriale ale R. D. Vietnam. Șe
ful misiunii de legătură a înal
tului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a înaintat 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control un protest în 
legătură cu noile acțiuni agresive 
asupra teritoriului R. D. Vietnam.

Raporturile preliminare arată 
că unitățile Armatei Populare 
Vietnameze au doborît un avion 
inamic, avariind altele.

R. P. POLONĂ. — Repetiție la o școală de balet dinVarșovia.
Foto; C.A.F.

■ ecent, delegații reprezentând organizații de tineret și 
studențești din peste 60 de țări ale lumii au luat parte 
la ședința Comitetului Executiv al F.M.T.D. care a avut 
loc în amfiteatrul principal al universității Legon din 
Accra (Ghana).

Pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. au figurat următoarele puncte : Solidaritatea 

F.M.T.D. și a tineretului lumii cu lupta tineretului african pentru 
independență și reconstrucție națională, contra colonialismului, neoco- 
lonialismului și imperialismului; Pregătiri pentru a XX-a aniversare a 
F.M.T.D. și a VII-a Adunare a organizațiilor membre ale F.M.T.D.; 
festivalul Mondial al Tineretului și Studenților pentru solidaritate, 
pace și prietenie.

Tineretul Mișcării Naționale din Congo (Leopoldville) și Tineretul 
Mișcării Naționale a Revoluției din Congo (Brazzaville) au prezentat 
cite un raport informativ asupra situației existente în țările lor.

De asemenea, Tineretul Frontului de Eliberare din Vietnamul de 
Sud și Uniunea Tineretului Muncii din R. D. Vietnam au prezentat 
rapoarte în legătură cu acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnam.

Comitetul Executiv al F.M.T.D. a condamnat cu energie actele 
agresive săvirșite de S.U.A. în Vietnam, a cerut respectarea acordu
rilor de la Geneva, încetarea imediată a agresiunii în Vietnam, retra
gerea completă a trupelor, personalului militar și armamentelor nord- 
americane din Vietnamul de sud și a subliniat că reunificarea pașnică 
a țării trebuie să fie rezolvată de poporul vietnamez însuși- Comite
tul Executiv a salutat inițiativa forțelor democratice de tineret din 
Franța de a organiza la Paris între 18—19 mai o conferință interna
țională a tineretului și studenților de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez.

Comitetul Executiv a aprobat afilierea la F.M.T.D. a 8 organizații 
de tineret și studențești printre care și Uniunea Tineretului Socialist 
din Japonia.

Comitetul Executiv a adoptat peste 30 de rezoluții prin care a 
salutat victoriile importante obținute de popoarele Africii împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, a exprimat soli
daritatea cu lupta dreaptă dusă de tineret alături de popoare împo
triva colonialismului în Angola, Mozambic, Guineea zisă portugheză, 
Bechualand, Africa de Sud-Vest și din alte țări africane, a condam
nat cu vehemență intervenția imperialistă în Congo, a înfierat discri
minarea rasială din Republica Sud Africană și Rhodezia de Sud, s-a 
pronunțat cu fermitate în sprijinul luptei desfășurate' de țările recent 
eliberate împotriva politicii neocolonialiste îndreptată împotriva dez
voltării lor libere, independente. Comitetul Executiv a salutat succe
sele obținute de tinerii din Algeria, Ghana, Guineea, Mali, Republica 
Arabă Unită, Sudan, Tanzania și din alte țări africane în lupta dusă 
alături de popoarele lor pentru reconstrucția economiei și dezvolta
rea economiei, pentru un viitor de pace și prosperitate.

La propunerea delegației U.T.M., în rezoluția adoptată pe mar
ginea raportului prezentat la primul punct al ordinei de zi s-a intro
dus un amendament prin care se arată că „F.M.T.D. are datoria 
de a susține cu mai multă energie lupta desfășurată de tineretul 
lumii, alături de popoare în vederea promovării între toate statele 
a unor relații care să asigure respectarea strictă a suveranității și 
independenței naționale, deplina egalitate în drepturi, respectul reci
proc și neamestecul în treburile interne. F.M.T.D. trebuie să spri
jine cu mai multă tărie dreptul inalienabil al fiecărui popor, mare 
sau mic, de a fi stăpânul propriilor destine, de a-și organiza și cons
trui viața așa cum dorește, fără nici un amestec din afară".

Manifestând sprijinul său deplin luptei nobile dusă de tinerii afri
cani pentru eliberare și independență națională, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru dezvoltarea eco
nomică și culturală, pentru democrație și progres, Comitetul Executiv 
al F.M.T.D. a adoptat în unanimitate un program de acțiune care 
urmează să fie realizat în strînsă colaborare cu tineretul african. 
In legătură cu problemele neocolonialismului, F.M.T.D. urmează să 
organizeze în perioada 1965—1967 o serie de seminalii și întîlniri.

Comitetul Executiv a aprobat totodată acțiunile ce urmează să fie 
organizate în cadrul săptămînii internaționale a tineretului (8-—15 
noiembrie) cu prilejul celei de-a 20-a aniversări de la crearea 
F.M.T.D.

în intervenția sa pe marginea rapoartelor prezentate, delegația 
U.T.M. a subliniat necesitatea întăririi unității de luptă a tinerei 
generații a lumii, indiferent de concepțiile politice, filozofice, reli
gioase, de afilierea internațională, pe platforma luptei pentru pace, 
eliberare și independență națională, împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, pentru democrație și progres.

Recenta ședință a Comitetului Executiv al F.M.T.D. a dovedit că 
un număr tot mai mare de organizații se pronunță pentru dezba
terea acelor* probleme care frămîntă tineretul contemporan, pentru 
găsirea acelor căi menite să ducă la creșterea aportului tinerei 
generații la lupta popoarelor pentru pace, libertate, democrație și un 
viitor mai bun. Unind eforturile în acest șpirit s-a reușit ca 
majoritatea covârșitoare a hotărârilor Comietului Executiv al F.M.T.D. 
să fie adoptate în unanimitate.

între 20—23 aprilie conducători ai organizațiilor de tineret din 35 
de țări africane au luat parte Ia seminarul conducătorilor mișcării de 
tineret din Africa care a prilejuit un schimb de păreri privind rolul 
tineretului african în procesul de transformare al societății africane. 
La seminar au participat ca observatori 33 delegați din alte conti
nente precum și reprezentanți ai F.M.T.D., Adunării Mondiale a 
Tineretului (W.A.Y), Uniunii Internaționale a Tineretului Socialist. 
Participanta la seminar au mandatat Secretariatul Permanent al Miș
cării Pan-Africane de tineret, Tinerii Pionieri din Ghana, Tineretul 
Mișcării Naționale din Congo (Leopoldville), organzațiile de tineret 
din Tanzania și Dahomey și Tineretul Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria să convoace la Alger între 19—25 iulie a.c. cea de-3 
Il-a Conferință a tineretului pan-african.

Participanții la aceste manifestări ale tinerei generații democratice 
desfășurate la Accra au simțit din plin grija și calda ospitalitate a 
tineretului ghanez și a organizației sale „Tinerii Pionieri Ghanezi", 
au avut prilejul să cunoască aspecte din munca și lupta poporului 
ghanez pentru prosperitate și pace.

S. ULMEANU
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